
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Prinsjesdag 2014 

 

In Beeld: Begrotingsoverleg  
 

 

 

Korte omschrijving werkvorm: 

Leerlingen analyseren een aantal spotprenten over Prinsjesdag 

 
Leerdoel: 

- Het leren analyseren van spotprenten/nieuwsfoto’s  
- Standplaats van maker bepalen/kennismaken met verschillende visies op het onderwerp 

 

Bronnen: 

Spotprent 1 

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1838.gif 

 

Spotprent 2 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000001_Augustus_14/begrotingsoverleg_180814.jpg 

 

Spotprent 3 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000001_Augustus_14/extraatje_voor%20defensie_1908

14.jpg  

Spotprent 4 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000000_okt_13/Rutt2_met_zijwieltjes_141013.jpg  

 

Duur: 

ca. 30 minuten 

 

 

Handleiding: 

1. U print voor iedere leerling een stappenplan (zie pagina 6). 

2. Laat via beamer of smartboard de spotprenten zien. Het is ook mogelijk om de 

spotprenten voor de leerlingen uit te printen. Gebruik daarvoor de volgende pagina’s. 
3. Geef de leerlingen bij elke spotprent enkele minuten tijd om de vragen uit het 

stappenplan te beantwoorden. 

4. Bespreek per spotprent de antwoorden klassikaal. 
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Spotprent 1 

 

 

 

Mat Rijnders 2014 

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1838.gif  

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1838.gif
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Spotprent 2 

 

 

 

 

Tom Janssen 2014 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000001_Augustus_14/begrotingsoverleg_180814.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000001_Augustus_14/begrotingsoverleg_180814.jpg
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Spotprent 3 

 

 

 

 

Tom Janssen 2014 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000001_Augustus_14/extraatje_voor%20defensie_1908

14.jpg  
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Spotprent 4 

 

 

 

 

 

Tom Janssen 2013 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000000_okt_13/Rutt2_met_zijwieltjes_141013.jpg  

http://www.tomjanssen.net/prenten/000000_okt_13/Rutt2_met_zijwieltjes_141013.jpg
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Stappenplan spotprenten analyseren 
 

1. Wat zie je? 

a. Zeg letterlijk wat je ziet, dus zonder te interpreteren. 

b. Beschrijf de personen/figuren. 

c. Beschrijf de voorwerpen. 

d. Beschrijf de afgebeelde situatie. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

a. Is er een titel? 

b. Bijschriften en teksten. 

 

3. Welke symbolen worden of welke symboliek wordt gebruikt in de spotprent? 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

a. Leg de boodschap uit. 

b. Leg uit hoe de tekenaar personen, voorwerpen en symbolen gebruikt voor zijn 

boodschap. 
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Antwoordmodel 
 

Spotprent 1 

1. Wat zie je? 

Een vrouw in Zeeuwse klederdracht ontvangt 10 euro uit een hand aan haar 

rechterkant en geeft 10 euro aan een hand links van haar.  

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

Op de hand aan haar rechterkant staat: ‘meer koopkracht’. Op de hand links staat: 

‘meer zorgpremie’.  

3. De vrouw in Zeeuwse klederdracht staat voor de gemiddelde Nederlander die zuinig 

aan moet doen. De hand aan de linkerkant staat voor lastenverlagingen waardoor 

Nederlanders meer geld binnen krijgen; de rechterkant staat voor maatregelen (zoals 

de verhoging van de zorgpremie) waardoor Nederlanders juist meer moeten betalen. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De regering zegt dat de koopkracht volgend jaar voor bijna iedereen vooruit gaat, dus 

dat de gemiddelde Nederlander straks meer geld te besteden heeft. Maar de kosten 

voor de zorgpremie stijgen ook. Omdat de tekenaar aan beide kanten een tientje heeft 

getekend, wil hij waarschijnlijk zeggen dat we er uiteindelijk helemaal niet op vooruit 

gaan: dat extra geld zijn we meteen weer kwijt. 

 

Spotprent 2 

 

1. Wat zie je? 

Minister-president Rutte (linkerkant) en minister van Financiën Dijsselbloem 

(rechterkant) praten tegen een groep journalisten.  

