
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 

 

Quiz: Wat weet jij van lokale politieke partijen? 
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over lokale politieke partijen. Alle leerlingen gaan 

staan. Bij het beantwoorden van een vraag is de keuze: hand omhoog of hand omlaag. Heeft 

een leerling een vraag fout dan moet hij/zij gaan zitten. Als alle vragen zijn gesteld en er staan 

nog steeds meerdere leerlingen, dan volgt de schattingsvraag. Uiteindelijk is er één winnaar. 

Leerdoel 

Leerlingen leren spelenderwijs over lokale politieke partijen:  

- Wat zijn de verschillen tussen lokale en landelijke partijen?  

- Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee soorten partijen vergeleken met elkaar? 

 

Bronnen 

 Habben Jansen, Eddy “Politiek voor Dummies” Pearson Benelux B.V. 2009 

 www.vppg.nl, website van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen 

 www.nos.nl 

 

Extra tip 

Op http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/kaart-lokale-partijen/ 

kunt u opzoeken of het aantal lokale partijen dat in uw gemeente meedeed aan de 

gemeenteraadsverkiezingen is gestegen, gedaald of gelijk gebleven. 

 

Duur 

15-20 minuten 

 

Handleiding 

 

1. Verzoek de leerlingen te gaan staan. 

 

2. Leg uit dat het gaat om een afvalrace. Bij elke vraag is de keuze A: hand omhoog of B: 

hand omlaag. Bij het fout beantwoorden van een vraag gaat een leerling zitten. 

 

3. Wilt u deze quiz over lokale partijen moeilijker maken? Maak dan gebruik van de extra 

vraag over voor- en nadelen die bij een aantal vragen vermeld staat. 

 

4. Als alle vragen zijn gesteld en er staan nog steeds leerlingen, dan volgt de 

schattingsvraag. 

 

5. De winnaar krijgt de eeuwige roem en applaus en/of u regelt een cadeautje voor de 

winnaar. 

  

http://www.vppg.nl/
http://www.nos.nl/
http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/kaart-lokale-partijen/
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Quizvragen 
 

 

1. Een partij die geen rekening hoeft te houden met standpunten van een landelijke 

politieke partij. Wat voor partij is dit? 

 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Dit is een relatief makkelijke vraag, om er even in te komen en te oefenen met hoe de 

quiz werkt. 

 

Extra: vraag de leerlingen of dit volgens hen een voor- of een nadeel is. Er is geen goed 

antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door naar de volgende vraag. 

 

 

2. Een partij die is opgericht om op te komen voor een specifiek belang in een gemeente, 

bijvoorbeeld voor het behouden van een zwembad of tegen het aanleggen van een 

weg. Wat voor partij is dit? 

 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Lokale politieke partijen worden soms ook opgericht omdat een persoon of een afdeling 

niet langer bij een landelijke politieke partij wil horen. 

 

Extra: vraag de leerlingen of dit volgens hen een voor- of een nadeel is. Er is geen goed 

antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door naar de volgende vraag. 

 

 

3. Een partij die vaak veel ervaring heeft met campagnevoeren en besturen. Wat voor 

partij is dit? 

 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Lokale politieke partijen kunnen natuurlijk ook al langer bestaan en ervaring hebben. 

Meestal hebben afdelingen van landelijke partijen dat meer. Zij kunnen ook gebruik 

maken van de hulp van de organisatie van hun landelijke politieke partij. 

 

Extra: vraag de leerlingen of dit volgens hen een voor- of een nadeel is. Er is geen goed 

antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door naar de volgende vraag. 
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4. Ongeveer een derde van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

zijn …. 
 

Hand omhoog: lokale partijen 

 

Hand omlaag: landelijke partijen 

 

Dit is een gemiddelde. In de provincies Noord-Brabant, Limburg en Flevoland was zelfs 

bijna de helft van de partijen lokaal. In de provincie Groningen was twintig procent van 

de partijen die meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen lokaal. In de gemeenten 

Rozendaal (Gld.) en Schiermonnikoog waren zelfs alle deelnemende partijen lokaal. 

Er zijn in Nederland ongeveer 700 lokale partijen en zij winnen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld meer dan twintig procent van de stemmen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart deden in totaal 1024 lokale lijsten mee, 

tegenover 870 in 2010. Het aantal landelijke partijen dat meedoet, is gedaald. 

 

 

5. Tot nu toe komen burgemeesters meestal uit een … . 
 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Extra: vraag de leerlingen of dit volgens hen een voor- of een nadeel is. Er is geen goed 

antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door naar de volgende vraag. 

 

 

6. Een stem op deze partij wordt door sommigen ook beschreven als een “proteststem”. 
 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Ook in de media worden de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt als graadmeter voor 

de populariteit van de landelijke politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten. Een 

stem op een lokale politieke partij wordt dan beschreven als een stem “tegen” de 
landelijke politieke partijen, vandaar een “proteststem”. 
 

Extra: vraag de leerlingen of dit wel klopt en of dit dan volgens hen een voor- of een 

nadeel is. Er is geen goed antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door 

naar de volgende vraag. 

 

 

7. Deze partij heeft meestal geen connectie met een levensbeschouwing of religie. 

 

Hand omhoog: een lokale partij 

 

Hand omlaag: een landelijke partij 

 

Extra: vraag de leerlingen of dit volgens hen een voor- of een nadeel is. Er is geen goed 

antwoord. Begeleid een kort gesprek hierover en ga dan door naar de volgende vraag. 
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Schattingsvraag 

 

8. In Nederland zijn in totaal 9175 gemeenteraadsleden. Hoeveel van die 

gemeenteraadsleden zijn op dit moment lokale politici, dat wil zeggen, zitten in de 

gemeenteraad namens een lokale politieke partij? 

 

Het antwoord is 2550 raadsleden, dus (ruim) meer dan een kwart van alle raadsleden. 


