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Democratie of dictatuur? 
 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen gaan aan de slag met kenmerken van democratie en dictatuur. Door deze 

kenmerken aan verschillende landen te koppelen, leren ze wat deze kenmerken zijn en 

zullen ze deze gaan herkennen. 

 

Leerdoelen 

Leerlingen leren wat de kenmerken van een democratie en van een dictatuur zijn. Ze kunnen 

deze kenmerken ook toepassen. 

Duur 

20 minuten 

 

Benodigd materiaal 

U heeft voor elke leerling een werkblad nodig. Dit werkblad vindt u op de volgende pagina. 

  

Wat doet u? 

 

Stap 1 

Verdeel de klas in tweetallen. Deel het werkblad uit.  

 

Stap 2 

Leg de opdracht uit. Elk tweetal heeft een werkblad. Op dit werkblad staan vijf kenmerken 

van een democratie en vijf kenmerken van een dictatuur. Daaronder staan tien landen. Bij 

elk land staat een korte uitleg. Vraag de leerlingen te bedenken bij welk kenmerk dit verhaal 

hoort. Is het een kenmerk van democratie of van dictatuur? En om welk kenmerk gaat het 

dan?  

 

Stap 3 

Kijk de opdracht klassikaal na. Vraag telkens een ander groepje om het gegeven antwoord 

hardop voor te lezen. 
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Werkblad: Democratie of dictatuur? 

Stap 1: Er zijn vijf kenmerken van democratie en van dictatuur. Zie het schema hieronder. 

 

 Democratie Dictatuur 

 

1) MACHT 

 

Macht bij het volk Macht bij één persoon 

2) VERKIEZINGEN Vrije verkiezingen Geen verkiezingen of  

oneerlijke verkiezingen 

3) RECHTSPRAAK Recht op een eerlijk 

proces 

Je kunt zomaar in de 

gevangenis gegooid 

worden 

4) MENINGSUITING Vrijheid van 

meningsuiting; kranten 

mogen schrijven wat ze 

willen 

Je moet uitkijken met 

wat je zegt; kranten 

worden gecontroleerd 

door de overheid 

5) OVERHEID De overheid moet zich 

ook aan regels houden 

De overheid mag alles 

 

Stap 2: Hieronder staan tien landen. Geef bij elk land aan of je te maken hebt met een 

democratie of een dictatuur. Geef vervolgens aan om welk kenmerk het gaat.   

 
1. Saoedi-Arabië: 

De koning en zijn familie hebben alle macht.  

2. Noord-Korea: 

Bij de nationale verkiezingen gaan alle stemmen naar de politieke partij van de leider. 

3. Rusland: 

Mensen met kritiek op de regering krijgen geen eerlijk proces. 

4. Zwitserland: 

Burgers mogen meestemmen over alle wetten.  

5. Verenigde Staten: 

Iemand schrijft in een krant dat hij vindt dat president Trump erger is dan Hitler. 

6. China: 

Voor de aanleg van een dam moeten twee miljoen mensen verhuizen. Mensen 

krijgen soms helemaal geen compensatie. 

7. Nederland: 

Je mag de overheid aanklagen als je het niet eens bent met een beslissing. 

8. Cuba: 

Je mag in de krant geen slechte dingen schrijven over de overheid. 

9. België: 

Iedereen mag een partij oprichten om mee te doen aan de verkiezingen. 

10. Groot-Brittannië: 

Rechters zijn onafhankelijk en mogen niet beïnvloed worden.  
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Antwoordmodel 
 

1. Saoedi-Arabië: dictatuur 

De macht ligt bij één persoon of één familie, in plaats van bij het volk.  

2. Noord-Korea: dictatuur 

De verkiezingen zijn oneerlijk en/of niet vrij. 

3. Rusland: dictatuur 

Niet iedereen heeft recht op een eerlijk proces. 

4. Zwitserland: democratie 

Er zijn vrije verkiezingen en referenda. 

5. Verenigde Staten: democratie 

Er is vrijheid van meningsuiting; kranten mogen schrijven wat ze willen. 

6. China: dictatuur 

De overheid mag vrijwel alles. Een rechtszaak beginnen tegen de overheid heeft 

zelden zin.  

7. Nederland: democratie 

De overheid mag niet alles en moet zich ook aan regels houden. 

8. Cuba: dictatuur 

Er is geen vrijheid van meningsuiting, omdat kranten geen slechte dingen mogen 

schrijven over de overheid. 

9. België: democratie 

Er zijn vrije verkiezingen, en de macht ligt bij het volk. 

10. Groot-Brittannië: democratie 

Mensen hebben recht op een eerlijk proces. 

 


