
 

Nieuwsuur in de klas 
Hillary Clinton 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Hillary Clinton is de kandidaat van de 
Democratische partij bij de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen in 2016. Ze is al 
langer actief in de politiek, zo is ze 
senator geweest en minister van 
Buitenlandse Zaken. En ze is first lady 
geweest toen haar man, Bill Clinton 
president van Amerika was. Waar komt ze 
vandaan en wat zijn haar ideeën? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Verenigde Staten, president, verkiezingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s in het thema: 
‘Amerikaanse verkiezingen’. 
 
Antwoorden 
1 Voor de Democraten. 2 Ze was advocaat 
en gaf les aan de rechtenfaculteit. 3 B 4 
Daardoor kon ze boven de politieke 
partijen staan, ze heeft er veel geleerd. 5 
Gelijke kansen voor iedereen: rijk en arm 
en mannen en vrouwen. 6a Ruim 190.000. 
b Hoogleraar rechten, procureur-generaal 
en gouverneur. 7 Je kunt makkelijker 
gehackt worden door een ander land, 
waardoor staatsgeheimen bekend 
kunnen worden.  

Kijkvragen 
 

 
               foto: Gage Skidmore 

 

1 Voor welke partij is Hillary Clinton de 
presidentskandidaat? 
 
2 Wat deed ze voor werk voordat ze de 
politiek in ging? 
 
3 Wat is het motto van methodisten? 
A Geloof in God, dan komt alles goed. 
B Doe zoveel mogelijk goeds voor anderen. 
C Geef geld aan goede doelen. 
 
4 Waarom was het goed dat Clinton een 
tijdje minister van Buitenlandse Zaken 
was? 
 
5 Wat is een belangrijk verkiezingsthema 
van Clinton? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Bill en Hillary Clinton komen 
oorspronkelijk uit Little Rock in Arkansas.  
a Zoek het op in de atlas. Hoeveel inwoners 
heeft de stad? 
b Wat was Bill Clinton in Arkansas? 
 
7 Waarom is het verboden om over 
staatszaken te mailen vanuit je privé-
adres? 
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