
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

In Beeld: Cartoons over de verkiezingen 
 

 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Leerlingen analyseren een aantal spotprenten over de provinciale verkiezingen. 

 
Leerdoel 

 De leerlingen komen er achter wat voor politieke betekenis je aan de verkiezingen en 

de uitslag kunt toekennen. 

 De leerlingen leren spotprenten te analyseren. 

 

Bronnen 

Spotprent 1 

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/150317_verkiezingen_kln_w714_h714.jpg 

 

Spotprent 2 

https://twitter.com/trouw/status/578545388325613568 

 

Spotprent 3 

 http://vkphotoprovider0.vk-

cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/

1024x768/2828334.jpeg 

Spotprent 4 

https://twitter.com/RLOppenheimer/media  

  

Spotprent 5 

http://vkphotoprovider1.vk-

cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/10

24x768/2848384.jpeg 

 

 

Duur 

Ca. 30 minuten. 

 

 

Handleiding 

1. U print voor iedere leerling een stappenplan (zie pagina 7). 

2. Laat via beamer of smartboard de spotprenten zien. U kunt een keuze maken uit de 

besproken cartoons, maar u kunt ook de klas in groepjes verdelen, de spotprenten 

uitprinten en elk groepje één spotprent en een stappenplan geven. Gebruik daarvoor 

de volgende pagina’s. 
3. Geef de leerlingen per spotprent een paar minuten tijd om de vragen uit het 

stappenplan te beantwoorden. 

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/150317_verkiezingen_kln_w714_h714.jpg
https://twitter.com/trouw/status/578545388325613568
http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg
http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg
http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg
https://twitter.com/RLOppenheimer/media
http://vkphotoprovider1.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/1024x768/2848384.jpeg
http://vkphotoprovider1.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/1024x768/2848384.jpeg
http://vkphotoprovider1.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/1024x768/2848384.jpeg


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

4. Bespreek vervolgens per spotprent de antwoorden klassikaal. Als u de klas in groepjes 

heeft verdeeld, kunt u de leerlingen vragen om hun antwoorden aan de rest van de 

klas te presenteren. 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 1 

 

19-03-15 regeringscoalitie verliest flink 

 

Joep Bertrams 

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/150317_verkiezingen_kln_w714_h714.jpg 

  

http://www.yoopdeloop.com/tmp/afbeeldingen/150317_verkiezingen_kln_w714_h714.jpg


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 2 

 

 
Tom Janssen 

https://twitter.com/trouw/status/578545388325613568   

https://twitter.com/trouw/status/578545388325613568


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 3 

 

 

Bas van der Schot 

http://vkphotoprovider0.vk-

cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/

1024x768/2828334.jpeg  

  

http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg
http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg
http://vkphotoprovider0.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/13/10/9/5fb2e7baf57868889356cea16158c35b/2828334/1024x768/2828334.jpeg


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 4 

 
 

 
 

Ruben L. Oppenheimer 

https://twitter.com/RLOppenheimer/media  

  

https://twitter.com/RLOppenheimer/media


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 5 

 
 

 

Jos Collignon 

http://vkphotoprovider1.vk-

cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/10

24x768/2848384.jpeg  

 

  

http://vkphotoprovider1.vk-cdn.nl/photoprovider/photoalbum/18/0/4/590492dae87def41cdef90b9683f3ec8/2848384/1024x768/2848384.jpeg
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Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

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. 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Antwoordmodel 
 

Spotprent 1 

 

1. Wat zie je? 

Rutte en Samsom vormen een kunstschaatsduo. Ze steken mooi synchroon één been 

omhoog (wat heel inspannend moet zijn), terwijl ze hun ogen dichtknijpen en 

krampachtig blijven glimlachen. Rutte heeft een blauw pakje aan, Samsom is gekleed 

in een wit jurkje. Ze staan alleen niet op het ijs, maar in de plomp: het ijs is gesmolten 

en ze staan tot hun knieën in het water. Je ziet wat rietstengels boven het water 

uitsteken. Een kikker met een rood potlood in zijn poot drijft op een oningevuld 

stemvakje en kijkt met grote ogen naar Rutte en Samsom. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

De titel van de prent is ‘Lente’. Onder de tekening staat de aanleiding van de tekening: 

‘19-03-15 regeringscoalitie verliest flink’. 

