
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Gaswinning Groningen 

 

Belangen: wie heeft welke belangen?  
 

Korte omschrijving werkvorm: 

Leerlingen gaan in duo’s de actoren koppelen aan de belangen die zij hebben. Dit doen zij door 

lijnen te trekken tussen betrokkenen en belangen. Door twee extra vragen worden leerlingen 

gewezen op het feit dat actoren ook meerdere (en zelfs tegenstrijdige) belangen kunnen 

hebben.  

 

Leerdoel: 

 Leerlingen kennen de begrippen ‘actoren’ en ‘belangen’ en zij kunnen hier enkele 
voorbeelden van noemen.  

 Leerlingen krijgen inzicht in de belangen die een rol spelen in de kwestie over 

gasboringen in Groningen. 

 

Duur: 

10-15 minuten 

 

Handleiding: 

 

1. Vraag de leerlingen of zij weten waarom de provincie Groningen op dit moment veel in 

het nieuws is.  

2. Kunnen de leerlingen mensen of organisaties noemen die (direct of indirect) te maken 

hebben met de gasboringen in Groningen? Leg uit dat je zulke mensen of organisaties 

met een moeilijk woord ‘actoren’ noemt. 
3. Leg uit dat de leerlingen nu in duo’s een opdracht gaan maken waarbij zij moeten 

uitzoeken welke belangen verschillende mensen en organisaties hebben als het gaat 

over de gasboringen in Groningen. 

4. Deel de opdracht uit en geef de leerlingen 5 minuten de tijd om lijnen te trekken 

tussen de actoren in de linker kolom en de belangen in de rechter kolom en om de 

twee vragen onderaan te maken. 

5. Loop rond om leerlingen aan te sporen of te helpen. 

6. Bespreek na 5 minuten de opdracht. Vraag de leerlingen om de begrippen ‘actoren’ en 
‘belangen’ in hun eigen woorden uit te leggen. 

 

Tip: Als u de opdracht moeilijker wilt maken, dan kunt u kaartjes maken van de linker kolom en 

leerlingen achterop het kaartje zelf een belang van deze actor in het debat over gasboringen in 

Groningen laten opschrijven. U kunt reflecteren op deze opdracht door verschillende 

antwoorden van leerlingen te bespreken. 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Gaswinning Groningen 

 

Belangen: wie heeft welke belangen? 

 
Hieronder zie je verschillende actoren en verschillende belangen als het gaat om de 

gaswinning in Groningen. Kun jij de actoren aan de bijbehorende belangen koppelen? 

Trek een lijn tussen de plaatjes in de linker en de rechter kolom.  

 

ACTOREN        BELANGEN 

 

 
 

Actiegroep die het opneemt voor 

Groningers als het gaat om de 

problemen door de gaswinning. 

Denk bijvoorbeeld aan schade aan 

huizen door aardbevingen. 

 

 
Opdrachten binnenhalen: 

onderzoek doen naar 

geschikte locaties voor 

gasboringen in Nederland. 

 
De Nederlandse Aardolie 

Maatschappij BV (NAM) haalt 

aardgas en aardolie uit de 

Nederlandse bodem. 

  

 
Belofte van de minister dat 

hij zorgt dat meer bedrijven 

zich in Groningen vestigen. 

Daardoor komt er meer 

werk in de provincie. 

 
Vakbond die opkomt voor de 

belangen van werknemers.  

 

 
Zorgen dat minister Kamp 

Groningen financieel goed 

steunt, door bijvoorbeeld de 

regionale economie te 

stimuleren.  

 
Rijksinspectiedienst die toezicht 

houdt op de naleving van de regels 

bij het winnen, opslaan en 

transporteren van onder andere 

aardgas. Hierbij wordt ook gelet op 

veiligheidsregels. 

  

 
11,9 miljard euro inkomsten 

in de staatskas. 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Gaswinning Groningen 

 

 
Het kabinet dient de meeste 

wetsvoorstellen in en moet zorgen 

dat wetten goed worden uitgevoerd. 

Nederland moet goed worden 

bestuurd.  

 

 
Goede verkoopcijfers en een 

positief bedrijfsresultaat. 

