Formatiebingo 2021 Online
Korte omschrijving werkvorm
In deze online bingo staat de kabinetsformatie
centraal. Het spel is geschikt als afsluiting van
een les over dit onderwerp of de kennis
hierover op te halen.
Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart
via deze link:
https://bingobaker.com#61083da9a1efb474.
Deel de link met de deelnemers in de
chatfunctie van een online vergadertool of in
een mail. Op de bingokaarten staan 9 vakjes
met antwoorden. Jij leest één voor één de
vragen voor. Degene die als eerste alle vakjes
heeft aangekruist, roept ‘BINGO’. Na controle
krijgt de winnaar een prijsje.

Duur

een unieke bingokaart voor zich. Op de
bingokaart staan antwoorden op vragen die je
gaat stellen. Er zijn meer dan 9 vragen, dus het
kan zijn dat het juiste antwoord soms niet op
de kaart staat.
Stap 3
Vertel wanneer de deelnemers BINGO mogen
roepen. Bij een volle rij of een volle kaart? Om
te weten wie BINGO heeft geroepen, is het
bijvoorbeeld handig om, als dat kan in de
vergadertool, ook de opdracht te geven een
digitaal handje erbij op te steken. Spreek
duidelijk af dat de prijs gaat naar degene die
als eerste terecht BINGO roept. Extra
aandacht voor het aanzetten van de
microfoon zodra je BINGO hebt hoort daarbij.

10-15 minuten

Benodigdheden
-

Een online vergader-tool
Prijsje(s) voor de winnaar(s)

Handleiding
Stap 1
Stuur de deelnemers de link via de chatfunctie
of in een mail:
https://bingobaker.com#61083da9a1efb474.

Stap 4
Lees de vragen voor en houd de snelheid erin.
Stap 5
Wanneer een deelnemer BINGO roept,
controleer je of dit een juiste BINGO is.
Controleer of het een juiste Bingo is door de
deelnemer te vragen om het scherm met de
bingokaart te delen of hun telefoon met de
bingokaart te laten zien.
Stap 6
Bespreek na afloop van de bingo de vragen en
antwoorden. Geef waar nodig extra uitleg.

Stap 2
Leg uit dat als je op de link klikt, je een eigen
bingokaart krijgt. Alle deelnemers krijgen dus
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Vragen Formatiebingo
1. De Kamerleden die voor een zelfde politieke partij in de Tweede Kamer zitten noemen we
een...
Fractie
2. Hoe noemen we het aantal stemmen dat je moet halen voor één zetel in de Tweede Kamer?
Kiesdeler
3. Als partijen samenwerken in een kabinet dan noemen we dat een...
Coalitie
4. De 150 zetels in de Tweede Kamer zijn verdeeld over … partijen.
17
5. Na de verkiezingen gaan partijen die samen een meerderheid hebben met elkaar in overleg
over het vormen van een regering. Hoe noemen we dit?
Formatie
6. Van welke partij is Sigrid Kaag de fractievoorzitter?
D66
7. Deze partij is nieuw en heeft drie zetels in de Tweede Kamer
JA21
8. ‘We kiezen in Nederland de minister-president’ Waar of niet waar?
Niet waar
9. De VVD is de grootste partij in de Tweede Kamer met … zetels
34
10. Zij worden door de Tweede Kamer aangesteld om na de verkiezingen de
coalitiemogelijkheden te onderzoeken.
Verkenners
11. Van welke partij is Gert-Jan Segers de fractievoorzitter?
ChristenUnie
12. Deze persoon geeft leiding aan de onderhandelingen tussen de partijen die samen het
kabinet willen gaan vormen.
Informateur
13. Hierin staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het nieuwe kabinet.
Regeerakkoord
14. De formateur wordt meestal ook...
Minister-president
15. ‘De koning maakt deel uit van de regering.’ Waar of niet waar?
Waar
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