
 

College Tour in de klas 
Mark Rutte 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Mark Rutte is lid van de VVD, een liberale 
partij. Hij is voor een kleine overheid en veel 
vrijheid voor burgers. Rutte spreekt tegen 
dat er in Nederland armoede is. Maar is er 
echt geen armoede, als er 10.000 mensen 
worden afgesloten van gas en elektriciteit in 
het jaar 2011? Verder praat hij over de 
multiculturele samenleving, die zou in 
Nederland ‘op de vuilnisbelt zijn beland’ en in 
New York juist niet. Waarom in New York 
niet? 

                         
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Politiek– VVD – liberale partij –  integratie- 
multiculturele samenleving – armoede 
 
Kerndoelen 
2.5 politiek, rechtsstaat en democratisch 
burgerschap 
5.3 Arbeid en verzorgingsstaat 
6.4/6.5 pluriforme samenleving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Lodewijk 
Asscher. 
 
Antwoorden 
1 De integratie is mislukt 2 Eigen antwoord 3 
Liberalen staan voor een kleine overheid en 
weinig staatsinvloed 4 Een inkomen van de 
overheid als je werkloos bent en geen WW 
krijgt. 5 Als mensen zelf verantwoordelijk 
zijn voor wat ze doen, dan is het ook hun 
schuld dat ze de weg niet vinden naar de 
sociale voorzieningen. 
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Kijkvragen: 
 
1 ’De multiculturele samenleving is in 
Nederland ‘op de vuilnisbelt beland’. Wat 
bedoelt Twan Huys hiermee? 
 
2 De multiculturele samenleving is in New York 
niet op de vuilnisbelt beland, omdat New York 
een beroep doet op mensen om iets van hun 
leven te maken, vindt Rutte. Wat vind jij van dit 
argument en waarom vind je dit? 
 
3 Mark Rutte zegt: ‘In New York loopt de staat 
niet in de weg, ze geven een enorme gevoel van 
vrijheid’. Waarom past deze zin goed bij de 
liberale partij VVD, waar Mark Rutte bij 
aangesloten is? 
 
4 Mark Rutte praat ook over de bijstand in 
Nederland. ‘het is geen vetpot, maar het is ook 
geen armoede’. Leg in je eigen woorden wat de 
bijstand is.  
 
5 ‘Veel mensen weten de weg niet te vinden 
naar de sociale voorzieningen’, aldus Mark 
Rutte. Dit past goed bij een liberale politicus. 
Verklaar waarom deze liberale gedachte goed 
aansluit bij de stelling.  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Nederland kent bijstand. De hoogte van de 
uitkering is zo hoog dat men in de eerste 
levensbehoefte kan voorzien.  
Maar wie maken gebruik van de bijstand en 
wanneer heb je recht op bijstand? 
Maak een verslag over bijstand in Nederland.  
 
Verwerk hierin  de volgende gegevens: 
- Wat is bijstand? 
- Wat valt er onder de eerste levensbehoeften? 
- Wanneer heb je recht op bijstand? 
- Wie maken er meer gebruik van de bijstand, 
vrouwen of mannen? Kun je hier oorzaken bij 
bedenken? 
- Alleenstaande ouders maken ook gebruik van 
bijstand. Dit verschilt wel per afkomst. Zoek op 
welke afkomst het meest en het minst gebruik 
maakt van de bijstand. 
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