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

Boven de spotprent staat de tekst: ‘Begrotingsoverleg zonder bezuinigingen’. 
Rutte zegt: ‘We zijn helemaal van slag…’ en Dijsselbloem vult aan: ‘…maar hopen er 

toch uit te komen..!’ 
 

3. Welke symbolen worden of welke symboliek wordt gebruikt in de spotprent? 

De blauwe stropdas van Rutte staat voor de (liberale) VVD en de rode stropdas van 

Dijsselbloem staat voor de (sociaaldemocratische) PvdA. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De laatste jaren moest het kabinet telkens bezuinigen. Dat zorgde er voor dat het 

begrotingsoverleg altijd erg lang duurde. Dit jaar hoeft er niet bezuinigd te worden, 

maar toch lijken Rutte en Dijsselbloem onaangenaam verrast. Je zou verwachten dat 

het begrotingsoverleg nu makkelijker gaat, maar het lijkt net alsof ze alleen maar 

moeilijker vinden, omdat ze dit niet gewend zijn. 
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Spotprent 3 

1. Wat zie je? 

Een schattig klein Zaans huisje met een groen tuintje en een laag wit hekje eromheen 

in een groot wit vlak. Op de achtergrond zijn er ontploffingen en rook. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

‘Oja, .. óók nog wat extra voor defensie..!’ 
 

3. Welke symbolen worden of welke symboliek wordt gebruikt in de spotprent? 

Het Zaanse huisje ziet er keurig uit, het lijkt wel een miniparadijsje in die grote kale 

witte vlakte. Het huisje staat symbool voor Nederland: een klein land waar alles 

(relatief gezien) al jarenlang ontzettend goed gaat. Het lage hekje zou kunnen staan 

voor een zwakke verdediging (een klein leger). De ontploffingen en rook op de 

achtergrond staan symbool voor de oorlogen en rampen die deze zomer hebben 

plaatsgevonden in de rest van de wereld, zoals de oorlog in de Oekraïne en de oorlog 

met IS.  

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

In de nieuwe begroting komt er 100 miljoen euro extra voor defensie. Waarschijnlijk 

vindt de tekenaar dat weinig. Door de zin te beginnen met ‘O ja’, lijkt hij in elk geval te 

willen zeggen dat de regering er niet goed over heeft nagedacht. De tekenaar heeft 

Nederland afgebeeld als een soort miniparadijsje, maar hoe lang zal het dat nog 

blijven? Het witte hekje zal zeker geen vijanden tegenhouden. Er is in Nederland 

jarenlang bezuinigd op defensie. Door de situatie in de Oekraïne en IS wordt ineens 

wel erg duidelijk dat Nederland klein en kwetsbaar is en dat ons leger zwak is. (Onlangs 

werd bekend dat Nederland niet mag meevechten tegen IS omdat het geen zware 

wapens kan leveren). 

 

 Spotprent 4 

1. Wat zie je? 

Minister van Financiën Dijsselbloem  is gekleed als een fietsenmaker. Hij heeft een 

reparatieset. Minister-president Rutte fietst weg.  

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

Dijsselbloem zegt: ‘Beter?’ Op de fiets zitten zijwieltjes met daarop de afkortingen CU, 

SGP en D66. Op de kettingkast staat ‘Rutte 2’. 
 

3. Welke symbolen worden of welke symboliek wordt gebruikt in de spotprent? 

De fiets staat voor het kabinet Rutte 2 (dat is het kabinet dat in 2012 is begonnen en 

nu nog steeds regeert, en waarin Rutte premier is). De zijwieltjes staan voor de 

partijen ChristenUnie, SGP en D66.  

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

Deze spotprent gaat over het herfstakkoord van 2013. De oppositiepartijen 

ChristenUnie, SGP en D66 steunden de plannen van het kabinet, en dat doen ze nog 

http://www.nu.nl/politiek/3872841/nederland-niet-in-coalitie-gemis-zware-wapens.html
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steeds. Ze zorgden ervoor dat het kabinet van minister-president Rutte weer vooruit 

kon ‘fietsen’. Zonder de steun van die partijen zou het kabinet vallen. Minister van 

Financiën Dijsselbloem heeft met deze partijen overlegd om te zorgen dat er een 

sluitende begroting kwam. 

 


