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Aan de slag met… de nieuwe regering 

Korte toelichting 

De nieuwe regering is aangetreden. De leerlingen maken een werkblad waarbij ze de plannen van de nieuwe 

regering beoordelen. Daarna bekijken ze bij welke minister de plannen horen. Ten slotte beantwoorden ze 

vragen over een filmpje van het Jeugdjournaal over de presentatie van het coalitieakkoord. 

 

Leerdoel 

De leerlingen krijgen inzicht in:  

- wat er in grote lijnen in het regeerakkoord staat. 

- welke nieuwe ministers en ministeries er zijn. 

- wat de kritiek is op de nieuwe regering. 

 

Benodigde materialen 

- Voor elke leerling het werkblad ‘Regeerakkoord’. 

- Voor elke twee leerlingen het werkblad ‘De nieuwe regering’. 

- Voor elke twee leerlingen het werkblad ‘Kritiek op de regering’. 

- Voor jezelf de antwoorden van het werkblad ‘De nieuwe regering’. 

 

Totale werkvorm  

30 - 40 minuten 

 

Bronnen 

• Nu.nl: https://www.nu.nl/formatie-2021/6173327/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-

regeerakkoord.html  

• NOS Jeugdjournaal: Presentatie van het coalitieakkoord   

• NOS Jeugdjournaal: Kritiek op nieuwe plannen voor Nederland 

 

Handleiding 

1. Leid het onderwerp in. Wat weten de leerlingen over de nieuwe regering? Welke partijen zitten er in? 

Heeft het lang geduurd om een nieuwe regering te vormen? Weten ze sommige plannen? 

2. Bekijk samen het Jeugdjournaal van 15 december 2021:  Presentatie van het coalitieakkoord   

3. Deel het werkblad ‘Regeerakkoord’ uit en vraag de leerlingen de kaartjes uit te knippen en de 

opdracht te doen. Geef ze hier een concrete tijd voor, bijvoorbeeld 5 of 10 minuten. 

4. Vraag de leerlingen om hun volgorde met hun buurman/buurvrouw te bespreken.  

5. Bespreek de uitkomsten met de klas. Wat vindt de klas de belangrijkste plannen? 

6. Deel het werkblad ‘De nieuwe regering’ uit en vraag de leerlingen dit in tweetallen te maken.  

7. Bespreek het werkblad ‘De nieuwe regering’ klassikaal. 

8. Bekijk samen het fragment van het Jeugdjournaal over de kritiek op de nieuwe plannen van de nieuwe 

regering: Kritiek op nieuwe plannen voor Nederland 

9. Deel het werkblad ‘Kritiek op de regering’ uit en vraag de leerlingen dit in tweetallen in te vullen. 

10. Bespreek het werkblad ‘Kritiek op de regering’ klassikaal. 

 

https://www.nu.nl/formatie-2021/6173327/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-regeerakkoord.html
https://www.nu.nl/formatie-2021/6173327/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-regeerakkoord.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q_dREo3ENLI
https://youtu.be/xRkcEGgsaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Q_dREo3ENLI
https://youtu.be/xRkcEGgsaJ4
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Werkblad: Regeerakkoord 

Als de formatie rond is, komen de politieke partijen die willen gaan regeren met een regeerakkoord. In het 

regeerakkoord staat wat deze regerende partijen de komende vier jaar willen bereiken. Hieronder zie je een 

paar plannen van de nieuwe regering. 

 
Opdracht 

• Knip de 16 kaartjes uit en leg ze op volgorde: 

o Helemaal links: Plannen die je het minst belangrijk of juist slecht vindt. 

o Helemaal rechts: Plannen die je heel belangrijk of goed vindt.  

• Vergelijk jouw antwoorden met die van je buurman/buurvrouw. Vinden jullie hetzelfde belangrijk? 

Waarom wel/niet? 

 

 

Er worden twee nieuwe 

kerncentrales 

bijgebouwd. 
 

Jaarlijks moeten 

100.000 nieuwe 

woningen in heel 

Nederland gebouwd 

worden. 
 

