De Tweede Kamer vergadert
Het werk van Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen
over politieke onderwerpen. Grote politieke vergaderingen zijn in de plenaire zaal,
de zaal die herkenbaar is aan de blauwe stoelen met het logo van de Tweede
Kamer. Daarnaast vergaderen Tweede Kamerleden in commissies, waar onderwerpen tot in detail kunnen worden besproken.
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Een debat verloopt volgens een vast patroon. Eerst
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