Vroeger of nu
Korte omschrijving werkvorm:
In het lokaal worden vier A4’tjes opgehangen met daarop: vroeger, nu, nooit, en
vroeger én nu. U leest steeds een stelling of begrip voor. De leerlingen bedenken voor
zichzelf bij welke categorie dit hoort en lopen individueel naar het juiste A4’tje toe. De
stellingen en begrippen zijn allemaal van toepassing op Nederland. Vervolgens krijgt
een leerling het woord om uit te leggen waarom hij voor vroeger of nu gekozen heeft,
en om het begrip/de gebeurtenis uit te leggen.
Leerdoel
• Leerlingen leren de betekenis van de begrippen en gebeurtenissen
• Leerlingen kunnen de begrippen plaatsen in de tijd
• Leerlingen kunnen gebeurtenissen en personen uit het verleden en heden aan
elkaar koppelen.
Duur
15 tot 30 minuten
Wat doet u?
Stap 1
U hangt in elke hoek van het lokaal een A4’tje op.
Stap 2
Vertel dat u steeds een begrip, persoon of stelling voorleest en dat de leerlingen dan
moeten bedenken of dit vroeger, nu, nooit, of vroeger én nu bij Nederland hoort. Licht
daarbij toe dat met ‘vroeger’ Nederland in de zeventiende eeuw wordt bedoeld.
Stap 3
Lees een voor een de gebeurtenissen of begrippen voor en laat de leerlingen naar de
juiste hoek lopen.
Stap 4
Geef na elke stelling een leerling het woord om zijn keuze toe te lichten en het begrip
uit te leggen. Als de leerlingen verspreid staan over meerdere borden dan kunt u ook
meerdere leerlingen het woord geven.
Let op:
Met ‘vroeger’ wordt in deze werkvorm de zeventiende eeuw bedoeld.
Benodigd materiaal:
Vier A4’tjes om in het lokaal op te hangen met daarop de woorden: vroeger, nu, nooit,
en vroeger én nu

Stellingen en begrippen Vroeger of nu
1. Nederland is een republiek

Vroeger

2. Nederland is een democratie

Nu

3. Nederland is een monarchie

Nu

4. Nederland is een dictatuur
(discussiepunt: WOII, deze periode valt buiten de categorieën)

Nooit

5. De Staten-Generaal

Vroeger en Nu

6. Nederland heeft een parlement

Nu

7. Iedereen boven de 18 jaar mag stemmen

Nu

8. De legerleider heeft veel invloed op de politiek

Vroeger

9. Familie Van Oranje

Vroeger en Nu

10. Nederland is in oorlog met Engeland

Vroeger

11. Nederland werkt politiek veel samen met andere landen

Nu

12. In Nederland werd een politicus vermoord

Vroeger en Nu

13. Rijke mensen hebben meer te zeggen in de politiek

Vroeger

14. Er is vrijheid van meningsuiting

Vroeger en Nu

15. Nederland is in oorlog met de Verenigde Staten

Nooit

16. Nederland is het rijkste land ter wereld

Vroeger

17. De koopkracht stijgt in Nederland

Nu

18. In Europa wil men zoveel mogelijk samenwerking tussen landen

Nu