 

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

Rutte en Samsom als kunstschaatsduo staan voor de coalitie van VVD en PvdA. De 

kikker met het potlood en het oningevulde stemvakje staat voor de Nederlandse 

kiezer. Het gesmolten ijs (nu dus water) staat waarschijnlijk voor het draagvlak van het 

kabinet, dat inmiddels is ‘weggesmolten’: bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben 

de PvdA en VVD allebei verloren.  

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

Rutte en Samsom blijven stug glimlachen, maar volgens de tekenaar bevinden ze zich 

eigenlijk in een onhoudbare situatie: het ijs waar ze ooit op begonnen te schaatsen 

(oftewel: draagvlak dat ze hadden toen ze begonnen met regeren) is helemaal 

weggesmolten. In de Eerste Kamer hebben ze nu al geen meerderheid, maar na 26 mei 

(als de nieuwe Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer kiezen) hebben ze nóg 

minder zetels. Zowel PvdA als VVD heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen immers 

behoorlijk verloren. De kikker ziet er vrij passief uit, en hij heeft het hokje niet 

roodgekleurd. De kikker zou kunnen staan voor de kiezers die niet meer in het kabinet 

geloven en dus niet voor PvdA of VVD willen stemmen. Misschien wil de tekenaar ook 

laten zien dat de kiezers verbijsterd toekijken hoe Rutte en Samsom toch blijven doen 

alsof ze kunnen doorregeren.  

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 2 

 

1. Wat zie je? 

Rutte staat voor de ingang naar de Eerste Kamer. Zijn armen hangen krachteloos naar 

beneden. Een dikke man met een sigaar verspert hem de toegang. De dikke man roept 

iets over zijn schouder de Eerste Kamer in, en daar wordt binnen hard om gelachen.  

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

 De tekst in het spreekwolkje van de dikke man is: ‘…Ene Rutte… zegt dat ie een 

kiezersmandaat heeft om te regeren..!’ 
 Uit de Kamer komt gelach: ‘Hahahahahahaha’.  
 Op de deur staat een bordje met ‘Eerste Kamer’. 

 

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

Rutte staat voor zichzelf. De dikke man staat voor een typisch Eerste Kamerlid (het 

beeld dat mensen van Eerste Kamerleden hebben is vaak dat het allemaal oude dikke 

mannen met sigaren zijn).  

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De tekenaar laat zien dat Rutte nog wel de minister-president is, maar dat zijn kabinet 

na deze verkiezingen veel macht is kwijtgeraakt. De coalitiepartijen (vooral PvdA) 

hebben namelijk zetels verloren bij de Provinciale Statenverkiezingen, waardoor ze in 

mei ook zullen verliezen in de Eerste Kamer.  De reactie van de Eerste Kamerleden is 

dat ze nu Rutte flink willen laten merken dat hij weinig macht meer heeft. De dikke 

man doet zelfs alsof hij niet weet wie Rutte is, en de Kamerleden binnen lachen hem 

eigenlijk gewoon uit. Ruttes kabinet zal dus heel bescheiden moeten zijn en erg zijn 

best moeten doen om de steun van de Eerste Kamer te krijgen voor nieuwe 

wetsvoorstellen. 

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 3 

 

1. Wat zie je? 

Premier Rutte staat achter een spreekgestoelte en steekt een vinger in de lucht, alsof 

hij aan een speech bezig is. Naast hem staat een gigantische olifant met een zwart 

balkje voor de ogen. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

 De titel van de prent is ‘VVD-campagne’. 
 De tekst in het spreekwolkje bij  Rutte is: ‘Laten we het over lastenverlichting 

en dode jihadisten hebben’. 
 Op de olifant staat in grote letters het woord ‘integriteit’. 

