
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag  

 

Belangen: Lokale en landelijke partijen  
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen kruisen aan op een werkblad of zij een uitspraak vinden passen bij een landelijke 

partij, de lokale afdeling van een landelijke partij, of een lokale partij. 

 
Leerdoel 

Leerlingen komen erachter welke belangen lokale en landelijke politieke partijen hebben en op 

welke punten hun belangen overeenkomen of verschillen. 

 

Duur 

15 minuten 

 

Handleiding 

 

1. Deel de werkbladen uit. 

2. Vraag de leerlingen de opdracht te maken. 

3. Bespreek de opdracht na. 
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Opdracht 

Hieronder staan verschillende citaten. Elk citaat kan door iemand van een landelijke partij, een 

lokale afdeling van een landelijke partij, of door iemand van een lokale partij gezegd zijn.  

 

Geef bij elke uitspraak aan door wie deze volgens jou is gedaan. 

 

 

 

 

 Citaat Landelijke partij Lokale afdeling van 

landelijke partij 

Lokale 

partij 

1.  Wij krijgen veel minder subsidie dan de landelijke 

partijen. Dat is oneerlijk en daar moet iets aan 

veranderen. 

O O O 

2.  Wij weten net zoveel van de lokale problemen als 

elke andere politieke partij in onze gemeente. 
O O O 

3.  De lokale verkiezingen worden gekaapt door de 

landelijke politieke partijen. 
O O O 

4.  In de Grondwet staat dat raadsleden ‘zonder last’ 
hun werk moeten kunnen doen. Dat kan bij lokale 

afdelingen van landelijke partijen minder goed 

dan bij ons. 

O O O 

5.  De mensen in Nederland kennen de 

fractievoorzitters in de Tweede Kamer het best. 

Daarom moeten zij zichtbaar zijn in de campagne 

van onze partij. 

O O O 

6.  Onze partij moet zoveel mogelijk stemmen 

krijgen. 
O O O 

7.  Alleen onze partij weet echt goed wat er speelt in 

de gemeente. 
O O O 

8.  Dankzij de aandacht van het Tweede Kamerlid 

dat in ons dorp woont, kregen wij meer 

stemmen. 

O O O 

9.  Ik reis door het hele land om te vertellen over 

mijn politieke partij. 
O O O 

10.  Wij hebben bij elkaar meer zetels dan de 

landelijke lokale partijen. 
O O O 
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Antwoordmodel 

 

 

 Citaat Landelijke partij Lokale afdeling van 

landelijke partij 

Lokale 

partij 

1.  Wij krijgen veel minder subsidie dan de landelijke 

partijen. Dat is oneerlijk en daar moet iets aan 

veranderen. 

  X 

2.  Wij weten net zoveel van de lokale problemen als 

elke andere politieke partij in onze gemeente. 
 X  

3.  De lokale verkiezingen worden gekaapt door de 

landelijke politieke partijen. 
  X 

4.  In de Grondwet staat dat raadsleden ‘zonder last’ 
hun werk moeten kunnen doen. Dat kan bij lokale 

afdelingen van landelijke partijen minder goed 

dan bij ons. 

  X 

5.  De mensen in Nederland kennen de 

fractievoorzitters in de Tweede Kamer het best. 

Daarom moeten zij zichtbaar zijn in de campagne 

van onze partij. 

X X  

6.  Onze partij moet zoveel mogelijk stemmen 

krijgen. 
X X X 

7.  Alleen onze partij weet echt goed wat er speelt in 

de gemeente. 
  X 

8.  Dankzij de aandacht van het Tweede Kamerlid 

dat in ons dorp woont, kregen wij meer 

stemmen. 

 X  

9.  Ik reis door het hele land om te vertellen over 

mijn politieke partij. 
X   

10.  Wij hebben bij elkaar meer zetels dan de 

landelijke lokale partijen. 
  X 


