
 

Lessuggesties voortgezet onderwijs © Stichting Nieuws in de klas 
Deze lessuggestie is i.s.m. Podium Bureau voor educatieve communicatie tot stand gekomen 

 

 
 

Profiel politicus  

Voorbereiding:  
 Zorg voor voldoende dag- en 

weekbladen en de beschikbaarheid 
van nieuwssites. Maak hiervoor 
gebruik van de Bezorgdienst voor 
docenten en/of de 
Nieuwsmediaportal van de 
Nieuwsservice. 

 Zoek een relevant artikel over een 
politicus. 

Onderwijsniveau: voortgezet 
onderwijs, onderbouw 
Vakken: Nederlands 
Lesduur: 50 minuten  
Leerdoelen: leerlingen leren dat zij 
meer over politici te weten komen 
door het nieuws te volgen. 
Leerlingen leren over staatsinrichting 
Werkvorm: klassikale introductie en 
afsluiting, kern in kleine groepjes 

 
Introductie (10 minuten) 
Politici verschijnen regelmatig in het nieuws. Welke politici kennen de leerlingen? 
Weten ze ook bij welke partij de politicus hoort en, indien van toepassing, van welk 
ministerie de politicus minister of staatssecretaris is?  
Vandaag breiden de leerlingen op basis van een nieuwsitem hun kennis over een 
specifieke politicus uit.  
 
Kern (30 minuten) 
1. De leerlingen zoeken individueel voor een klasgenoot een bericht in de krant over 
een politicus. In het bericht moeten zoveel mogelijk van de volgende vragen 
beantwoord worden:  

 Bij welke partij hoort de politicus? 
 Van welk ministerie is de politicus minister of staatssecretaris? Of voor welk 

onderwerp is hij verantwoordelijk? 
 Waarom is de politicus in het nieuws? 
 Wat is de stelling van de politicus? 
 Welke politici/politieke partijen zijn het eens met de stelling? Leg uit waarom 
 Welke politici/politieke partijen zijn het niet eens met de stelling. Leg uit 

waarom 
 

2. Elke leerling geeft zijn artikel aan een klasgenoot. De klasgenoot beantwoordt de 
vragen over de politicus. 
 
Afsluiting (10 minuten)  
De leerlingen wisselen de gevonden informatie met elkaar uit en zoeken een 
klasgenoot die: 

 een politicus van dezelfde partij heeft onderzocht 
 een politicus heeft onderzocht die zijn mening heeft gegeven over hetzelfde 

onderwerp 
Wanneer een leerling een klasgenoot vindt die een politicus van dezelfde partij en/of 
over hetzelfde onderwerp heeft gevonden, bespreken ze alle vragen over het artikel. 
De bespreking kan ook plaatsvinden met meerdere klasgenoten. 
 
Differentiatie 
Test de kennis van de leerlingen over de politici in een quizvorm.  

 Ga zitten/ga staan: u geeft steeds een bepaalde stelling over een politicus. 
Leerlingen die denken dat de stelling waar is, gaan staan, leerlingen die 
denken dat de stelling niet waar is, blijven zitten. Speel dit net zolang totdat 
er één leerling over is 

 Wie is het? U geeft informatie over een politicus. Welke leerling weet als 
eerste over welke politicus het gaat?  
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