
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

In Beeld: Spotprenten over het begrotingsakkoord 

Korte omschrijving werkvorm: 

Leerlingen analyseren aan de hand van een stappenplan vier spotprenten over het 

begrotingsakkoord. 

Leerdoel: 

De leerlingen leren spotprenten te analyseren en ze maken kennis met verschillende visies op 

het begrotingsakkoord. 

 

Bronnen: 

Spotprent 1:  

http://www.tomjanssen. net/prenten/000000_okt_13/dierendag_oppositie_031013.jpg 

Spotprent 2:  

http://www.joscollignon.nl/site/actueel_files/O%26D13-10-12.jpg 

Spotprent 3:  

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1708.gif 

Spotprent 4:  

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/130917_dijsselbloem_kln_w714_h714.jpg  

Duur: 

ca. 30 minuten 

Handleiding: 

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

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

spotprenten voor de leerlingen uit te printen. Gebruik daarvoor pagina 2 t/m 5. 

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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Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Spotprent 1 

 

 

Tom Janssen 

http://www.tomjanssen.net/prenten/000000_okt_13/dierendag_oppositie_031013.jpg 

  

http://www.tomjanssen.net/prenten/000000_okt_13/dierendag_oppositie_031013.jpg


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Spotprent 2 

 

 

Jos Collignon 

http://www.joscollignon.nl/site/actueel_files/O%26D13-10-12.jpg 

 

 

 

  

http://www.joscollignon.nl/site/actueel_files/O%26D13-10-12.jpg


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Spotprent 3 

 

 

Marijn 

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1708.gif 

 

 

 

 

 

  

http://www.politiekeprenten.nl/webprenten/marijn1708.gif


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Spotprent 4 

 

 

Joep Bertrams 

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/130917_dijsselbloem_kln_w714_h714.jpg  
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Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

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. Zijn er bijschriften of teksten? 

c. Staat er een jaartal en een tekenaar bij? 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Antwoordmodel 

Spotprent 1 

1. Wat zie je?  

Minister Dijsselbloem gooit brokjes in hondenbakken. Op de hondenbakken staan namen van 

de politieke partijen. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

De titel is ‘Dierendag’. De tekenaar is Tom Janssen.  
 

3. Welke symbolen worden gebruikt in de spotprent? 

De politieke partijen worden voorgesteld als dieren die van de minister van Financiën, Jeroen 

Dijsselbloem, een brokje krijgen. De brokjes verwijzen naar de onderhandelingen met de 

oppositiepartijen over het begrotingsakkoord. Het zijn kleine toezeggingen die de minister aan 

sommige oppositiepartijen wil doen. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De minister doet kleine toezeggingen aan de oppositiepartijen in de hoop dat ze daardoor in 

de Tweede Kamer en de Eerste Kamer vóór de plannen van het kabinet stemmen. 

Spotprent 2 

1. Wat zie je? 

Er zitten drie kleine jongens met oude hoofden in een grote stoel naar een laptop te kijken. Ze 

hebben een chatgesprek met iemand die Mark heet. De middelste figuur trekt zijn shirt uit. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent?  

De tekenaar is Jos Collignon. Er staan ook teksten in de spotprent: 

- “Hij is al 14. Hij heet Mark. Hij wil vaste verkering.” 

- “Als we eerst iets uitdoen.” 

- “Keigaaf!” 

 

3. Welke symbolen worden gebruikt in de spotprent? 

Van links naar rechts zien we Arie Slob (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Alexander 

Pechtold (D66). De drie politici zijn lid van relatief kleine partijen en worden voorgesteld als 

kleine kinderen. ‘Mark’ verwijst naar Mark Rutte, de minister-president. Hij wordt voorgesteld 

als een digitale kinderlokker die zich op internet anders voordoet om minderjarigen te 

verleiden tot seksuele handelingen. In dit geval wil Mark Rutte ‘vaste verkering’, oftewel een 
akkoord met de oppositiepartijen. Kees van der Staaij trekt iets uit. Dit symboliseert de 

onderhandelingen met het kabinet, waarbij de SGP veel standpunten heeft ingetrokken om 

mee te kunnen blijven praten. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar?  

D66, ChristenUnie en de SGP laten zich als naïeve kleine jongetjes door het kabinet verleiden 

om een begrotingsakkoord te sluiten. Ze moeten hierbij veel van hun standpunten inleveren.  

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord 

 

Spotprent 3 

1. Wat zie je?  

De Ridderzaal met een spandoek waar ‘shutdown’ op staat. Op de linkertoren staat ‘oppositie’ 
en op de rechtertoren ‘coalitie’. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent?  

De tekenaar is Marijn. 

 

3. Welke symbolen worden gebruikt in de spotprent? 

De tekst ‘shutdown’ verwijst naar de situatie in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten 

liggen overheidsinstellingen sinds 1 oktober stil (vandaar de term ‘shutdown’) wegens een 
conflict tussen de Democraten en de Republikeinen over de begroting. Overheidsgebouwen 

zoals musea, bibliotheken en nationale parken zijn gesloten. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar?  

Ook in Nederland was er een conflict over de begroting van het komende jaar. De 

regeringscoalitie wil door onderhandelingen met enkele oppositiepartijen een Nederlandse 

‘shutdown’ (in de Nederlandse situatie: een onbestuurbaar land) voorkomen.    

 

Spotprent 4 

1. Wat zie je?  

Minister van Financiën Dijsselbloem heeft een EHBO-koffertje in zijn handen. Op het koffertje 

staat ‘derde dinsdag in september’. De minister en het koffertje zitten onder het bloed. De 

minister laat het koffertje zien. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent?  

De tekenaar is Joep Bertrams. Op het koffertje staat ‘derde dinsdag in september’. 
 

3. Welke symbolen worden gebruikt in de spotprent? 

De minister wordt voorgesteld als een dokter. De dokter en het koffertje zitten onder het 

bloed. Het bebloede koffertje verwijst naar de begroting voor 2013 die gepresenteerd wordt 

op Prinsjesdag: de derde dinsdag in september. Het bloed verwijst naar de zes miljard 

bezuinigingen die dit kabinet doorvoert. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De minister is een dokter die ons land beter moet maken. Er wordt veel bezuinigd. Er zit echter 

zoveel bloed op de minister en het koffertje dat het de vraag is of de patiënt wel beter wordt.  


