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AFSLUITING OPTIE 2: POLITIEKE BINGO 

DOELGROEP 

 Laaggeletterde, autochtone Nederlanders 

 Mensen met een iets hoger kennis- en denkniveau en meer sociaaleconomische status 

KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM 

Deelnemers krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan negen vakjes met daarin 

antwoorden. De antwoorden horen bij vragen die je op de volgende pagina kunt vinden. Wie het 

eerst één rijtje (horizontaal, verticaal of diagonaal) met goede antwoorden heeft, roept bingo. Je 

controleert of de antwoorden correct zijn. Vervolgens spelen de deelnemers verder voor een tweede 

plaats (twee rijen goede antwoorden) en voor een derde plaats (volle kaart). Degene die het eerst 

een volle kaart heeft, kun je een prijsje geven (kaartspel). 

LEERDOEL 

Deelnemers breiden op een speelse manier hun politieke kennis en politieke woordenschat uit en 

begrijpen hierdoor in de toekomst het nieuws over de politiek beter. 

DUUR 

15-20 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

 Je hebt de vragen en de antwoorden nodig. Deze vind je hieronder.  

 Een unieke bingokaart per deelnemer 

 Een pen of potlood per deelnemer 

 Een kaartspel voor de winnaar 

HANDLEIDING 

1. Geef de deelnemers allemaal een unieke bingokaart en leg uit dat zij antwoorden op de kaart 

hebben staan op vragen die je gaat stellen. Het kan ook zijn dat het juiste antwoord niet op 

de kaart staat! 

2. Stel de vragen één voor één. Vertel van tevoren wanneer de deelnemers BINGO mogen 

roepen. Bij een volle rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) of bij een volle kaart? Geef aan, 

bij de strijd om de volle kaart, dat het prijsje naar de deelnemers gaat die het eerste terecht 

BINGO roept. 

3. Wanneer een deelnemer BINGO roept, controleer je of dit een juiste BINGO is. Geef de 

winnaar een prijsje.  

4. Maak vervolgens de vragen af. Als het goed is, hebben alle deelnemers ‘bingo’ na de laatste 
vraag. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

1. De naam van onze minister-president 

Mark Rutte 

2. De gekozen volksvertegenwoordigers in uw gemeente vormen de … 

Gemeenteraad 

3. Iemand die niet weet op wie hij moet stemmen.  

Zwevende kiezer 

4. De Staten-Generaal wordt gevormd door de Tweede Kamer en de …. 
Eerste Kamer 

5. Een samenwerkingsverband tussen twee of meer politieke partijen. 

Coalitie 

6. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn … 

Openbaar 

7. Op een informele manier invloed uitoefenen op politici 

Lobbyen 

8. Een belangrijke taak van gemeenteraadsleden is het ….(vul in)… van het college van B en W 

Controleren 

9. Een verzameling handtekeningen die aangeboden wordt aan politici 

Petitie 

10. Mag de koning stemmen? 

Ja 

11. Hoeveel wetten zijn er in Nederland? 

1958 (peildatum: juni 2015) 

12. Ministers en wethouders gaan over een bepaald beleidsterrein. Wat is daar een ander woord 

voor?  

Portefeuille 

13. Het aantal gemeenten in Nederland 

380 (peildatum: 1 januari 2018) 

14. Je mag maximaal 12 jaar in de gemeenteraad zitten. 

Nee 

15. De voorzitter van de gemeenteraad 

Burgemeester 

 

 

 


