
 1. Het boerkaverbod moet weer worden afgeschaft. 

 2. Nederland moet meer geld uitgeven aan het leger. 

 3. Boeren mogen gewoon door blijven gaan met hun werk, dus zonder strengere maatregelen. 

 4. 40 procent van de  huizen in nieuwbouwwijken  is  speciaal voor mensen met een lager inkomen. 

 5. Je moet extra gaan betalen als je met het  vliegtuig naar een land in Europa reist. 

 6. Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. 

 7. Met oud en nieuw mogen we gewoon weer siervuurwerk afsteken. 

 8. Er moeten meer woningen komen op de plek waar nu weilanden zijn. 

 9. Mensen die hun leven voltooid vinden moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. 

 10. Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 

 11. Als je naar een evenement gaat moet je kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent. 

 12. Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. 

 13. De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. 

 14. Het kopen en verkopen van softdrugs moet worden toegestaan. 

 15. Rechters moeten sneller een gevangenisstraf kunnen geven, in plaats van een taakstraf. 

 16. De minimumlonen moeten omhoog. 

 17. Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. 

 18. Asielzoekers moeten eerst inburgeren voor zij een huurwoning krijgen. 

 19. Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 

 20. Arme ouders moeten meer kinderbijslag ontvangen dan rijke ouders. 

 21. Abortus mag alleen als daarmee het leven van de moeder wordt gered. 

 22. Euthanasie moet worden verboden. 

 23. De doodstraf moet weer worden ingevoerd. 

 24. Er moet meer geld naar de aanleg van wegen. 

 25. De lening om je studie te betalen wordt weer een gift (als je je diploma haalt). 

 26. Er moeten evenveel vrouwen als mannen in leidinggevende functies werken. 

 27. Iedereen moet evenveel belasting gaan betalen. 

 28. Nederland moet minder geld geven aan arme landen. 

 29. Vet en ongezond eten moet duurder worden gemaakt (vettax). 

 30. Nieuwe huizen krijgen verplicht zonnepanelen op het dak. 

FORMATIESPEL 
STANDPUNTENFORMULIER

STANDPUNTEN

⇢  Kies de tien standpunten die je het belangrijkste vindt. 
⇢  Het belangrijkste standpunt geef je 10 punten, het minst belangrijke 

krijgt 1 punt. 
⇢  Schrijf de punten op dit formulier.   

 
DOEL:  
Tijdens de formatie zoveel mogelijk punten behalen.
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