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Thema 15 - Principes
Opdracht 36
* Je docent geeft je een speelbord, pionnen en dobbelstenen.
* Speel ‘Mens-erger-je-niet’ in groepjes van vier leerlingen.
* Neem voor je het spel begint, met elkaar de spelregels door.
* Houd je allemaal strikt aan de spelregels.
* Na vijf minuten krijgt elke leerling een kaartje van de docent.
* Laat je kaartje niet aan anderen zien en volg de instructies die op het kaartje staan.
Opdracht 46
Lees de volgende casus en bepaal hoe de politieke partijen zich in de gegeven situaties opstellen:
principieel, opportunistisch of pragmatisch.
Casus
I. In 2012 vormden de partijen VVD en de PvdA het kabinet Rutte II. De twee partijen liggen qua
ideologie ver uit elkaar, maar besloten samen te gaan regeren. Onder het motto 'Bruggen slaan', werd er
een regeerakkoord gevormd.
II. De PvdA en de VVD bereikten bijna een kabinetscrisis over de omgang met illegalen. De PvdA vindt
dat asielzoekers die de hele procedure doorlopen hebben en niet in Nederland mogen blijven moeten
worden opgevangen; voorzien moet worden van kleding en onderdak; en een ontbijt- en avondmaaltijd
moet krijgen (bed-bad-brood).
De VVD wil dat alleen bieden als de uitgeprocedeerde asielzoekers ook meewerken aan terugkeer naar
het land van herkomst. Doe je dat niet, dan ontneem je de uitgeprocedeerden de prikkel om
daadwerkelijk terug te keren, is de opvatting van de liberalen. De twee coalitiepartners probeerden
elkaar dagen tot diep in de nacht van hun eigen gelijk te overtuigen.
III. Er is een bed-bad-broodakkoord gesloten tussen de regeerpartijen. In het akkoord is afgesproken
dat illegalen recht krijgen op tijdelijke opvang in vijf gemeenten. In andere gemeenten worden de bedbad-brood-voorzieningen gesloten. De VVD is vooral blij het gesloten compromis om een tijdelijke
regeling gaat, terwijl de PvdA blij is dat het akkoord de illegalen van opvang voorziet.
Opdracht 188
Het politieke landschap in Nederland wordt grafisch weergegeven op twee assen van links-rechts en
progressief-conservatief. Bekijk in dit artikel hoe het politieke landschap er in 2012 uitzag. Zoek zelf een
actueler beeld.
Bepaal via Kieskompas je eigen positie in dit politieke landschap. Kies een politieke partij die je
sympathie heeft.
Opdracht 207
Lees het hele interview met Geraldine Henneghien via deze website en schrijf als reactie een ingezonden
brief aan de krant.
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