
Opdracht  Politiek    
  
Dimensie:  Politiek  
Onderwerp:  Een  actueel  onderwerp  uit  de  politiek  
Titel  opdracht:  Politiek  actueel  
  

Wat  ga  je  doen?  

Voor deze opdracht verdiep je je in de Nederlandse politiek. Om 
deze opdracht te maken moet je eerst kennis hebben van een 
aantal begrippen. Daarna ga je op zoek naar een actueel 
politiek onderwerp om verder uit te diepen. Je kiest dus een 
onderwerp dat jíj echt interessant vindt! 

Wat  je  lever  je  in?  

1.   De  betekenissen  van  de  begrippen.    
2.   Een  verslag  over  een  zelfgekozen  politiek  onderwerp.  

Bronnen:  

www.nu.nl  
www.nos.nl  
www.rtvnh.nl  
Sites  van  verschillende  kranten  

De  opdrachten:  

1.   Betekenissen 
Zoek van onderstaande begrippen de betekenissen en noteer deze in het schema.  
 
Democratie  

Regering  

Kabinet  

Eerste Kamer  

Tweede Kamer  

Verkiezingen  

Referendum  

Parlementaire 

democratie 

 

Democratische 

rechtsstaat 

 

Constitutionele 

monarchie 

 

Politieke partij  

Stelling  

Mening  
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Standpunt  

Argument  

 
 
2. Eigen onderwerp 

Nu ga je op zoek naar een politiek onderwerp dat jij op dit moment interessant 
vindt. Je kunt daarvoor verschillende nieuwssites gebruiken, zoals www.nos.nl, 
www.nu.nl, www.rtvnh.nl, of de sites van verschillende kranten.  

Als je een onderwerp hebt gekozen, zoek je hierover meer informatie en verwerk 
je deze informatie in een verslag.  

In je verslag staat in ieder geval: 

-   Een beschrijving van het onderwerp dat je op dit moment belangrijk vindt, 
met een uitleg van waarom het je interesseert.  

-   Een beschrijving van de standpunten van drie politieke partijen over het 
gekozen onderwerp. 

-   Een beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen de partijen.  
-   Je eigen mening over dit onderwerp. Geef daarbij tenminste drie argumenten. 

Schrijf alles in je eigen woorden (niet “knippen en plakken”). Zet alle gebruikte 
bronnen in een bronnenlijst en voeg deze toe aan je verslag.  

Bewaar dit verslag in je portfolio.  

  

  

  


