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In Beeld: Bondsdagverkiezingen 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Aan de hand van verschillende afbeeldingen 
beantwoorden leerlingen vragen over zaken 
die met de Bondsdagverkiezingen te maken 
hebben. 
 
Leerdoel 

De leerlingen kunnen belangrijke thema’s van 
de Bondsdagverkiezingen benoemen en van 
context voorzien. 
 

Bronnen 

• Vraag 1,  fotograaf: Patrick van Katwijk 

https://tinyurl.com/4bb4bbcj  

• Vraag 2 

-Olav Sholz, fotograaf: Olaf Kosinsky 

https://tinyurl.com/z6d3nru2  

-Annalena Baerbock, Bron: gruene.de  

https://www.gruene.de/service/pressefotos    

-Armin Laschet, bron: Flickr/Deutsche 

Welle/cc https://tinyurl.com/k9e7zhvf  

• Vraag 4, fotograaf: Stefan Muller.  

 https://flic.kr/p/2hST7KB  

• Vraag 6 

-Fotograaf: Ivan Radic, CC BY 2.0 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 , 

via Wikimedia Commons  
-Fotograaf: Ivan Radic  

https://www.flickr.com/photos/26344495@N0

5/50853438832 

 

• Werkblad Duitse Verkiezingsposters 

-FDP:  https://tinyurl.com/2suj5a9j  

-Die Linke: https://tinyurl.com/t8ptm5b6  

-Die Grünen: https://tinyurl.com/huevhuhy  

-SPD: https://tinyurl.com/3xwuktzx  

-CDU: https://www.bilder.cdu.de/ 

-AfD: https://tinyurl.com/bjx7skf2  

 

 

Duur 

ca. 30 minuten 
 

Benodigdheden 

Voor elke leerling uitgeprinte werkbladen 

 

Handleiding 

1. Print de werkbladen (liefst in kleur) en deel 
ze uit. Sommige vragen zijn best moeilijk. 
Daarom kun je de leerlingen het best in 
duo’s laten werken. 

2. Geef de leerlingen ongeveer een kwartier 
om de vragen te beantwoorden. Opzoeken 
op internet is toegestaan. 

3. Bespreek de antwoorden klassikaal. 
 

Eventueel kun je de opdrachten weergeven op 
de beamer en de vragen klassikaal behandelen.

 

 

https://tinyurl.com/4bb4bbcj
https://tinyurl.com/z6d3nru2
https://www.gruene.de/service/pressefotos
https://tinyurl.com/k9e7zhvf
https://flic.kr/p/2hST7KB
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/508534388322
https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/508534388322
https://tinyurl.com/2suj5a9j
https://tinyurl.com/t8ptm5b6
https://tinyurl.com/huevhuhy
https://tinyurl.com/3xwuktzx
https://www.bilder.cdu.de/
https://tinyurl.com/bjx7skf2
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Werkblad 1: Nieuwsfoto’s 

Bekijk de afbeeldingen en beantwoord de vragen. 
  

 Vraag 1. 

 

 A. Wie staan er op deze foto en in 
welke stad is dit? 

 
B. Weet je welk gebouw je op de 

achtergrond ziet en wat daar de 
functie van is? 

 
C. Duitsland was een van de eerste 

landen waar dit echtpaar na de 
lockdown in 201 op bezoek ging. 
Wat is daarvan de reden? 

 
 

  

 
 
 
 
 

 Vraag 2. 

Dit zijn de drie kandidaten die elkaar 

uitdagen voor het kanselierschap van 

Duitsland. Hoe heten ze en van welke 

partij zijn ze? 
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 Beeld: ccnull.de, Tim Reckmann, CC-BY 2.0.  

 Vraag 3. 

A. Bekijk het ‘Werkblad Duitse 

verkiezingsposters’. Dit zijn 

posters van de zes grootste 

partijen in Duitsland. Formuleer in 

je eigen woorden voor elke partij 

wat zij met hun posters willen 

zeggen. 

