Puzzel: Reacties op het regeerakkoord
Korte omschrijving werkvorm:
Op dinsdag 10 oktober presenteerden Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA),
Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in
de toekomst’. Snel daarna volgden de eerste reacties van de fractievoorzitters van andere
politieke partijen in de Tweede Kamer. In deze werkvorm koppelen de leerlingen deze reacties
aan de juiste partijen. De meeste reacties zijn kenmerkend voor de partijen, dus leerlingen die
een beetje op de hoogte zijn van waar politieke partijen voor staan hebben waarschijnlijk niet
veel moeite met deze opdracht. Zijn ze niet op de hoogte, dan geeft de opdracht een leuke
inkijk in de verschillende politieke partijen.
Leerdoel:
De leerlingen koppelen uitspraken aan politieke partijen. Ze zijn daardoor beter in staat om
politieke partijen te positioneren ten opzichte van elkaar.
Duur:
Ongeveer 15 minuten
Handleiding:
1. U deelt het werkblad uit.
2. Vraag de leerlingen om in de hokjes achter elke uitspraak de letter te zetten van de
politieke partij die volgens hen bij de uitspraak hoort.
3. Bespreek de opdracht klassikaal na.
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Werkblad
Hoe wordt het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” ontvangen?
Hoe reageert de oppositie op de plannen van het aanstaande kabinet-Rutte III? Welke
uitspraak past bij welke partij? Zet de juiste letter achter de uitspraak.

1. “Het referendum wordt geschrapt, dat vind ik echt schandalig! Er wordt
hier achter gesloten deuren van alles bekokstoofd en wij staan volledig
buiten spel. Dat kan niet meer, dat past niet meer bij deze tijd. Er staat ook
helemaal niets in over het inperken van immigratie, alles wordt aan de EU
overgelaten.”
2. “Het is teveel hetzelfde als het gaat om bestrijding van discriminatie en
racisme. Teveel rigoureuze maatregelen die in de afgelopen periode hebben
geleid tot de tweedeling in de samenleving. En verandering in de
kansenongelijkheid in de zorg en in het onderwijs zit er helaas niet in.”
3. “Op hoofdlijnen zien wij veel positieve elementen in dit regeerakkoord,
zoals de lastenverlichting voor gezinnen, investeringen in veiligheid en
defensie en de plannen voor waardig ouder worden. Er zit aan sommige
dingen wel een D66-geur, zoals de spoed-wiet-wet.”
4. “Het goede nieuws is dat ze erkennen dat de ijskappen aan het smelten
zijn, maar als je kijkt naar de klimaatmaatregelen gaat het allemaal over
2030. Alles wordt vooruitgeschoven, zoals het inkrimpen van de veestapel,
wat een vereiste is voor het terugdringen van CO2-uitstoot.”
5. “Ik zie een kabinet waar wij absoluut niet inpassen. Het is vooral van het
collectieve naar het individuele. De grote bedrijven plukken er vooral de
vruchten van en de mensen met de laagste inkomens betalen de rekening!”
6. “Ik vind het een verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord! Een van
de grootste dingen die onze toekomst in Europa, in Nederland, bedreigt is
terreur, islamisering. En het woord Islam komt er niet één keer in voor. Het
is ook sociaaleconomisch pure volkslakkerij!”
7. “Dit is echt een kabinet voor de rijken, zou je kunnen zeggen. Ik ben bang
voor een grotere kloof als je ziet dat de helft van de lastenverlichtingen naar
de rijkste 25% gaat. Qua vergroening zie je dat ze ambitieus zijn, maar op
deze manier gaan ze Parijs niet halen.”
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8. “Er staan een aantal plannen in die ik gewoon goed vind, zoals de
uitbreiding van het vaderschapsverlof. Als je met iets meer afstand kijkt, zie
je een grotere politieke keuze die ten koste van mensen gaat richting de
multinationals. Dan maak je de verkeerde keuze.”
9. “Ik ben meer dan boos, ik ben woest! Dit is een anti-ouderenkabinet!
Maar door deze maatregelen lopen ouderen aan het eind van deze
kabinetsperiode tot 40% achter op werkenden!”

Zet de letter van de partij die bij de uitspraak past in het hokje:
A. 50 Plus
B. PvdA
C. GroenLinks
D. SP
E. PVV
F. Denk
G. PvdD
H. SGP
I.

FvD
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Antwoordmodel:
1. “Het referendum wordt geschrapt, dat vind ik echt schandalig! Er

I

A. 50 Plus

2.“Het is teveel hetzelfde als het gaat om bestrijding van discriminatie en
racisme. Teveel rigoureuze maatregelen die in de afgelopen periode
hebben geleid tot de tweedeling in de samenleving. En verandering in de
kansenongelijkheid in de zorg en in het onderwijs zit er helaas niet in.”

F

B. PvdA

3. “Op hoofdlijnen zien wij veel positieve elementen in dit regeerakkoord,
zoals de lastenverlichting voor gezinnen, investeringen in veiligheid en
defensie en de plannen voor waardig ouder worden. Er zit aan sommige
dingen wel een D66-geur, zoals de spoed-wiet-wet.”

H

C.

G

D. SP

D

E.

PVV

6. “Ik vind het een verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord! Een
van de grootste dingen die onze toekomst in Europa, in Nederland,
bedreigt is terreur, islamisering. En het woord Islam komt er niet één keer
in voor. Het is ook sociaaleconomisch pure volkslakkerij!”

E

F.

Denk

7. “Dit is echt een kabinet voor de rijken, zou je kunnen zeggen. Ik ben
bang voor een grotere kloof als je ziet dat de helft van de
lastenverlichtingen naar de rijkste 25% gaat. Qua vergroening zie je dat ze
ambitieus zijn, maar op deze manier gaan ze Parijs niet halen.”

C

G. PvdD

8. “Er staan een aantal plannen in die ik gewoon goed vind, zoals de
uitbreiding van het vaderschapsverlof. Als je met iets meer afstand kijkt,
zie je een grotere politieke keuze die ten koste van mensen gaat richting
de multinationals. Dan maak je de verkeerde keuze.”

B

H. SGP

A

I.

wordt hier achter gesloten deuren van alles bekokstoofd en wij staan
volledig buiten spel. Dat kan niet meer, dat past niet meer bij deze tijd. Er
staat ook helemaal niets in over het inperken van immigratie, alles wordt
aan de EU overgelaten.”

4. “Het goede nieuws is dat ze erkennen dat de ijskappen aan het
smelten zijn, maar als je kijkt naar de klimaatmaatregelen gaat het
allemaal over 2030. Alles wordt vooruitgeschoven, zoals het inkrimpen
van de veestapel, wat een vereiste is voor het terugdringen van CO2uitstoot.”
5. “Ik zie een kabinet waar wij absoluut niet inpassen. Het is vooral van
het collectieve naar het individuele. De grote bedrijven plukken er vooral
de vruchten van en de mensen met de laagste inkomens betalen de
rekening!”

9. “Ik ben meer dan boos, ik ben woest! Dit is een anti-ouderenkabinet!
Maar door deze maatregelen lopen ouderen aan het eind van deze
kabinetsperiode tot 40% achter op werkenden!”
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GroenLinks

FvD

