
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? 
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over 

belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden daarbij standpunten aan de goede partijen. Tot 

slot beantwoorden ze eventueel enkele vragen. 

Leerdoel 

 Leerlingen leren wat de voor- en tegenargumenten zijn rondom een aantal belangrijke 

Europese onderwerpen. 

 Leerlingen krijgen inzicht in de verschillen tussen de partijen/fracties.  

 

Bronnen 

 www.stemwijzer.nl  

 http://www.europa-

nu.nl/id/vi6k8xr63dyj/nieuws/wetsvoorstel_bewaarplicht?ctx=vh8lnhrouwxy&tab=1 

 

Duur 

20 minuten 

 

Tip: 

Bij deze werkvorm moet vrij veel gelezen worden. Hij is daarom vooral geschikt voor vwo. 

 

Handleiding 

 

1. Kopieer de werkbladen en deel ze uit. 

 

2. Leg uit dat we naar de standpunten van vier partijen gaan kijken: CDA, PvdA, D66 en 

VVD. D66 en VVD zitten samen in één fractie, de ALDE. Het CDA zit bij de EVP, de PvdA 

zit bij S&D. EVP en S&D zijn de twee grootste fracties in het EP, dus het is wel 

belangrijk om te weten wat voor standpunten ze hebben. 

 

3. Leg de opdracht uit: de leerlingen moeten bij elk standpunt aangeven van welke partij 

ze denken dat die is.  

 

4. Bespreek de antwoorden klassikaal. Vraag de leerlingen wat ze opvalt aan de 

antwoorden van D66 en VVD. (De antwoorden van D66 en VVD verschillen vaak, terwijl 

ze toch in dezelfde fractie zitten. Uit onderzoek blijkt dat ze in 90% van de gevallen ook 

hetzelfde stemmen. De verschillen die je hier ziet, zie je dus niet terug in het 

stemgedrag in het Europees Parlement.).  

 

5. U kunt eventueel nog vragen bij welke onderwerpen we nu al kunnen voorspellen wat 

er besloten gaat worden. Dat zijn de stellingen waar CDA als PvdA (die in de twee 

grootste fracties zitten) dezelfde mening hebben. (Alleen over stelling 4 zijn ze het 

eens. Over de andere onderwerpen zal waarschijnlijk een compromis gevonden moeten 

worden.) 

  

http://www.stemwijzer.nl/
http://www.europa-nu.nl/id/vi6k8xr63dyj/nieuws/wetsvoorstel_bewaarplicht?ctx=vh8lnhrouwxy&tab=1
http://www.europa-nu.nl/id/vi6k8xr63dyj/nieuws/wetsvoorstel_bewaarplicht?ctx=vh8lnhrouwxy&tab=1


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Introductie 

Wat voor beslissingen gaat het Europees Parlement de komende vijf jaar nemen? Daarvoor 

moet je weten wat voor standpunten de grootste fracties hebben.  

De twee grootste Europese fracties zijn de Europese Volkspartij (EVP) en de Progressieve 

Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Het CDA hoort bij de EVP en de PvdA bij S&D. 

Daarna komt de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa  (ALDE). Dat is de fractie 

waar zowel D66 als VVD in zitten. 

Europese Volkspartij (EVP): CDA (=centrumrechts) 

Socialisten en Democraten (S&D): PvdA (=centrumlinks) 

Liberalen en Democraten (ALDE):   VVD en D66 (=liberaal) 

 

Je krijgt vier stellingen over belangrijke onderwerpen in Europa. Bij elke stelling horen vier 

standpunten. Geef aan welk standpunt bij welke partij hoort. 
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Stellingen: welk standpunt hoort bij welke partij? 

1. Hoe moet de EU bestuurd worden? 

Stelling: Het Europees Parlement moet het recht krijgen om wetsvoorstellen in te 

dienen. 

 

Uitleg: De Europese Unie is nu meer een samenwerkingsverband tussen landen dan een 

volwaardige bestuurslaag. Sommige politici willen dat graag zo houden, anderen willen dat 

Europa een eigen regering krijgt met een volwaardig parlement.  

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Oneens: Het Europees Parlement moet 

niet meer macht krijgen. 

 

 

2. Oneens: Het risico is anders dat het 

Europees Parlement allemaal onnodige 

dingen wil gaan regelen. Alleen de 

Europese Commissie mag nu 

wetsvoorstellen indienen en dat moet zo 

blijven. Zij kunnen bepalen of nieuwe 

voorstellen doeltreffend zijn, niet te 

gedetailleerd en of ze niet beter op 

nationaal, regionaal of lokaal niveau 

kunnen worden genomen. 

 

3. Eens: Europa moet democratischer, 

transparanter en slagvaardiger worden. 

Daarbij hoort een volwaardig parlement 

met de mogelijkheid om zelf 

wetsvoorstellen in te dienen, om 

parlementaire enquêtes uit te voeren en 

individuele commissarissen naar huis te 

sturen. Zo zorgen we dat Europa een zaak 

is van mensen, en niet van regeringen en 

diplomaten. 

 

4. Eens: Niet alleen de Europese Commissie 

moet met wetgeving kunnen komen, ook 

het Europees Parlement moet dat 

kunnen doen, net zoals nationale 

parlementen. Zo kan het Europees 

Parlement beter als parlement 

functioneren en wordt Europa 

democratischer. 
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2. Hoeveel privacy geven we op om Europa te beschermen tegen 

criminelen? 

Stelling: De Europese bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens moet 

onmiddellijk worden afgeschaft. 

