
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN DE SLAG MET… DICTATUUR 
JULI 2014 – AAN DE SLAG MET… #2 

WAT  HEB JE NODIG? 

 

 Werkblad A, B, C en 
D. 

 Schaar 

 Pen en papier 

DE WERKVORM IN HET KORT 

Aan de hand van twee korte verhaaltjes leren de 

leerlingen de kenmerken van een democratie en een 

dictatuur kennen.  

 

LEERDOEL  

Leerlingen leren wat het verschil tussen een dictatuur en 

een democratie is.  

 

HOE LANG DUURT HET? 

30-60 minuten 
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DE WERKVORM STAP VOOR STAP 

 

 

 

 

1. Kopieer de vier werkbladen. 
 

2. Verdeel de klas in groepjes van 
drie leerlingen en deel 
werkblad A uit. 
 

3. Vraag de leerlingen om de 
teksten te lezen en de vragen 
te beantwoorden.  
 

4. Deel nu werkblad B en C uit.  
Laat de leerlingen de kaartjes 
van werkblad B uitknippen, en 
opplakken op de juiste plek op 
werkblad C.  
 

5. Bespreek werkblad A en B 
klassikaal.  
 

6. De leerlingen gaan aan de slag 
met werkblad D, opdracht 3. 
Bespreek de opdracht na en 
kijk of leerlingen goed onder 
woorden kunnen brengen wat 
het verschil is tussen een 
democratie en een dictatuur.  
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WERKBLAD A 

 
1. lees de tekstjes en maak de opdracht. 

 

HAN 
Han woont in Noord-Korea, dat is een buurland van China. In Noord-Korea is één 
man de baas, hij heet Kim Jong-Un.  
 
De vader van Han is journalist, hij schrijft voor de krant. Maar hij mag niet zomaar 
alles opschrijven wat hij wil. Kim Jong-Un en de regering bepalen wat er op het 
journaal komt, wat er in kranten wordt geschreven en wat er op websites staat.  
 
Er zijn bijna nooit verkiezingen in Noord-Korea. En als die er wel zijn kun je maar op 
één persoon stemmen. Je kunt voor of tegen stemmen. Maar een tegenstem wordt 
gezien als verzet en kan ernstig bestraft worden.  Als je het niet eens bent met de 
overheid moet je uitkijken dat je niet in de gevangenis komt.  
 
Na de verkiezingen schrijft de vader van Han trots in de krant dat 100% van de 
bevolking weer vóór heeft gestemd.  

 

BRITT 

Britt woont in Zweden, in een huis met een hele grote tuin.  
De regering van Zweden heeft een plan gemaakt om een nieuwe snelweg aan te 
leggen, dwars door de tuin van de ouders van Britt. De regering heeft de familie van 
Britt geld aangeboden in ruil voor de tuin. 
 
Maar de vader van Britt is het er niet mee eens. Samen met zijn buren dient hij een 
bezwaar in bij de rechter. De rechter gaat uitzoeken of de overheid wel zomaar een 
snelgweg mag aanleggen.  
 
Ook schrijft Britt's vader een brief naarin de krant waarin hij zegt dat de snelweg een 
slecht idee is. Slecht voor het mileu, en zonde van de natuur in Zweden.  
 
De volgende dag zijn er verkiezingen. Iedereen ouder dan 18 jaar mag stemmen. 
Britt’s vader en moeder gaan naar het stembureau. Ze kunnen kiezen uit 
verschillende partijen en personen. Ze hoeven aan niemand te vertellen op wie ze 
hebben gestemd. Maar Britt weet het wel: haar ouders stemmen altijd op de 
mileupartij.   

 

Opdracht 

Omcirkel het juiste antwoord en maak de zin af. 

a. Han woont in een dictatuur/democratie, dit kun je weten omdat…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Britt woont in een dictatuur/democratie, dit kun je weten omdat…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WERKBLAD B 

 
2. Opdracht 

Knip de kaartjes uit, horen de kenmerken bij Han of bij Britt? 
Plak de kaartjes bij het juiste verhaal op werkblad C. 

 

 
HET VOLK HEEFT DE MACHT 

 

 

PERSVRIJHEID  

 

 

ÉÉN PERSOON HEEFT DE MACHT 

 

VRIJE VERKIEZINGEN 

DE OVERHEID MAG ALLES 
JE KAN ZOMAAR IN DE 

GEVANGENIS GEGOOID WORDEN 

JE MOET UITKIJKEN MET WAT JE 

ZEGT 

DE OVERHEID MOET ZICH OOK AAN 

REGELS HOUDEN 

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN 

EERLIJK PROCES 

GEEN VERKIEZINGEN OF 

ONEERLIJKE VERKIEZINGEN 

ER IS VRIJHEID VAN 

MENINGSUITING 

ER IS GEEN VRIJHEID VAN 

MENINGSUITING 
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WERKBLAD C 
 

Opdracht 

Knip de kaartjes uit en plak ze bij het juiste verhaal.  
Horen de kenmerken bij Han of bij Britt?  

HAN      BRITT 
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WERKBLAD D  

 

3. Opdracht 

 
a. Is Nederland een democratie of een dictatuur? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. Waaraan kun je dat zien? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Wat vind je fijn aan wonen in Nederland? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. Wat vind je minder fijn aan wonen in Nederland?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. Stel je voor dat je in Noord-Korea woont, wat zou je daar van vinden?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

7

AAN DE SLAG MET DICTATUUR 

  

ANTWOORDMODEL 
 

1. Han: Dictatuur 
Britt: Democratie 
 

2. 
HAN      BRITT 

 
Je kan zomaar in de gevangenis gegooid 
worden 

 
Iedereen heeft recht op een eerlijk 
proces  

Één persoon heeft alle macht. Het volk heeft de macht 

De overheid mag alles 
De overheid moet zich ook aan regels 
houden 

Je moet uitkijken met wat je zegt Er is persvrijheid 

Geen verkiezingen of  oneerlijke 
verkiezingen 

Er zijn vrije verkiezingen 

Er is geen vrijheid van meningsuiting Vrijheid van meningsuiting 

 

3.  

a. Nederland is een democratie 

b. Er zijn vrije verkiezingen in Nederland. Je mag zelf kiezen op wie je stemt. Je wordt niet zomaar 
in de gevangenis gegooid. Journalisten mogen schrijven wat ze willen. Als je het niet eens bent 
met een beslissing van de overheid dan kun je een rechtszaak starten. De rechter is 
onafhankelijk. Hij bepaalt of je gelijk krijgt.  

c. Eigen antwoord 

d. Eigen antwoord 

e. Eigen antwoord 


