		

regeren kun je leren

Deze opdracht is heel geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw die het heerlijk
vinden uitdagingen aan te gaan.
Met deze opdracht leer je over de regering in Nederland, met daarbij een focus
op het Coronavirus. Wie zijn de ministers die je nu veel op TV ziet en wat doen ze
eigenlijk allemaal? Je gaat dus aan de slag met het thema: het kabinet.
Aan het eind van de opdrachten kun jij antwoord geven op de volgende vragen:
• Wie behoren er tot de regering, het kabinet, de coalitie, de oppositie en het
parlement?
• Wat is een ministerie en welke taken hebben ministers binnen een ministerie?
• Welke maatregelen hebben de ministers opgezet rondom het Coronavirus?
• Welk ministerie vind jij zelf het interessantst?
Je mag zelf kiezen welke opdracht je maakt, de opdrachten doen een
beroep op verschillende vaardigheden. Zo kun je dingen opzoeken,
tekenen maar ook voorspellen of creëren. Lees de opdracht goed
door, vind je de opdracht leuk en begrijp je wat je moet doen?
Maak dan een plan zoals hieronder:
• Wat moet ik doen? Lees goed de opdracht.
• Hoe ga ik het doen? Bedenk hoe je de opdracht gaat
aanpakken, welke vragen heb je waarvan je het antwoord 				
eerst moet opzoeken? Kun je het zelf of heb je misschien hulp nodig?
• Wat heb ik nodig? Verzamel de spullen die je nodig hebt zoals potloden, of een
computer met internet.
• Ik voer de opdracht uit.
• Ik kijk de opdracht na. Is het helemaal compleet? Hebben je ouders of de juf nog
feedback?
			
Als je een opdracht hebt afgerond kun je een andere opdracht
kiezen. Succes en veel plezier.
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Opzoeken
Definieer de volgende begrippen:
Het noodpakket, het RIVM, contactberoepen,
kredietregelingen en richtlijnen.
Maak een mindmap waarin je duidelijk maakt wie er tot
de volgende begrippen behoren:
•
•
•
•
•
•
•
•

De regering =
Het kabinet =
De Coalitie =
De Oppositie =
Het Parlement =
De minister president =
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
(VWS) =
Het ministerie van Justitie en Veiligheid =

Zet de ministeries op volgorde van het alfabet.

Tekenen
Maak een poster over het kabinet
met de verschillende ministers en
de ministeries waar ze voor werken.
Beschrijf in je eigen woorden wat de
taken van de ministers zijn binnen hun
ministerie.
Maak een stripverhaal waarin alle
ministers uitleggen wat ze doen of
waarbij een aantal van de ministers met
elkaar overleggen over het coronavirus
vanuit hun eigen rol.
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Schrijven
Kies een ministerie. Als er een
vacature zou zijn, welke eisen
zouden er dan in staan? Waar moet
iemand aan voldoen om minister
te worden binnen dit ministerie?
Wanneer zou jij een sollicitant
aannemen? Welke eigenschappen
zijn belangrijk om te hebben om
goed te kunnen handelen als er
een crisis is?
Stel je voor dat jij minister
president bent. Wat vind jij
belangrijk voor Nederland? Waar
zou jij nu extra op letten? Schrijf
op welke taken je belangrijk vindt.
Waar zou jij je zelf mee bezig
houden en wat zou je vooral aan
iemand anders overlaten?

Muzikaal
Schrijf een lied of rap waarin je het kabinet
uitlegt en vertelt wie de ministers zijn en
wat hun taken zijn. Zorg dat je lied of rap 3
coupletten heeft en een pakkend refrein. Je
mag er ook kiezen om voor één ministerie een
promotielied te schrijven. Je kunt het lied zelf
schrijven of een andere tekst op een bestaand
lied schrijven.
In de Corona-tijd zijn er verschillende liedjes
gemaakt om mensen te steunen. Zoek een
aantal van deze liedjes op.
Op welke manier steunt het kabinet het volk?
Kun jij nog manieren bedenken? Welke rol heeft
de Koning hierin? Kun jij zelf een lied maken om
mensen in je omgeving een beetje te steunen?
Je oma of opa of misschien wel voor iemand die
in het ziekenhuis werkt!

Regeren
Kies één van de ministeries uit en
beschrijf waarom dit ministerie
belangrijk is voor Nederland in de
coronacrisis. Wat zou er gebeuren als
dit ministerie geen goede minister zou
hebben? Welke problemen zouden er
in Nederland kunnen ontstaan?
In veel steden en dorpen in Nederland
is er een kinderburgemeester en
kinderraad. Zoek uit wat de kinderen
in de kinderraad doen en welke
taken de kinderburgemeester heeft.
Stel je voor dat jji met de kinderraad
discussieert over de coronacrisis. Wat
vind jij dan belangrijk om te vertellen?

Voorspellen
Voorspel wat er over 15 jaar anders
zou kunnen zijn aan het kabinet.
Welke ministeries zijn belangrijk?
Hoe ziet het kabinet er over 15 jaar
uit? Voorspel of en hoe de ziekte
COVID-19 dan nog in de wereld
aanwezig is.
Maak een lijst met oplossingen
rondom de zorg en de intensive
cares (IC) van Nederland in tijden van
corona. Beschrijf de oplossingen en
schat in hoe effectief ze zouden zijn
van 1-10.

Creëren/Ontwerpen
Ontwerp een spel waarbij kinderen kunnen
leren over het kabinet. Daarna speel je het
spel met je familie of je klasgenoten.
Kies welke minister jij graag zou willen zijn
in Nederland en maak een sollicitatievideo
waarin je duidelijk maakt waarom jij geschikt
bent voor die baan!
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