POLITIEK JARGONBINGO
KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM
Leerlingen krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan negen vakjes met daarin antwoorden.
De antwoorden horen bij vragen die u op de volgende pagina kunt vinden. Wie het eerst één rijtje
(horizontaal, verticaal of diagonaal) goede antwoorden heeft, roept ‘bingo’. U controleert of de
antwoorden correct zijn. Vervolgens spelen de leerlingen verder voor een tweede plaats (twee rijen
goede antwoorden) en voor een derde plaats (volle kaart).
LEERDOELEN
Leerlingen breiden op een speelse manier hun politieke woordenschat uit.
DUUR
15-20 minuten
BENODIGD MATERIAAL
U heeft de vragen en de antwoorden nodig. U vindt deze op de volgende pagina. Elke leerling krijgt
een unieke bingokaart. U vindt unieke bingokaarten op: https://www.prodemos.nl/leren/bingopolitiek-jargon/ De blauwe versie is iets makkelijker dan de oranje versie.
WAT DOET U?
1. Geef de leerlingen allemaal een unieke bingokaart en leg uit dat zij antwoorden op de kaart
hebben staan op vragen die u gaat stellen. Het kan ook zijn dat het juiste antwoord niet op
de kaart staat!
2. Stel de vragen een voor een. Vertel van tevoren wanneer de leerlingen ‘bingo’ mogen
roepen. Bij een volle rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) of bij een volle kaart?
3. Wanneer een leerling ‘bingo’ roept, controleert u of dit een juiste ‘bingo’ is. Maak vervolgens
de vragen af. Als het goed is, hebben alle leerlingen ‘bingo’ na de laatste vraag.
4. Vraag bij uw leerlingen na welke woorden ze hebben geleerd van deze bingo.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
MOEILIJKE BINGO (ORANJE BINGOKAARTEN)
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Iemand zegt niet wat hij wil bereiken. Hij of zij heeft dan een…
Verborgen agenda
Een politicus die negatieve gevolgen van zijn beleid bewust niet wil zien, is bezig met…
Struisvogelpolitiek
Een Kamerlid dat een vraag stelt tijdens de speech van een ander Kamerlid, een minister of een
staatssecretaris is aan het ….
Interrumperen
Iemand die probeert het beleid van een politicus zo positief mogelijk in de media te krijgen.
Spindoctor
Welke term wordt soms gebruikt als een politieke partij na de verkiezingen haar beloften niet
waarmaakt?
Kiezersbedrog
Op een informele manier invloed uitoefenen op politici.
Lobbyen
Iemand die niet weet op wie hij moet stemmen.
Zwevende kiezer
Volksvertegenwoordigers van dezelfde partij zitten in dezelfde …
Fractie
Een kabinet dat ontslag heeft genomen, maar nog blijft zitten om de lopende zaken af te
handelen.
Demissionair
Een ander woord voor Eerste Kamer.
Senaat
Hier zitten ministers en staatssecretarissen in de grote vergaderzaal of plenaire zaal van de
Tweede Kamer.
Vak K
Een minister gaat over een bepaald beleidsterrein. Wat is daar een ander woord voor?
Portefeuille
Een wijziging van een wetsvoorstel.
Amendement
Adviseur van de regering en hoogste bestuursrechter.
Raad van State
Een vergadering voor alle leden noem je…
Plenair

MAKKELIJKE BINGO (BLAUWE BINGOKAARTEN)
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Een deftige conciërge in de Tweede Kamer.
Bode
Een Kamerlid dat een vraag stelt tijdens de speech van een ander Kamerlid, een minister of een
staatssecretaris is aan het ….
Interrumperen
Iemand die niet weet op wie hij moet stemmen.
Zwevende kiezer
Volksvertegenwoordigers van dezelfde partij zitten in dezelfde …
Fractie
De Koning en de ministers vormen samen de …
Regering
Een samenwerkingsverband tussen twee of meer politieke partijen.
Coalitie
Een vergadering voor alle leden noem je…
Plenair
Plek waar Kamerleden achter de schermen kunnen overleggen.
Wandelgangen
Steun van burgers en organisaties voor beleid.
Draagvlak
Met 40.000 mensen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten.
Burgerinitiatief
Een bekend iemand die onderaan de kandidatenlijst van een partij staat, maar die eigenlijk niet
gekozen wil worden.
Lijstduwer
De Eerste Kamer en Tweede Kamer samen.
Staten-Generaal
Partijen die niet in het kabinet zitten (en het kabinet niet gedogen).
Oppositie
Vergaderloze periode van de Tweede Kamer.
Reces
Hier zitten ministers en staatssecretarissen in de in de grote vergaderzaal of plenaire zaal van de
Tweede Kamer.
Vak K

