
 

 

  
 

Medialogica in de klas 
Het Oekraïne-referendum 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 6 april 2016 was er een raadgevend 
referendum over de kwestie of er een 
associatieverdrag tussen de EU en 
Oekraïne zou moeten komen. Het was de 
eerste keer dat burgers mochten 
stemmen bij zo’n raadgevend referendum. 
Hoe werd de campagnestrijd gevoerd? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer (mediawijsheid) 
 
Kernbegrippen 
Raadgevend referendum, Oekraïne, 
politiek, Europese Unie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma maatschappij-
wetenschappen. Domein C Massamedia, 
subdomein C5, Domein E Mens en werk, 
subdomein E1. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s uit deze serie, zoals: ‘De 
zaak Marianne Vaatstra’. 
 
Antwoorden 
1a De wet raadgevend referendum. b 
GeenStijl (later GeenPeil) en Forum voor 
Democratie. c Jan Roos 2a Oekraïne zou lid 
van de EU worden, maar dat was nooit aan 
de orde. b Door te zeggen dat Oekraïne 
heel dicht zou komen bij lidmaatschap van 
de EU, indien dit verdrag er zou komen. 3a 
Er was iemand die het verdrag neutraal 
uitlegde, een voorstander en een tegen-
stander. b Hij vond dat de neutrale man te 
veel voor het verdrag was. c Hij zegt dat 
de mensen die op de tekst afgaan, wegzet 
als mensen die het niet begrepen hebben. 
4 Het gaat er meer om wie het zegt, dan 
wat er feitelijk gezegd wordt. 5 1 juist, 2 
juist, 3 onjuist 6 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Nederland wilde in juni 2015 het associa-
tieverdrag met Oekraïne goedkeuren.  
a Welke nieuwe wet zorgde ervoor dat dit 
moest worden uitgesteld?  
b Welke organisaties hielden zich vooral 
bezig met het referendum?  
c Wie werd het nieuwe gezicht van het 
raadgevende referendum? 
 
2 ‘Over en weer beschuldigen de kampen 
elkaar ervan de feiten te verdraaien.’  
a Noem een leugen die werd verteld om de 
uitslag van het referendum te beïnvloeden. 
b Hoe weerlegt Thierry Baudet dit? 
 
3a Leg uit wat de opzet van het debat met 
Thierry Baudet en de voorstander was.  
b Waarom vond Baudet de insteek van het 
debat verkeerd?  
c Wat was de kritiek van de voorstander 
van het verdrag op Baudet? 
 
4 Wat is voor mensen blijkbaar het meeste 
van belang bij complexe zaken? 
 
5 Juist of onjuist? 
1 De uitslag van het raadgevende 
referendum was ‘nee’. 
2 Bij een opkomst onder de dertig procent, 
zou het referendum niet doorgaan.  
3 Het referendum was slechts raadgevend, 
maar Nederland heeft het wel opgevolgd.  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 ‘Het waarheidsgehalte van een debat is 
relatief, als het publiek het aanvaardt.’ 
Waardoor is jouw mening over het 
referendum beïnvloed?  
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