
	  
Biografie over… mijn politicus 
Inleiding 
 
 

Elke politieke partij kent zijn beroemdheden en 
invloedrijke sprekers. De beste compromissenmaker, de 
meest welbespraakte, de overlever en de charismatische 
leider.  
Om allerlei redenen kun je een politicus bewonderen. 
Kies een politicus uit.  
Bedenk zoveel mogelijk redenen deze politicus waarom 
deze persoon  bewonderd zou kunnen worden. Schrijf 
een biografie over een politicus; waar deze vandaan 
komt, waar deze woont en werkt, wat deze bereikt heeft. 
Daarna maak je bij je biografie een beeldende 
verwerking. 
 

Leerversterkers biografie schrijven  
Benodigdheden laptop - internet – tekenmateriaal – A3 papier - lijm 
Tijd 2 lesuren 
Werkvorm individueel 
Doel Je kunt een biografie over een persoon schrijven 

Je kunt een biografie beeldend verwerken 
 

Opdrachten    A. Kies een politicus uit 
   B. Schrijf een biografie over deze politicus 
       1.   Zoek zoveel mogelijk feiten over het leven en  

werk    van deze politicus op en noteer alles 
       2.   Schrijf een biografie over deze politicus, hierbij 

moet je gebruik maken van de leerversterker 
‘biografie schrijven’. Daar staat het stappenplan 
in wat je moet volgen voor het schrijven van de 
biografie. Daar vind je ook het 
beoordelingsformulier 

   C. Maak een poster die bij deze biografie past 
        1.  Bedenk minstens negen redenen waarom deze     

politicus bewonderd wordt 
           2.  Verdeel de redenen die je bij de vorige stap hebt 

bedacht  over de categorieën: talent – uiterlijk – 
politieke ideeën 

        3.  Neem een staand A3 papier en teken onderaan 
het blad drie keer het torentje van de minister 
president dat in Den Haag staat van links naar 
rechts van groot naar klein  

    4.  Zet de categorie van opdracht 2 met de minste 
redenen in het  kleinste torentje. Doe hetzelfde 
voor de andere twee torentjes 

    5.  Zoek een plaatje van jouw gekozen politicus op 
en plak dit boven de torentjes. Je mag hem/haar 
ook tekenen. 

    6.  Zet hieromheen allerlei andere zaken die met  
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jouw politicus te maken hebben 
   7.   Verzin zelf een achtergrond en bedenk details om 

het papier zo te maken dat kijkers jouw poster 
ook bewonderen 

 

	  


