
Toelichting 
Miljoenennotaposter 

Inhoud Miljoenennotaposter

De miljoenennotaposter geeft de verwachte inkomsten en 
geplande uitgaven weer én biedt een vijftal verhelderende 
animaties. Deze animaties vindt u op de introductiepagina 
(Het plan van Nederland) en onder de volgende posteronderdelen:
•   Inkomsten
•   Uitgaven
•   Overheidsschuld EMU-schuld 
•   Begrotingssaldo EMU-saldo  
De animatie bij het onderdeel Begrotingssaldo EMU-
saldo geeft informatie over het begrotingsjaar en de 
begrotingscyclus.

Hoe kunt u de Miljoenennotaposter 
gebruiken? 

U kunt de poster ophangen in uw klas. Zo heeft u de cijfers 
behorende bij de inkomsten en uitgaven van de Miljoenennota 
altijd binnen handbereik. Handig als u in uw lessen aandacht 
besteedt aan het onderwerp overheidsfinanciën of 
onderwerpen die aansluiten op de Miljoenennota.

Voor wie is deze poster bedoeld? 

De poster is inzetbaar voor alle klassen van het voortgezet 
onderwijs – van vmbo tot vwo – en sluit aan bij onderwerpen 
in de lessen economie en maatschappijleer. Docenten 
economie ontvangen de Miljoenennotaposter in de 
dagen na Prinsjesdag automatisch. Dat geldt ook voor 

docenten die hem al besteld hebben. Andere docenten 
kunnen de poster uiteraard ook bestellen.

Meer weten? 
Op internet is veel achtergrondinformatie over de 
Miljoenennota en Prinsjesdag te vinden. Bijvoorbeeld op:
•     www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag - De officiële 

Prinsjesdagwebsite van de Rijksoverheid.
•    www.prodemos.nl - Op deze website wordt uitgelegd 

wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat 
en wat je kunt doen om daar invloed op uit te oefenen.

•    www.derdekamer.nl - Uitleg van de Nederlandse 
democratie voor kinderen en jongeren.

 

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert de overheid de Miljoenennota. Met de Miljoenennotaposter kun je ontdekken 
waar de Miljoenennota 2019 over gaat en kun je zien welke geplande inkomsten en uitgaven ons land het komend 
jaar heeft. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, zijn er animaties gemaakt die de belangrijke thema’s 
van de Miljoenennota verhelderen. 

De Miljoenennotaposter sluit aan op de volgende 
kerndoelen van het leergebied Mens & Maatschappij:
•    Kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen 

en in de eigen omgeving effecten te herkennen 
van keuzes op het gebied van werk en zorg, 
wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, 
verkeer en milieu.

•    Kerndoel 44: De leerling leert op hoofdlijnen hoe 
het Nederlandse politieke bestel als democratie 
functioneert en laat zien hoe mensen op 
verschillend manieren bij politieke processen 
betrokken kunnen zijn. 

Aansluiting Kerndoelen vmbo 
en onderbouw havo/vwo


