
 
 
 

INSTRUCTIE: WAT IS POLITIEK? 

KORTE OMSCHRIJVING 

Wat is politiek eigenlijk? Dat is de centrale vraag in deze werkvorm. Leerlingen leren dat 

politiek eigenlijk overal is.  

De werkvorm bestaat uit twee delen: eerst doet u een korte brainstorm om er achter te 

komen wat uw leerlingen al weten over politiek en om uw leerlingen te laten zien dat ze 

eigenlijk al veel weten. Daarnaast beantwoorden leerlingen aan de hand van een powerpoint 

over verschillende onderwerpen de vraag:  Is dit politiek? En de vraag: waarom is dit politiek? 

LEERDOELEN 

Leerlingen leren wat politiek is en dat politiek eigenlijk heel dicht bij hen staat. 

DUUR 

10 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 Presentatie: Wat is politiek? 

 Kaartjes met woorden over politiek 

WAT DOET U EN WAT DOEN DE LEERLINGEN? 

 

1. Vertel de leerlingen dat ze nu meer gaan leren over de Nederlandse politiek. Maar 

wat is eigenlijk politiek?  

2. Leg in het lokaal (bijvoorbeeld op de grond of op een tafel) de kaartjes neer met 

daarop woorden die met politiek te maken hebben.  

3. Vraag daarna de leerlingen om het kaartje te pakken met het woord dat zij het 

meeste bij politiek vinden horen. (tip: bij een grote klas roep je maximaal 6 

leerlingen naar voren, bij een kleine groep kun je iedereen vragen een woord te 

kiezen). 

4. Als iedereen een kaartje heeft gekozen bespreekt u de keuzes. ‘Wie heeft … 
gekozen?’ ‘wat heeft dat met politiek te maken?’ Wie heeft … gekozen, waarom 
heb je dat gekozen?’  
Er zijn geen foute antwoorden: politiek is heel veel tegelijk.  

5. Als u de gekozen woorden besproken hebt, geeft u een korte conclusie: Politiek is 

het land besturen. Daar horen heel veel dingen bij zoals: stemmen, partijen, 

wetten… etc. Gebruik de gekozen antwoorden als aanknopingspunt om te peilen 
wat leerlingen al weten, en wat ze interessant vinden. 

  



 
 
 

6. Nu begint deel 2: Waar gaat politiek eigenlijk over?  

Start de powerpoint.  

7. Stel bij iedere dia de vraag: is dit politiek?  

en zo ja, wat heeft het met politiek te maken/ waarom is het politiek? 

a. Fietspad: Ja, dit is politiek.  

In de gemeente wordt besloten waar nieuwe fietspaden komen te liggen. Op 

de gemeenteraad mag je ook stemmen.  

b. School: Ja, dit is politiek. 

In de Tweede Kamer wordt bijvoorbeeld bepaalt welke schoolvakken verplicht 

zijn, hoeveel uur je naar school moet en tot welke leeftijd je leerplicht hebt. 

c. Zakgeld: Nee, dit is geen politiek. 

Ouders mogen zelf beslissen hoeveel zakgeld ze aan hun kinderen geven. 

d. Bier: Ja, dit is politiek. 

Je moet in Nederland 18 jaar of ouder zijn om bier te mogen drinken en kopen. 

Dat beslist de Tweede Kamer.  

e. Wekker: Nee, dit is geen politiek. De Tweede Kamer bepaalt niet hoe laat jij 

naar bed moet of hoe laat je op moet staan. 

8. U kunt de leerlingen eventueel nog vragen of ze zelf nog een voorbeeld hebben 

van politiek in hun omgeving. 

OVERZICHT WOORDEN OP KAARTJES 

 

1) Wetten 

2) Stemmen 

3) Vergaderen 

4) Mark Rutte 

5) Saai 

6) Interessant 

7) Het land besturen 

8) Geld  

9) Politieke Partijen 

10) Tweede Kamer 

11) Leuk 

12) Televisie 

13) Verkiezingen 

14) Moeilijk 

15) Jongeren 

16) Ministers 

17) Koning 

18) Bezuinigen 

19) School 

20) Makkelijk 

 

 


