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  Speel het politieke kwartet! 

Hieronder staat een kwartet over de politieke partijen. Het is 
alleen nog niet helemaal af. Het is aan jou om het af te maken. 
Welke politieke partijen passen bij de uitspraken?

1)  Hoe beeld je het standpunt op het kaartje uit? Teken bij elk  
 kaartje het standpunt.
2) Maak de categorieën compleet. Zoek bij elke kaart welke  
 politieke partij er bij past. Soms is het verschil misschien wat  
 lastig, dan hebben wij het antwoord al gegeven. Je kunt altijd  
 nog altijd even gebruik maken van internet.

3) Je hebt bij elke kaart een politieke partij opgeschreven die past  
 bij het kaartje. Per onderwerp heb je dus 4 partijen. Schrijf nu die  
 partijen ook op de andere kaartjes van hetzelfde onderwerp.
4) Op elk kaartje staan nu 4 verschillende politieke partijen. Doe  
 hetzelfde voor de andere onderwerpen.
5) Ben je klaar? Speel dan het kwartet met je klasgenoten.

Europese Unie

‘Een sterkere EU  
tegenover China en de VS.’

VVD

Europese Unie

‘We moeten een sterkere 
EU met meer internationale 

solidariteit.’

Europese Unie

‘Het liefste willen wij dat 
Nederland uit de EU gaat.’

Europese Unie

‘Landen moeten hun  
zelfbestuur opgeven zodat 

we samen klimaatverandering 
kunnen aanpakken in de EU.’



Zorg

‘Concurrentie tussen 
zorgaanbieders kan de zorg 

verbeteren.’

Zorg

‘De zorg is nu een  
economische markt en wij willen 

dat dat wordt ingeperkt.’

PvdA

Zorg

‘Mensen moeten eerst zelf  
een bedrag betalen aan de zorg 

als ze ziek zijn. Daar willen wij 
helemaal vanaf.’

Zorg

‘Mantelzorgers moeten beter 
ondersteunt worden’.

Immigratie

‘Vluchtelingen zijn  
geen gelukszoekers. Wij willen 

ruim asielbeleid.’

Immigratie

‘Migranten uit islamitische landen 
komen Nederland niet meer in.’

Immigratie

‘Wij zijn gastvrij voor 
vluchtelingen. Nieuwkomers 
worden medeburgers door 
is gezamenlijke inspanning.’

Immigratie

‘’Vluchtelingen opvangen in de 
buurt van waar ze vandaan komen. 

Nieuwkomers in Nederland moeten 
zelf moeite doen om in te burgeren.’

DENK



Medisch-ethisch

‘Euthanasie moet ook  
mogelijk zijn voor kinderen 

onder de 12 jaar.’

Medisch-ethisch

‘Er zijn andere oplossingen dan 
abortus en euthanasie. Waardig 
ouder worden en beschermen 

van het ongeboren leven.’

Medisch-ethisch

‘Het leven is een kostbaar 
geschenk dat God ons geeft. 
Daar moeten mensen vanaf 

blijven.’

Medisch-ethisch

‘Abortus moet altijd  
mogelijk zijn, welke week van de 
zwangerschap dan ook. Baas in 

eigen buik.’

GroenLinks

Boeren & dieren

‘Boeren zijn nodig voor 
voedselproductie. Geen boer, 

geen voer.’

Boeren & dieren

‘Transport met dieren is een van de 
grootste problemen in de intensieve 

veehouderij. Het is verschrikkelijk 
voor het welzijn van dieren.’

Boeren & dieren

‘De veestapel van de boeren 
moet worden gehalveerd.’

Boeren & dieren

‘Onze boeren, tuinders en 
vissers zijn wereldberoemd, het 

hoort bij onze cultuur en daar 
moeten we extra zuinig op zijn.’

CDA



Onderwijs

‘Basisbeurs moet  
weer terugkomen.’

Onderwijs

‘Ieder kind krijgt een  
gezonde lunch op school.’

Onderwijs

‘Lerarenopleidingen  
worden gratis.’

PvdA

Onderwijs

‘Vrijheid van onderwijs is  
voor ons erg belangrijk.’

Koningshuis

‘Koningshuis afschaffen’.

Koningshuis

‘De koning moet gewoon  
belasting gaan betalen.’

Koningshuis

‘Het koningshuis bindt 
Nederlanders en versterkt de 
eenheid in onze samenleving.’

Koningshuis

‘De jachtvelden van de koning 
moeten worden opgeheven.’

SP



Welke leider doet deze 
uitspraak?

‘Mark Rutte liegt en bedriegt.’

Welke leider doet deze 
uitspraak?

‘Leiders van nu verdelen  
de macht en houden de macht 

in eigen handen.’

Welke leider doet deze 
uitspraak?

’Onze waarden  
zijn belangrijker dan het  

aantal zetels.’

Gert-Jan 
Segers (CU)

Welke leider doet deze 
uitspraak?

’Een leider leidt een land  
door een crisis.’

Klimaat

‘De consumptiemaatschappij  
en de economische groei  

sloopt ons klimaat.’

DENK

Klimaat

‘60% minder CO2  
uitstoot in 2030.’

Klimaat

‘De klimaatcrisis bestaat niet. 
Stoppen met klimaatbeleid.’

Klimaat

‘Kernenergie is nodig om de 
klimaatdoelen te halen.’


