
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord  

 

Quiz: Wat weet je van het begrotingsakkoord? 
 

 

Korte omschrijving werkvorm: 

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over het begrotingsakkoord en de verschillende 

standpunten van de oppositie.  De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om 

de meeste punten. Er zijn kennisvragen en dilemmavragen. Bij de kennisvragen kiest elk team 

voor een antwoord (A, B of C). Bij de dilemmavragen bedenken de leerlingen bij een maatregel 

een voor- en tegenargument. 

 

Leerdoel: 

Leerlingen leren spelenderwijs over politieke standpunten en inhoudelijke dilemma’s. 

 

Bronnen: 

- NRC 12 oktober 2013 

- Website ChristenUnie, website D66, website SGP 

 

Duur: 

ca. 25 minuten 

 

Handleiding: 

 

1. Verdeel de klas in vijf teams. Aan elk team geeft u vier lege A4’tjes. Op de eerste drie 
A4’tjes schrijven zij resp. A, B en C. Het vierde blad hebben zij later in de quiz nodig. 

2. Voorafgaand aan de quiz leest u de onderstaande profieltjes van de deelnemende 

oppositiepartijen voor. 

3. U start de quiz.  

Lees een vraag voor en geeft daarbij de drie mogelijke antwoorden: A, B of C. Na het 

voorlezen van de vraag en de antwoorden geeft u de teams tien seconden de tijd om 

te overleggen. Op uw teken steekt elk team een A, een B of een C in de lucht. 

4. Geef de teams die het juiste antwoord hebben gegeven een punt.  

5. Bij een dilemmavraag krijgen de groepjes met een argument voor één punt en bij een 

argument tegen één punt. Weten ze maar één argument, dan krijgen ze dus één punt. 

 

Profielen deelnemende oppositiepartijen 

- D66: Deze partij wil vooral hervormen. Dat wil zeggen: veranderingen doorvoeren op 

de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de huizenmarkt. Ze hopen op deze manier 

meer mensen aan het werk te krijgen en het onderwijs te verbeteren. 

- SGP: Deze gereformeerde partij hecht veel waarde aan het kerkleven en de Bijbel. De 

partij neemt het op voor de (grote) gezinnen. Ouders mogen er financieel niet op 

achteruit gaan, want dat gaat ten koste van de verzorging van kinderen.  

- ChristenUnie: Ook de CU wil dat gezinnen meer geld te besteden krijgen. Daarnaast 

vinden ze het belangrijk dat kwetsbare mensen als jonggehandicapten, chronisch 

zieken en ouderen beschermd worden in tijden van bezuinigingen.  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Begrotingsakkoord  

 

Quizvragen 

 
Kennisvragen: 

1. Zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) zouden meer belasting gaan 

betalen. Welke partij wist dit terug te draaien? 

a. SGP 

b. D66 

c. ChristenUnie 

 

D66 vindt dat ZZP’ers op een moderne arbeidsmarkt thuishoren. Ze zijn eigen 

baas, maar leiden wel een onzeker bestaan. D66 vond een belastingverhoging 

voor deze groep zelfstandigen daarom oneerlijk. 

 

2. Volgens het regeerakkoord van de VVD en de PvdA zou er 100 miljoen euro op de 

Publieke Omroep bezuinigd worden. Welke partij heeft dit bedrag gehalveerd? 

a. SGP 

b. D66 

c. ChristenUnie 

 

D66 vindt dat de radio- en televisieprogramma’s op de Publieke Omroep 

belangrijke informatie bieden aan de maatschappij. 

 

3. Werkloze weduwen en weduwnaars zouden na een jaar in de bijstand terecht komen, 

dus een lagere uitkering krijgen. Welke partijen draaiden dit terug? 

a. De SGP en ChristenUnie 

b. De SGP en D66 

c. D66 en ChristenUnie 

 

De coalitie wilde voorkomen dat mensen van wie de partner is overleden zich 

afzonderen van de samenleving. Met een lagere uitkering moedigen ze deze 

mensen aan weer te gaan werken. De SGP en ChristenUnie zien nabestaanden 

als een kwetsbare groep die er financieel niet nóg meer op achteruit mogen 

gaan. 

 

4. Voor het eerst sinds tijden krijgt het Ministerie van Defensie er geld bij. Welke partij 

krijgt daarmee zijn zin? 

a. SGP 

b. D66 

c. ChristenUnie 

 

De SGP vindt het belangrijk dat Nederland een sterke militaire organisatie 

heeft. 
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5. Ouders van kinderen hoeven vanaf volgend jaar toch niet te betalen voor 

schoolboeken. Dankzij welke partij? 

a. SGP 

b. D66 

c. ChristenUnie 

 

De ChristenUnie ziet het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Ze vinden 

het oneerlijk als ouders honderden euro’s aan schoolboeken kwijt zijn, zeker als 
ze meerdere kinderen hebben. 

 

6. Mantelzorgers zorgen voor zieke of hulpbehoevende mensen in hun omgeving. Welke 

partij zorgde ervoor dat er 11 miljoen euro minder wordt bezuinigd op mantelzorg? 

a. SGP 

b. D66 en ChristenUnie 

c. D66 en SGP 

 

De SGP vindt het mooi als mensen voor elkaar zorgen. Omdat meer mensen 

zorg nodig hebben door de vergrijzing, wil de SGP dat er meer geld naar 

mantelzorg gaat. 

 

7. Twee partijen zorgden ervoor dat er 50 miljoen euro beschikbaar komt voor regionale 

werkgelegenheid. Zo blijven kazernes in Ermelo en Assen bestaan en behouden 

honderden militairen hun baan. Dit punt komt van: 

a. SGP en ChristenUnie 

b. SGP en D66 

c. D66 en ChristenUnie 

 

Christelijke partijen hebben meestal niet veel kiezers in de randstad waar grote 

bedrijven gevestigd zijn, maar hebben wel vaak een grote achterban in de 

provincie. Deze partijen nemen het op voor de wat kleinere bedrijven en 

stimuleren de plaatselijke werkgelegenheid. 

 

8. Welke partij zorgde ervoor dat er 650 miljoen euro meer naar onderwijs gaat? 

a. SGP 

b. D66 

c. ChristenUnie 

 

D66 vindt zelfs dat er eigenlijk 2 miljard euro voor onderwijs nodig is om het 

beste uit leraren en leerlingen te halen. 

 

 

Dilemmavragen: 

9. In het begrotingsakkoord staat dat het ontslagrecht versoepeld wordt. Hierdoor wordt 

het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan.  

 

Bedenk een voor- en een nadeel van deze maatregel. 
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1. Het is goed dat werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden, want… 

2. Het is niet goed dat werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden, 

want… 

 

10. Mensen gaan meer betalen voor frisdrank, alcohol en brandstof voor auto’s. Deze 

afspraak was al gemaakt door de coalitiepartijen VVD en PvdA. De oppositiepartijen 

hebben niets veranderd aan deze maatregel. 

 

Bedenk een voor- en een nadeel van deze maatregel. 

 

1. Het is goed dat mensen meer belasting op deze producten moeten 

betalen, want… 

2. Het is niet goed dat mensen meer belasting op deze producten moeten 

betalen, want… 

 

  