Asielzoekers die 

waarschijnlijk mogen 

blijven, krijgen meteen 

les in de Nederlandse 

taal. 
 

Kinderopvang wordt 

heel goedkoop. Ouders 

hoeven nog maar 5% 

zelf te betalen. 
 

Studenten krijgen elke 

maand geld om hun 

studie te betalen. Het 

leenstelsel wordt 

afgeschaft. 
 

Het minimumloon gaat 

omhoog. 
 

Meer belasting op 

frisdranken en andere 

suikerhoudende 

dranken. Hierdoor 

worden deze producten 

duurder. 
 

Asielzoekers die 

overlast geven moeten 

harder worden 

aangepakt. 
 

Leerkrachten op 

basisscholen gaan 

evenveel verdienen als 

docenten op middelbare 

scholen. 
 

Het leger krijgt jaarlijks 

3 miljard euro extra. 
 

Tussen Lelystad en 

Groningen komt een 

spoorlijn voor de trein. 
 

Zware criminaliteit 

wordt harder 

aangepakt. Nederland 

kijkt naar hoe Italië de 

maffia aanpakt. 
 

Als het nodig is kunnen 

er snel extra plekken bij 

komen op de Intensive 

Care in het ziekenhuis. 

Vanaf 2030 betalen 

mensen met een auto 

belasting per kilometer 

die ze rijden en niet 

meer per auto. Dat heet 

rekeningrijden. 
 

Er komt een fonds van 

25 miljard euro om te 

zorgen dat 

natuurgebieden geen 

last meer hebben van te 

veel stikstof. 
 

Er komen geen nieuwe 

gasboringen in de 

Waddenzee. 
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Werkblad: De nieuwe regering 

Als het regeerakkoord er is, kunnen de regerende partijen ministers gaan zoeken voor in hun kabinet. De 

ministers voeren de afspraken uit die in het regeerakkoord staan. In deze werkvorm staat een deel van de 

plannen van de nieuwe regering. Welke plannen horen bij welke minister? 

 

 

 

 

 

Christianne van der Wal (VVD), 

minister voor Natuur en Stikstof 

 

 

 

 

Karien van Gennip (CDA), minister 

van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid 

 

 

  

 

Ernst Kuipers (D66), 

Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport  

 

 

 

Dilan Yeşilgöz (VVD), 

minister van Justitie en Veiligheid 

 

 

Hugo de Jonge (CDA), 

minister voor Volkshuisvesting  

en Ruimtelijke Ordening 

 

 

Mark Harbers (VVD), 

minister van Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

Kajsa Ollongren (D66), 

minister van Defensie 

 

 

Dennis Wiersma (VVD), 

minister voor Primair  

en Voortgezet Onderwijs 

 
 
 

Het leger krijgt jaarlijks 3 miljard euro 

extra. 

 

 

 

Leerkrachten op basisscholen gaan 

evenveel verdienen als docenten op 

middelbare scholen. 

 

 

Vanaf 2030 betalen mensen met een auto 

belasting per kilometer die ze rijden en 

niet meer per auto. Dat heet 

rekeningrijden. 

 

Jaarlijks moeten 100.000 nieuwe 

woningen in heel Nederland gebouwd 

worden. 

 

 

Zware criminaliteit wordt harder 

aangepakt. Nederland kijkt naar hoe Italië 

de maffia aanpakt. 

 

 

 

 

Als het nodig is kunnen er snel extra 

plekken bij komen op de Intensive Care in 

het ziekenhuis 

  

 

Het minimumloon gaat omhoog. 

  

 

 

 

Er komt een fonds van 25 miljard euro om 

te zorgen dat natuurgebieden geen last 

meer hebben van te veel stikstof
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Werkblad: Kritiek op de regering 

 
Vier partijen hebben op 15 december een presentatie gegeven over hun plannen als nieuwe regering. Deze vier 

partijen samen noemen we de coalitie. In dit filmpje vertellen de andere partijen uit de Tweede Kamer wat ze 

van deze plannen vinden. In de Tweede Kamer zitten namelijk niet alleen de partijen van de regering.  