 

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

De olifant staat voor de ‘olifant in de kamer’. Dat is een Engelse uitdrukking voor een 

overduidelijk probleem dat je eigenlijk niet kunt negeren, maar waar de spreker het 

niet over wil hebben. Dat probleem is in dit geval de vele integriteitschandalen binnen 

de VVD die de laatste tijd zijn onthuld. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De tekenaar geeft zijn visie op de campagne van de VVD in aanloop naar de 

verkiezingen: ze werden achtervolgd door schandalen, en minister Opstelten en 

staatssecretaris Teeven zijn zelf afgetreden, maar Rutte probeerde hardnekkig om de 

aandacht daarvan af te leiden en het over dingen te hebben waarmee hij stemmen 

kon winnen: lastenverlichting (minder belastingen) en harde taal over jihadisten (Rutte 

heeft gezegd dat hij liever heeft dat een jihadstrijder in Syrië sneuvelt, dan dat hij 

terugkomt en in Nederland voor problemen zorgt). 

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

Spotprent 4 

 

1. Wat zie je? 

Een enorme tanker op volle zee, die een klein roeibootje achter zich aansleept. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

Op het vlaggetje in de roeiboot staat ‘Campagne Provinciale Staten’. 
Op de grote boot staat in dikke blokletters: ‘Landelijke thema’s’. 

 

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

Het roeibootje staat voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, de 

grote tanker voor nationale politieke onderwerpen.  

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De tekenaar wil laten zien dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 

totaal is overschaduwd door landelijke politieke thema’s.  

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Uitslag Provinciale Verkiezingen 

 

 Spotprent 5 

 

1. Wat zie je? 

Je ziet een supermarkt met volle schappen. Achterin de winkel heeft een vrouw met 

een boodschappentas iets gevraagd aan een vakkenvuller. Ze kan waarschijnlijk een 

bepaald product niet vinden. De vakkenvuller is druk bezig, maar zegt dat hij even zal 

meelopen om haar te wijzen waar het waterschap is. Op de voorgrond, in een 

weggestopt hoekje van de winkel, zie je een heel stel mannen (in grijze pakken en 

blauwe en rode stropdassen) en één vrouw met chagrijnige of uitdrukkingsloze 

gezichten in de schappen zitten. De productinformatiebordjes onder hen zien eruit als 

stemvakjes. 

 

2. Welke tekst staat er bij de spotprent? 

In het spreekwolkje van de vakkenvuller staat: ‘Het waterschap? Ik loop even met u 

mee’. 
 

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

De mannen (en één vrouw) staan voor de kandidaten voor de 

waterschapsverkiezingen. De vrouw met de boodschappentas staat voor de kiezer die 

geen informatie kan vinden over de waterschapsverkiezingen: ze moet de weg vragen 

aan een winkelmedewerker. De winkel zou kunnen staan voor de campagne of de 

media, waarin het nauwelijks over de waterschappen ging. 

 

4. Wat is de boodschap van de tekenaar? 

De tekenaar wil laten zien dat de kiezers onbekend zijn met de waterschappen en dat 

informatie over de waterschapsverkiezingen moeilijk te vinden was. De vrouw met de 

boodschappentas doet nog haar best, ze vraagt aan de vakkenvuller waar ze de 

kandidaten kan vinden. Maar je ziet zo wel dat de meeste klanten er niet naar zullen 

vragen en het ook niet zelf zullen vinden.  

Ook nu de verkiezingen achter de rug zijn, gaat het alleen over de uitslag van de 

Provinciale Statenverkiezingen. In de uitslag van de waterschapsverkiezingen lijkt 

niemand geïnteresseerd te zijn. 

 

 

 


