
Handleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via de downloadbutton op www.amnestypubquiz.nl heb je behalve deze handleiding 
de volgende materialen ontvangen: 
 

 De pittigste quiz van Nederland: Amnesty’s Pubquiz (als powerpoint-document, versie 
PPT2010)

 Pubquiz-poster (2 varianten, zelf te printen op A4 of A3 formaat)
 Pubquiz-banners in diverse formaten (ter promotie van je Quiz op FaceBook, Twitter, 

websites etc)
 Scoreformulieren (A4 te printen, in kleur of zwart-wit)
 Het Pubquiz-logo (voor diverse doeleinden te gebruiken)
 Een pdf met de juiste antwoorden (gelieve hier discreet mee om te gaan!)

 
Wat heb je ter plekke nodig? 
 

 laptop (om de powerpoint-presentatie te bedienen)
 beamer en scherm (zodat iedereen goed beeld heeft)
 speakers (voor de geluidsronde – optioneel, dus heb je dit niet, dan kun je die ronde 

overslaan)
 een presentator (voor het aan- en afkondigen van de vragenrondes, het voorlezen van 

de vragen, en het na elke ronde geven van de juiste antwoorden)
 een flipover (of schoolbord of groot vel papier) om de tussenstand bij te houden

 
Duur 
 
Eén Quizronde duurt gemiddeld ongeveer een kwartier (vragen beantwoorden, dan antwoorden 
doornemen en score bijhouden). (De presentator moet wel een beetje de vaart erin houden.) Als 
organisator kun je zelf kiezen hoeveel en welke rondes je wilt spelen, en in welke volgorde. Niet 
gebruikte rondes kun je gewoon verwijderen uit de Powerpointpresentatie. 
 
Dus organiseer je een hele Pubquizavond, dan kun je tussen de 4 en 8 rondes spelen; is de Pubquiz 
een onderdeel van een activiteit (bv afsluiter van een seminar, bedrijfsuitje, etc) dan kies je er minder. 
Alles kan, het is een flexibel concept. 
 
Je kunt kiezen uit de volgende rondes: 
 

1. Kunst  
2. Herken de wereldverslechteraar (foto’s herkennen)  
3. Soundbites (de geluidenronde: Wie hoor je hier?)  
4. Beginselen (o.a. vragen over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)  
5. Film  
6. Algemeen (vragen over specifieke mensenrechtentermen bv)  
7. Een duik in het verleden (historische vragen)  
8. Nederland en de rest van de wereld  
9. Feiten van overal (internationaal)  
10. Prijzen winnen voor de mensenrechten (over mensenrechtenprijzen)  
11. Boeken 
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12. Welk mensenrecht hoort hierbij (fotoronde)  
13. Herken de wereldverbeteraar  
14. Zet de foto’s in chronologische volgorde 

 

Daarnaast zijn er zes optionele rondes die je kunt toevoegen. Deze hebben de volgende thema’s: 

Rusland, Indonesië, Vluchtelingen, Technologie, Klimaat en Seksueel geweld in Nederland.  

 
Bonusvraag 
 
De Bonusvraag is een leuke afsluiter van elke quiz, van welke duur ook. Terwijl de scores worden 
geteld en doorgegeven kunnen de deelnemers nadenken over deze extra vraag. 
 
De Bonusvraag vind je op de twee laatste twee slides uit de powerpoint. Deelnemers maken kans op 
een mooie prijs: een gratis jaarabonnement op opinieblad over de mensenrechten Wordt Vervolgd en 
de mooie nieuwe dichtbundel MOED!. 
 
Kort Quiz-draaiboek 
 
Vooraf: 
 

1. Selecteer dag, plaats en tijd (in de kroeg, bij iemand thuis, op de sportclub…)  
2. Maak reclame: zorg voor genoeg deelnemers via mail, mond-tot-mondreclame, social media 

(gebruik de bijgesloten banner) en/of de poster  
3. Zorg voor een goeie presentator die de rondes aan- en afkondigt, vragen voorleest en na 

iedere ronde, de antwoorden doorneemt  
4. Test de quiz van tevoren met de presentator!  
5. Zorg dat er voldoende scoreformulieren zijn voor het aantal teams dat je verwacht  
6. Zorg voor de benodigde techniek: laptop, beamer, scherm, speakers 

 
Op de dag zelf: 
 

7. Deel scoreformulieren uit aan de teams  
8. Doe de Quiz!  
9. Aan het eind van iedere ronde geeft de presentator de juiste antwoorden (teams houden 

zelf per ronde hun score bij, presentator of iemand anders vult de tussenstand in)  
10. Teams geven zelf hun eindscore door  
11. Terwijl de punten geteld worden speel je de Bonusvraag (laatste slide)  
12. Bekendmaking winnaar (bedenk een leuke prijs). 

 
 

 
Meer doen voor Amnesty? Dat kan! 
 
Geweldig dat je door het organiseren van de Pittigste Quiz van Nederland een boost geeft aan 
de kennis over mensenrechten. Meer doen kan ook: 
 
Je kunt de Pubquiz aanvullen met actuele petities of acties om een gewetensgevangene een hart onder de 
riem te steken. Kijk voor lopende acties in het actiecentrum: www.amnesty.nl/actiecentrum  
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