1. Welke Tweede Kamerleden herkende je in het filmpje? 

 

2. De Kamerleden die je in het filmpje zag, doen niet mee aan de nieuwe regering. Hoe noemen we de 

partijen die niet in de coalitie zitten? 

 

3. De Kamerleden geven kritiek op de plannen van de nieuwe regering. In het filmpje wordt onder 

andere het volgende punt genoemd: Mark Rutte is al erg lang premier, dus hij gaat het echt niet 

anders doen dan de afgelopen 10 jaar. 

Ben jij het eens met deze kritiek? Leg uit waarom wel/niet? 

 

 

4. Wat zou jij graag willen dat de nieuwe regering uitvoert? Bedenk samen met je buurman/buurvrouw 

een plan dat de nieuwe regering volgens jullie vergeten is. Schrijf een voorstel aan de juiste minister 

(je kan spieken bij opdracht 2). Voorbeeld: 

 

Beste …, 

 

Ik wil heel graag een windmolenpark in mijn achtertuin zodat ik mijn mobieltje kan opladen op groene 

stroom. 

 

Groetjes (naam) 
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Antwoordblad: De nieuwe regering 

Als het regeerakkoord er is, kunnen de regerende partijen ministers gaan zoeken voor in hun kabinet. De 

ministers voeren de afspraken uit die in het regeerakkoord staan. In deze werkvorm staat een deel van de 

plannen van de nieuwe regering. Welke plannen horen bij welke minister? 

 

 

 

 

 

Christianne van der Wal (VVD), 

minister voor Natuur en Stikstof   

 

 

 

 

Karien van Gennip (CDA), minister 

van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid 

 

 

 

Ernst Kuipers (D66), 

Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport  

 

 

Dilan Yeşilgöz (VVD), 

minister van Justitie en Veiligheid 

 

 

Hugo de Jonge (CDA), 

minister voor Volkshuisvesting  

en Ruimtelijke Ordening 

 

 

Mark Harbers (VVD) 

minister van Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

Kajsa Ollongren (D66), 

minister van Defensie 

 

 

Dennis Wiersma (VVD), 

minister voor Primair  

en Voortgezet Onderwijs 

 

 
 

 

Er komt een fonds van 25 miljard euro om 

te zorgen dat natuurgebieden geen last 

meer hebben van te veel stikstof. 

 

 

 

 

Het minimumloon gaat omhoog. 

 

 

 

Als het nodig is kunnen er snel extra 

plekken bij komen op de Intensive Care in 

het ziekenhuis 

 

 

Zware criminaliteit wordt harder 

aangepakt. Nederland kijkt naar hoe Italië 

de maffia aanpakt. 

 

 

Jaarlijks moeten 100.000 nieuwe 

woningen in heel Nederland gebouwd 

worden. 

 

 

 

Vanaf 2030 betalen mensen met een auto 

belasting per kilometer die ze rijden en 

niet meer per auto. Dat heet 

rekeningrijden. 

 

 

Het leger krijgt jaarlijks 3 miljard euro 

extra.  

 

 

 

Leerkrachten op basisscholen gaan 

evenveel verdienen als docenten op 

middelbare scholen. 
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Antwoordblad: Kritiek op de regering 

 

 
1. Welke Tweede Kamerleden herkende je in het filmpje? 

Eigen antwoord 

 

2. De Kamerleden die je in het filmpje zag, doen niet mee aan de nieuwe regering. Hoe noemen we de 

partijen die niet in de coalitie zitten? 

Oppositie 

 

3. De Kamerleden geven kritiek op de plannen van de nieuwe regering. In het filmpje wordt onder 

andere het volgende punt genoemd: Mark Rutte is al erg lang premier, dus hij gaat het echt niet 

anders doen dan de afgelopen 10 jaar. 

Ben jij het eens met deze kritiek? Leg uit waarom wel/niet? 

Eigen antwoord 

 

 

4. Wat zou jij graag willen dat de nieuwe regering uitvoert? Bedenk samen met je buurman/buurvrouw 

een plan dat de nieuwe regering volgens jullie vergeten is. Schrijf een voorstel aan de juiste minister 

(je kan spieken bij opdracht 2).

 

Eigen antwoord 


