
M&Puzzel  voor leerlingen 

 

Na de zomervakantie staat er weer een nieuwe lichting leerlingen die voor het eerst maatschappijleer krijgen. Bij de 

inleiding op het vak horen de leerlingen vele begrippen. Om zich deze begrippen eigen te maken is het goed ze op 

verschillende manieren toe te passen. Deze puzzel is een manier daarvoor. NB: de ‘ij’ staat in deze puzzel in 1 vakje 
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      Horizontaal 

 

  1. Bij dit vak leer je maatschappelijke problemen  

      systematisch te bestuderen 

  4. Een niet op feiten gebaseerd oordeel over iets of  

      iemand 

  9. Centraal Bureau voor de Statistiek (afk.) 

10. Hiervan is sprake wanneer de overheid de  

      media vooraf controleert 

14. Als mensen zich betrokken voelen bij elkaar kun  

      je spreken van sociale … 

15. Het scheiden van de politieke machten teneinde  

      een dictatuur te voorkomen 

17. Sociaaleconomische Raad (afk.) 

18. Tweede Kamer (afk.) 

21. De huidige minister-president 

22. Het Nederlandse politieke stelsel is een …  

      democratie 

24. Zaken waar de gehele bevolking voordeel bij heeft 

27. Een ander woord voor regel 

28. Wanneer je een verhaal van beide kanten wilt  

      horen doe je aan hoor en … 

30. Iets is een maatschappelijk probleem als er  

      tegengestelde belangen zijn, de overheid zich  

      ermee bemoeit en het … in de samenleving treft 

31. Politieke partij (afk.) 

33. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de  

      reclame op de publieke omroepen 

35. Het aanleren van gewenst gedrag 

39. De vrijheid van meningsuiting en  

      godsdienstvrijheid zijn …rechten 

40. Een van de pijlers in onze verzorgingsstaat is de  

      inkomensgarantie via het stelsel van sociale … 

41. Een van de twee regeringspartijen 

42. Hiervan is sprake als macht door mensen  

      aanvaard wordt 

45. Een van de twee regeringspartijen 

46. Ondernemingsraad (afk.) 

47. Iemand anders behandelen op grond van een  

      niet-relevant kenmerk 

48. Een samenhangend beeld over hoe de  

      samenleving ingericht zou moeten worden 

49. Een ander woord voor maatschappij 

50. Een belangrijk kenmerk van een democratie zijn     

     de … media 

      Verticaal 

 

  1. Een ander kunnen dwingen om iets te doen of om iets  

      juist niet te doen  

  2. In Nederland wonen vele cultuurgroepen naast elkaar,  

      Nederland is dus een … samenleving 

  3. In Nederland hebben mensen naast plichten ook  

      rechten want Nederland is een … 

  4. In zo’n staat voelt de overheid zich verantwoordelijk  

      voor het welzijn van de bevolking 

  5. Wanneer je feiten presenteert dan is je informatie … 

  7. Een probleem waarbij, welke oplossing je ook kiest, er  

      altijd een nadeel aan kleeft 

  8. Politieke ideologie die vrijheid hoog in het vaandel  

      heeft 

11. Een belangrijk uitgangspunt of principe; een regel is  

      altijd hierop gebaseerd 

12. Politieke ideologie die gelijkheid het belangrijkst vindt 

13. Een staat waarin de overheid zich beperkt tot haar  

      kerntaken: veiligheid en infrastructuur 

16. Een van de massamedia 

19. De belangrijkste rechten van burgers zijn vastgelegd  

      in de … 

20. Europees Parlement (afk.) 

23. De ongelijke verdeling van zaken die we belangrijk  

      vinden over personen en groepen noemen we sociale ... 

25. Europese Unie (afk.) 

26. Regels die zijn vastgelegd noemen we … regels 

29. Bij een maatschappelijk probleem is altijd sprake van  

      tegengestelde … 

32. De typisch Nederlandse overlegcultuur wordt ook wel het  

      …model genoemd 

34. De ministers en de koning tezamen vormen de … 

36. Zo wordt informele macht meestal genoemd 

38. Communicatie betekent het doorgeven van informatie  

      van een … naar een ontvanger 

43. De regels waar iedereen zich aan moet houden zijn  

      hierin vastgelegd 

44. Een belangrijk kenmerk van een democratie is het  

      algemeen …recht 

45. Verenigde Naties (afk.)  

46. Een kerntaak van de overheid is het handhaven van de  

      openbare … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


