
OVER DE LIJN 

KORTE OMSCHRIJVING 

Deelnemers krijgen een aantal actuele stellingen te zien. Zijn zij het eens met deze stelling? Dan 

lopen ze naar het vak ‘eens’ toe. Zijn ze het oneens met deze stelling? Dan lopen ze naar het vak 
‘oneens’ toe. Als iedereen een positie in heeft genomen, verschijnen de landelijke politieke partijen 

in beeld (behalve bij de LVB-groepen). Deelnemers kunnen bekijken hoe de partijen antwoord 

hebben gegeven op de gegeven stelling. 

LEERDOEL 

Deelnemers denken na over hun standpunt m.b.t. politieke onderwerpen. Bovendien krijgen ze 

inzicht in welke politieke partijen welke standpunten hebben (m.u.v. de LVB-groepen). Deelnemers 

ervaren dat ze het op sommige onderwerpen met politieke partijen eens zijn, waarvan ze het 

misschien niet verwacht hadden. 

DUUR 

20 minuten 

MATERIAAL 

 PowerPoint 

 Witte tape om vakken ‘eens’ en ‘oneens’ te maken 

 1 A4 met ‘eens’ en 1 A4 met ‘oneens’ erop. 

VOORBEREIDING 

Ga van tevoren na of de beamer en de PowerPointpresentatie werken. 
 

 

DIFFERENTIATIE 

 Er zijn voor de verschillende doelgroepen verschillende PowerPointpresentaties gemaakt.  

 In de PowerPointpresentatie voor de groep deelnemers met een adaptieve en cognitieve 

beperking verschijnen geen logo’s van politieke partijen in beeld. Deze verdieping sla je bij deze 

groepen over. 

 Heb je een groep of een aantal mensen met een hoger niveau?  

Vraag dan nadat posities zijn ingenomen aan een deelnemer of hij/zij weet of kan gokken welke 

politieke partijen zijn of haar mening deelt. 

HANDLEIDING 

1. Vertel de deelnemers duidelijk wat het eens-vak is en wat het oneens-vak is. 



2. Laat de deelnemers een stelling op de PowerPoint zien. Lees de stelling ook voor, zeker bij 

groepen met deelnemers die laaggeletterd zijn. 

3. Vraag de deelnemers hun positie in te nemen in de zaal (eens of oneens). Als iedereen positie in 

heeft genomen, klik je nog een keer in de PowerPoint: de politieke partijen verschijnen dan in 

beeld (maar niet bij LVB-groepen).  

Let op: ben je bewust dat we uitgegaan zijn van de standpunten die de politieke partijen hebben 

ingenomen voor de StemWijzer bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Mogelijk zijn 

politieke partijen in de tussentijd van mening veranderd. 

4. Vraag uit beide vakken een deelnemer om een korte toelichting. Wijs de deelnemers op de 

PowerPoint. Welke partijen hebben dezelfde mening als de deelnemer? 

 

5. Herhaal stap 2, 3 en 4 met de volgende stellingen. Kies ongeveer 5 stellingen uit waarvan je 

verwacht dat deze het beste aansluiten bij de interesses van de groep.  

 

6. Benadruk dat het onmogelijk is om alle verschillen tussen de politieke partijen uit te leggen. Het 

is belangrijk dat deelnemers zich ook zelf nog informeren over de standpunten van politieke 

partijen als er weer verkiezingen zijn. 

STELLINGEN 

MENSEN MET EEN ADAPTIEVE EN COGNITIEVE BEPERKING; O.A. LICHT VERSTANDELIJK 

BEPERKTEN 

1. Je mag zeggen wat je wilt, ook als dit een scheldwoord is.  

2. Er moet meer geld naar het beschermen van de natuur. 

3. Alle coffeeshops moeten dicht. 

4. Er moet een belasting op vlees komen, zodat mensen minder vlees eten. 

5. Er mogen niet meer buitenlanders in Nederland komen wonen. 

6. Homo’s mogen kinderen adopteren. 
7. Gratis sportles voor mensen met weinig geld. 

8. Nederland moet een groot leger hebben. 

9. Oude mensen mogen gratis met de trein. 

Let op: bij de stellingen voor deze doelgroep komen daarna geen logo’s van politieke partijen in beeld. 