 
 

De Commissaris van de Koning is het 

‘gezicht’ van Groningen. Hij komt op 

voor de belangen van ‘zijn’ 
provincie. 

 

 
De minister goed adviseren 

over de risico’s van 

gaswinning (zoals 

aardbevingen) in Groningen.  

 
Een bedrijf dat oplossingen bedenkt 

op het gebied van infrastructuur, 

water, milieu en gebouwen. 

 

 
Het vergoeden of herstellen 

van schade aan bijvoorbeeld 

huizen. 

 

 

Vragen: 

De meeste actoren hebben niet één belang, maar meerdere belangen. Deze belangen zijn 

soms zelfs tegenstrijdig.  

 

a. Kun je een ander belang van het kabinet noemen dan in bovenstaande opdracht? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Leg uit dat het kabinet soms te maken heeft met verschillende, tegenstrijdige 

belangen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Gaswinning Groningen 

 

Antwoordmodel: 
 

Hieronder ziet u de juiste koppeling van actoren en belangen. 

 

ACTOREN    BELANGEN 

 

 
Actiegroep die het opneemt voor 

Groningers als het gaat om de 

problemen door de gaswinning. 

Denk bijvoorbeeld aan schade aan 

huizen door aardbevingen. 

 
Het vergoeden of herstellen 

van schade aan bijvoorbeeld 

huizen. 

 

 
De Nederlandse Aardolie 

Maatschappij BV (NAM) haalt 

aardgas en aardolie uit de 

Nederlandse bodem. 

 
Goede verkoopcijfers en een 

positief bedrijfsresultaat. 

 

 
Vakbond die opkomt voor de 

belangen van werknemers.  

 
Belofte van de minister dat 

hij zorgt dat meer bedrijven 

zich in Groningen vestigen. 

Daardoor komt er meer 

werk in de provincie. 

 

Rijksinspectiedienst die toezicht 

houdt op de naleving van de regels 

bij het winnen, opslaan en 

transporteren van onder andere 

aardgas. Hierbij wordt ook gelet op 

veiligheidsregels. 

 
De minister goed adviseren 

over de risico’s van 
gaswinning (zoals 

aardbevingen) in Groningen. 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Gaswinning Groningen 

 

 
Het kabinet dient de meeste 

wetsvoorstellen in en moet zorgen 

dat wetten goed worden uitgevoerd. 

Nederland moet goed worden 

bestuurd.  

 

 
 

11,9 miljard euro inkomsten 

in de staatskas. 

 

 
 

De Commissaris van de Koning is het 

‘gezicht’ van Groningen. Hij komt op 

voor de belangen van ‘zijn’ 
provincie. 

 
 

Zorgen dat minister Kamp 

Groningen financieel goed 

steunt, door bijvoorbeeld de 

regionale economie te 

stimuleren. 

 
Een bedrijf dat oplossingen bedenkt 

op het gebied van infrastructuur, 

water, milieu en gebouwen. 

 

 
Opdrachten binnenhalen: 

onderzoek doen naar 

geschikte locaties voor 

gasboringen in Nederland. 

 

Vragen: 

De meeste actoren hebben niet één belang, maar meerdere belangen. Deze belangen zijn 

soms zelfs tegenstrijdig.  

a. Kun je een ander belang van het kabinet noemen dan in bovenstaande opdracht? 

Het kabinet moet er niet alleen op letten dat Nederland niet te veel geld uitgeeft, maar 

moet ook zorgen dat Nederlanders veilig en in een gezonde omgeving kunnen wonen 

en werken. 

b. Leg uit dat het kabinet soms te maken heeft met strijdige belangen. 

Het kabinet wil natuurlijk dat Nederland geld verdient aan het aardgas. Maar het 

kabinet wil ook aardbevingen voorkomen en wil liever geen ontevreden Groningers die 

zich achtergesteld voelen. Het kabinet moet het landsbelang dienen, maar het is 

moeilijk om iedereen tevreden te houden. Daarom moeten er soms moeilijke keuzes 

gemaakt worden. Welk belang weegt zwaarder? 