B. Waarvoor staan de afkortingen 

van de partijen CDU, SPD, FDP en 

AfD?  

C. Welke verkiezingsonderwerpen 

zijn er? 

D. Maak een eigen poster bij een van 

de partijen:  

• Zet er een slogan op die past 

bij de partij (in het Duits 

uiteraard!). 

• Gebruik een beeld dat aansluit 

bij je partij. 

• Presenteer de posters aan 

elkaar. Welke is de beste? 

 

 

    
  

 
 
 
 

 Vraag 4. 

A. Wat zie je op deze foto?  

B. Het Duitse Constitutioneel Hof 

heeft eind april de Duitse 

klimaatwet ongrondwettelijk 

verklaard. Deze wet zou ingaan 

tegen de grondwet en tegen het 

‘recht op een toekomst’. Bestaat 

er in Nederland een 

grondwettelijk hof?  

C. Welke Duitse politieke partij was 

waarschijnlijk heel blij met dit 

besluit? 

D. Wat heeft de Duitse regering 

gedaan naar aanleiding van deze 

uitspraak van het Constitutioneel 

Hof? 
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Vraag 5. 

  

 A. Scan de QR-code en bekijk het 

filmpje. Wat wordt er bedoeld 

met het ‘bedingungslose 

Grundeinkommen’? 

B. Een basisinkomen heeft voor- en 

nadelen. Noteer hieronder welke 

voor- en nadelen jij in dit filmpje 

hoort. 

C. Binnen het Duitse parlement 

hebben de partijen verschillende 

meningen over het 

Grundeinkommen. Welke Duitse 

partijen zijn positief gestemd 

tegenover een ‘bedingungsloses 

Grundeinkommen? 

D. Hoe zit dit eigenlijk in Nederland? 

Bestaan er in Nederland regels 

over het basisinkomen?  

 

Vraag 6. 
A. Wat zie je op deze foto’s? 

Waar denk je dat dit over 
gaat? 

B. Welke partij zou de meeste 
sympathie voor deze 
demonstraties hebben? 

C. De Duitse veiligheidsdiensten 
meldden dat de pandemie 
extreemrechts heeft versterkt. 
Wat zou hiervan de oorzaak 
kunnen zijn? 

D. Een demonstratie in augustus 
2020 liep uit de hand en 
leidde tot een bestorming van 
de Duitse Rijksdag. De Duitse 
president noemde de 
bestorming een ‘aanval op het 
hart van onze democratie’.  
In welk ander land werd vijf 
maanden later het 
parlementsgebouw 
bestormd? 
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Werkblad: Duitse verkiezingsposters 
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Antwoordblad 1: Nieuwsfoto’s 

Vraag 1. 

A. Koningin Máxima, kanselier Angela Merkel, koning Willem-Alexander. De foto is genomen in 

Berlijn. 

B. De Bondsdag, daar zetelt het Duitse parlement. 

C. Duitsland is heel belangrijk voor Nederland − politiek, maar vooral ook economisch. Duitsland is 

het belangrijkste handelsland voor Nederland. Het handelsvolume bedroeg in 2020 bijna 176 

miljard euro. Andersom is Nederland ook de grootste exporteur naar Duitsland. 

 

Vraag 2.  

Boven: Olaf Scholz, SPD 

Midden: Annalena Baerbock, die Grünen 

Onder: Armin Laschet, CDU 

 

Vraag 3. 

A. Eigen antwoord.  

B. Bijvoorbeeld: 

• Die Grünen benadrukken dat het belangrijk is om de aarde te beschermen. 

• De SPD zet zich in voor een goed (leven tijdens het) pensioen. 

• Die Linke wil een minimumloon van €13 instellen. 