 

Uitleg: Volgens een Europese richtlijn moeten telefoon- en internetgegevens van gebruikers 

minstens een half jaar bewaard worden, zodat de politie die gegevens kan gebruiken om 

criminelen op te sporen. Ze slaan de inhoud van je berichten niet op, maar wel met wie je 

wanneer belt of e-mailt, waar je bent, naar welke pagina’s je surft op internet. Het Europese 
Hof heeft echter gezegd dat dit de privacy van burgers te veel schendt. 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Eens: Deze bewaarplicht maakt Europa 

niet veiliger, kan worden misbruikt en 

moet daarom worden afgeschaft. Burgers 

moeten maximale bescherming krijgen 

van hun privacy, zowel online als offline.  

 

2. Eens: Persoonlijke gegevens die in 

verkeerde handen vallen zijn een risico. 

Veel privacybeperkende maatregelen van 

de afgelopen tijd zijn helemaal niet 

effectief. Ze gaan ten koste van onze 

persoonlijke vrijheid, maar maken de 

wereld niet veiliger.  

 

 

3. Oneens: De praktijk wijst uit dat zulke 

gegevens belangrijk zijn voor de 

opsporing, vervolging en bestraffing van 

ernstige misdrijven. 

 

 

4. Oneens: Het opslaan van deze gegevens 

maakt weliswaar inbreuk op de privacy, 

maar het levert ook meer veiligheid op. 

Voor de effectiviteit zou de minimale 

bewaartermijn langer dan 6 maanden 

moeten zijn, aangezien de doorlooptijd 

van strafzaken gemiddeld 7,5 maand is.  
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3. Klimaat en milieu 

Stelling: Er moet een verbod komen op het subsidiëren van kernenergie door EU-

landen. 

 

Uitleg: Bij kernenergie komt weinig CO2 vrij. Dat is gunstig voor het milieu. Bovendien zijn 

landen daarmee minder afhankelijk van gas en olie uit Rusland. Maar het levert wel radio-

actief afval op, en als er iets mis gaat in een kerncentrale, kan dat meteen een hele grote 

milieuramp worden. 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Oneens: De Europese Unie moet niet de 

bevoegdheid krijgen om te bepalen welke 

nationale doelen voor energiesubsidies 

worden gesteld.  

 

 

2. Eens: Energie moet je sowieso niet 

subsidiëren. 

 

 

3. Eens: In 2050 moet er een volledig 

duurzame energievoorziening zijn in 

Europa. Daarbij is kernenergie geen 

oplossing. Het is weliswaar schoner dan 

kolencentrales, maar het is niet geheel 

CO2-vrij en zorgt voor een afvalprobleem 

voor de komende honderdduizenden 

jaren. 

 

 

4. Geen van beide: Europa moet in 2050 

volledig draaien op schone energie uit 

zon, wind en water. Dat is nodig vanwege 

het klimaat, maar ook om niet afhankelijk 

te hoeven zijn van Rusland en het 

Midden Oosten. Kernenergie kan in 

sommige gevallen een (tijdelijke) 

uitkomst zijn in de omschakeling naar 

echt duurzame energie. 
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4. Immigratie en asiel 

Stelling: De regels voor toelating van asielzoekers moeten in alle EU-landen hetzelfde 

zijn. 

 

Uitleg: Niet overal is er zoveel welvaart, vrijheid en veiligheid als hier. Uit landen waar geweld, 

onderdrukking en armoede heersen, komen er jaarlijks veel asielzoekers naar de EU. Sommigen 

vinden dat die zo eerlijk mogelijk over de lidstaten verdeeld moeten worden. Anderen vinden 

dat landen zelf moeten kunnen bepalen hoeveel asielzoekers ze toelaten.   

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Eens: Er moet één Europees asielbeleid 

zijn, gebaseerd op minimum-

voorwaarden die een menswaardige en 

respectvolle behandeling van 

asielzoekers, waar ook in de EU, 

garanderen. De toetsing van 

asielaanvragen wordt hetzelfde in alle 

lidstaten. Dit om te voorkomen dat vaak 

kwetsbare asielzoekers het slachtoffer 

worden van de willekeur van landen.  

 

2. Eens: Er moet een helder en rechtvaardig 

Europees asielbeleid komen. We delen 

onze buitengrenzen met alle landen van 

de Europese Unie. Iemand die 

binnenkomt in Italië, is binnen twee 

dagen in Nederland. Europa moet ook 

helpen om goede opvang van 

asielzoekers te regelen van asielzoekers 

in de regio waar ze vandaan komen. En 

werken aan ontwikkelingssamenwerking 

en een veilige wereld. 

 

 

3. Eens: Met onze interne open grenzen is 

asielbeleid een gezamenlijke opgave 

geworden. Het asielbeleid moet eerlijk en 

rechtvaardig zijn. Een gezamenlijk 

asielbeleid hoort daarbij. 

 

 

4. Oneens: Nederland moet zelf kunnen 

bepalen wie we binnenlaten. 
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Antwoordmodel 

1. Hoe moet de EU bestuurd worden? 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Oneens:  VVD 

2. Oneens: CDA 

3. Eens:  D66 

4. Eens:  PvdA 

 

2. Hoeveel privacy geven we op om Europa te beschermen tegen criminelen? 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Eens:  PvdA 

2. Eens:  D66 

3. Oneens:  CDA 

4. Oneens:  VVD 

 

3. Klimaat en milieu 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Oneens:  CDA 

2. Eens:  VVD 

3. Eens:  PvdA 

4. Geen van beide:  D66 

 

4. Immigratie en asiel 

Standpunten Partij: (CDA, PvdA, D66, VVD) 

1. Eens:  PvdA 

2. Eens: D66 

3. Eens:  

 

CDA 

4. Oneens:  VVD 

 