OVERIGE DOELGROEPEN (KIES ZELF DE TE BEHANDELEN STELLINGEN) 

 

1. De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 

2. Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 

3. Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 

4. Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog 

gaan. 

5. Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 

6. De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 



7. De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting betalen. 

8. Nederland moet uit de EU stappen. 

9. Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 

10. Om discriminatie te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid worden ingevoerd. 

11. Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21% gaan gelden. 

12. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 

13. Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan 

verdwijnen. 

PARTIJSTANDPUNTEN 

 

 Partijen vóór de 

stelling 

Neutrale partijen Partijen tegen de 

stelling 

 

1. De AOW-leeftijd moet weer 

65 jaar worden. 

 

SP, PvdD, PVV, 

50+ 

FvD GL, PvdA, D66, 

CDA, CU, SGP, 

VVD, DENK 

2. Er moet meer geld naar 

kunst en cultuur. 

 

SP, PvdD, GL, 

PvdA, D66, FvD 

DENK CDA, CU, SGP, 

VVD, 50+, PVV 

3. Nederland moet de 

grenzen sluiten voor 

islamitische immigranten. 

 

PVV, FvD SGP PvdD, SP, GL, 

PvdA, D66, CDA, 

CU, VVD, 50+, 

DENK 

4. Het eigen risico in de zorg 

moet worden afgeschaft, 

ook als dat betekent dat 

de premies omhoog gaan. 

SP, GL, PvdA, 

PvdD, DENK, PVV 

50+ CDA, SGP, D66, 

VVD, CU, FvD 

5. Er moet meer geld naar de 

aanleg van nieuwe wegen. 

PVV, VVD, SGP, 

FvD, CDA 

 SP, GL, PvdD, 

PvdA, D66, CU, 

50+, DENK 

6. De teelt en verkoop van 

wiet moet legaal worden. 

SP, GL, PvdD, 

PvdA, D66, 50+, 

DENK 

FvD VVD, PVV, CU, 

CDA, SGP 

7. De hoogste 

inkomensgroepen moeten 

meer belasting betalen. 

SP, GL, PvdD, 

DENK, PvdA,  

50+ D66, PVV, VVD, 

CDA, SGP, CU, FvD 

8. Nederland moet uit de EU 

stappen. 

 

PVV, FvD  VVD, SGP, SP, GL, 

PvdD, PvdA, D66, 

CU, CDA, 50+, 

DENK 



9. Alle kolencentrales mogen 

voorlopig open blijven. 

 

VVD, SGP, PVV, 

FvD 

CDA D66, PvdA, SP, GL, 

PvdD, CU, 50+, 

DENK 

10. Om discriminatie te 

voorkomen, moet 

anoniem solliciteren bij de 

overheid worden 

ingevoerd. 

50+, PvdD, GL, 

PvdA 

 D66, SP, CU, 

DENK, FvD, VVD, 

SGP, PVV, CDA 

11. Voor vlees moet het hoge 

btw-tarief van 21% gaan 

gelden. 

 

PvdD, GL  D66, SP, CU, 

DENK, FvD, VVD, 

SGP, PVV, CDA, 

50+, PvdA 

 

12. Het leenstelsel voor 

studenten moet worden 

afgeschaft. De basisbeurs 

moet weer terugkomen. 

 

DENK, PvdD, 50+, 

CDA, SP, CU, FvD 

 D66, PVV, PvdA, 

VVD, SGP, GL 

 

13. Er moet een landelijk 

zorgfonds komen, zodat het 

stelsel van particuliere 

zorgverzekeraars kan 

verdwijnen. 

 

PvdD, SP, 50+ GL, FvD D66, CU, DENK, 

VVD, SGP, PVV, 

CDA, PvdA 

 

 

 



 