• De FDP wil goed onderwijs voor ieder Duits mogelijk maken en een hoge 

onderwijsstandaard voor heel Duitsland invoeren (info: momenteel worden de 

standaarden binnen het onderwijs door de deelstaten zelf bepaalt, waardoor er veel 

verschillen bestaan. Een gymnasiumdiploma uit Beieren is dus niet hetzelfde als een 

gymnasiumdiploma uit Saksen). 

• De AfD zet zich zin in voor vrijheid m.b.t. de coronamaatregelen. 

• De SPD zet zich in voor betaalbare woningen, d.m.v. een wettelijk huurprijs-plafond en 

de bouw van nieuwe woningen. 

C. CDU: Christlich Demokratische Union (vergelijkbaar met CDA) 

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (vergelijkbaar met PVDA) 

FDP: Freie Demokratische Partei (vergelijkbaar met VVD) 

AfD: Alternative für Deutschland (vergelijkbaar met PVV / FvD) 

D. Zie C. 

E. Klimaat, pensioen, minimumloon, onderwijs, Corona-maatregelen en betaalbaar wonen. 

F. Eigen antwoord. 

G. Eigen antwoord. 

 

Vraag 4. 

A. Klimaatprotest in Berlijn voor strenge Klimaatwet (Klimapaket). 

B. Nee, Nederland heeft geen grondwettelijk hof dat wetten aan de Grondwet kan toetsen. 

Nederland vindt dit niet nodig, omdat de Eerste en Tweede Kamer er al op letten dat een wet 

niet botst met de Grondwet.  
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C. Die Grünen. 

D. De Duitse regering heeft een nieuwe, strengere klimaatwet gemaakt die wel aan de grondwet 

zou moeten voldoen: https://duitslandinstituut.nl/artikel/43644/constitutioneel-hof-klimaatwet-

schiet-tekort 

Vraag 5. 
A. Elke inwoner van Duitsland krijgt elke maand €1200 zonder dat daar voorwaarden aan 

verbonden zijn. 

B. Voordelen: minder bureaucratie, mensen zijn vrijer, het voorkomt armoede 

Nadelen: het zware werk wordt niet meer gedaan, het huidige systeem helpt zwakkere groepen 

meer, een basisinkomen sust mensen die hun baan kwijt zijn, het is oneerlijk, want mensen die 

het niet nodig hebben krijgen ook geld. 

C. Die Linke en Die Grünen zijn het positiefst over dit idee. 

D. Nee, in Nederland is er op dit moment geen sprake van een basisinkomen. 

 

Vraag 6. 

A. Demonstraties tegen het coronabeleid van de Duitse regering. De demonstranten vinden dat hun 

grondrechten nodeloos ingeperkt worden. 

B. De AfD was zeer kritisch op de coronamaatregelen van de regering.   

C. Rechtsextremisten sloten zich aan bij de demonstraties tegen de coronamaatregelen. Ze wisten 

zo een stempel op de demonstraties te drukken en een groter podium voor hun gedachtegoed te 

krijgen. 

- https://duitslandinstituut.nl/artikel/44323/veiligheidsdienst-pandemie-heeft-extreemrechts-

versterkt 

- https://duitslandinstituut.nl/artikel/39503/demonstratie-berlijn-eindigt-grimmig  

D. De Verenigde Staten. Op 6 januari 2021 werd het Amerikaanse Capitool bestormd door 

demonstranten. 

 

 

https://duitslandinstituut.nl/artikel/43644/constitutioneel-hof-klimaatwet-schiet-tekort
https://duitslandinstituut.nl/artikel/43644/constitutioneel-hof-klimaatwet-schiet-tekort
https://duitslandinstituut.nl/artikel/44323/veiligheidsdienst-pandemie-heeft-extreemrechts-versterkt
https://duitslandinstituut.nl/artikel/44323/veiligheidsdienst-pandemie-heeft-extreemrechts-versterkt
https://duitslandinstituut.nl/artikel/39503/demonstratie-berlijn-eindigt-grimmig

