
 
Nieuwsuur in de klas 
Turkije onder Erdogan 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Turkije is onder leiding van president 
Recep Tayyip Erdogan de afgelopen jaren 
ingrijpend veranderd. Hij heeft meer 
macht dan ooit tevoren en het is lastig 
geworden om kritiek te hebben op zijn 
beleid. Ook in Nederland merken we de 
veranderingen, bijvoorbeeld als er in de 
media wordt geruzied door Turkse en 
Nederlandse politici. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Erdogan, Turkije, Nederland, politiek, 
referendum 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Staatsgreep in Turkije‘. 
 
Antwoorden 
1a Door een poging tot een militaire coup. 
b In 2016 c  Fethullah Gülen en de Gülen-
beweging. 2 De topmannen van Boydak 
Holding zijn opgepakt en worden ervan 
verdacht dat ze aanhangers van Gülen 
zijn. Het bedrijf is in beslag genomen door 
de regering. 3a In 2017 b Er zou veel meer 
macht bij een persoon – in dit geval 
Erdogan – komen te liggen. 4a De minister 
voor Familiezaken. b De minister werd de 
toegang tot het consulaat geweigerd en 
ze werd teruggestuurd naar Duitsland. 5 
Om grip te houden op de situatie. 6 Eigen 
antwoord. 7 Eigen antwoord.   

Kijkvragen 
 
1 In de laatste paar jaar veranderde de 
sfeer in Turkije. 
a Door welke gebeurtenis werd Erdogan 
nog strenger?  
b In welk jaar gebeurde dit? 
c Wie ziet Erdogan als zijn grootste vijand?  
 
2 Wat is er gebeurd met Boydak holding? 
Leg dit kort uit. 
 
3a In welk jaar hield Turkije een 
referendum voor nieuwe wetten, bedacht 
door Erdogan?  
b Wat zou er veranderen door de nieuwe 
wetten volgens het nee-kamp? 
 
4 Er brak onrust uit in Nederland rond het 
referendum.  
a Welke minister kwam via Duitsland naar 
Nederland? 
b Hoe werd de situatie opgelost? 
 
5 De Nederlandse journalisten werden 
ondervraagd en gevolgd door de politie toen 
ze een reportage maakten in Turkije.  
Waarom doen de agenten dit volgens 
correspondent Lucas Waagmeester?  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 De Nederlandse en de Turkse regeringen 
kregen een ruzie die een ‘diplomatieke rel’ 
werd genoemd. Wat wordt daarmee 
bedoeld? 
 
7 Mensen in Turkije willen niet praten met 
journalisten. Bedenk waarom ze dit niet 
willen. 
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https://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_10777144
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/een-poging-tot-een-staatsgreep-in-turkije-wat-gebeurde-er-in-turkije

