
OPDRACHT

Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Jullie zijn de regering van 
de Verenigde Staten. In het 
land moeten vijf beslissingen 
worden genomen. 

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van de Verenigde Staten? Licht iedere beslissing kort toe.



OPDRACHT

Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van Saoedi-Arabië? Licht iedere beslissing kort toe.

Jullie zijn de regering van
Saoedi-Arabië. In het land 
moeten vijf beslissingen 
worden genomen. 



OPDRACHT

Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Jullie zijn de regering van 
Noord-Korea. In het land 
moeten vijf beslissingen 
worden genomen. 

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van Noord-Korea? Licht iedere beslissing kort toe.
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Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Jullie zijn de regering van 
Rusland. In het land moeten 
vijf beslissingen worden 
genomen. 

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van Rusland? Licht iedere beslissing kort toe.



OPDRACHT

Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Jullie zijn de regering van 
Zwitserland. In het land 
moeten vijf beslissingen 
worden genomen. 

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van Zwitserland? Licht iedere beslissing kort toe.



OPDRACHT

Lees de 5 situaties en schrijf op welke 
beslissingen waarschijnlijk genomen 
worden en leg uit waarom jullie als 
regering in dit land deze beslissingen 
zouden nemen.

– 1 –
 

De regering denkt erover een dam aan 
te leggen waardoor een stuwmeer zal 
ontstaan. Op die manier kan elektriciteit 
voor het hele land worden opgewekt. 
Nadeel is wel dat er 100.000 mensen 
zullen moeten verhuizen.

– 2 –
 

Er is een krant die zeer kritisch schrijft 
over het werk van jullie regering. 

– 3 –
 

Er is een kleine minderheid in het land 
die een andere levensbeschouwing heeft 
dan de meerderheid. Deze groep eist het 
recht om eigen scholen op te richten.

– 4 –
 

Iemand beledigt het staatshoofd.  
De regering vindt dat niet goed.

– 5 –
 

Een organisatie die zich inzet voor de 
rechten van homo’s wil een demonstratie 
houden in het centrum van de hoofdstad.

1  

2  

3  

4  

5  

Jullie zijn de regering van 
Nederland. In het land  
moeten vijf beslissingen 
worden genomen. 

Hoe reageren jullie op deze situaties als regering van Nederland? Licht iedere beslissing kort toe.


