
  
 
  

Tachtig jaar oorlog in de klas  
Prins Maurits van Oranje 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis. Tijdvakken:  
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)  
Regenten en vorsten (1600 – 1700) 
 
Kernbegrippen 
Prins Maurits van Oranje, Slag bij Nieuwpoort, 
Twaalfjarig bestand 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de havo/vwo eindtermen: 
- De protestantse reformatie die splitsing van de 
christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had; 
- Het streven van vorsten naar absolute macht; 
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in 
de stichting van een Nederlandse staat. 
 
Verdieping 
Kijk ook de andere afleveringen van de serie 
‘Tachtig jaar oorlog in de klas’. 
 
Antwoorden 
 
1 Madrid 
2 Omdat zijn vader Willem van Oranje was 
vermoord. 
3 Omdat hij van kinds af aan een militaire 
opvoeding had gekregen. 
4 Breda. 
5 Door soldaten te verstoppen op een turfschip 
die vervolgens de stadspoorten konden openen 
voor het leger. 
6 Om te oefenen met legerstrategieën.  
7 Soldaten werden beter betaald en 
gedisciplineerd.  
8 Zijn ruitertroepen achterhouden en als laatste 
inzetten.  
9 Omdat hij vond dat van Oldenbarnevelt teveel 
risico had genomen met deze slag.  
10 Omdat beide partijen behoefte hadden aan 
een pauze om op krachten te komen.  

 
Samengevat 
Aan het eind van de 16e eeuw is de opstand van de 
Nederlanden tegen de Spaanse overheerser in volle 
gang. Na de dood van Willem van Oranje wordt zijn 
zoon, prins Maurits, de nieuwe opperbevelhebber 
van het staatse leger. Hij hervormt het leger en 
verovert vanaf 1590 veel steden op het Spaanse 
leger. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vanuit welke Spaanse stad heerst Filips II over zijn 
Spaanse rijk? 
2 Waarom had Maurits van Oranje in de 
Nederlanden de leiding gekregen? 
 
3 Hoe kwam het dat Maurits zo’n ervaren krijgsheer 
was? 
4 Wat is de eerste stad die Maurits verovert? 
5 Hoe is hij deze stad binnengekomen? 
 
6 Waarom speelde Maurits van Oranje met tinnen 
soldaatjes? 
7 Wat voor veranderingen voerde Maurits door in 
het leger? 
 
8 Wat voor strategie gebruikt Maurits bij de slag bij 
Nieuwpoort? 
9 Waarom werd Maurits na de slag kwaad op van 
Oldenbarnevelt? 
10 Waarom werd het Twaalfjarig bestand gesloten? 
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Tachtig jaar oorlog in de klas  
Prins Maurits van Oranje  
 
Leeftijd: 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis. Tijdvakken:  
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)  
Regenten en vorsten (1600 – 1700) 
 
Verdieping 
De serie ‘Tachtig jaar oorlog in de klas’ bestaat uit 
de volgende acht afleveringen:  
Beeldenstorm 
Willem van Oranje en de Geuzen 
Victorie in Alkmaar 
De pacificatie van Gent 
De moord op Willem van Oranje 
Prins Maurits van Oranje 
De strijd na het twaalfjarig bestand 
De vrede van Münster 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘Tachtigjarige oorlog’ en ‘Gouden 
Eeuw’ zijn te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk voor de vakken Geschiedenis en 
Maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
HBO: 
Leraar Geschiedenis 
Cultureel erfgoed 
European Studies  
 
WO: 
Geschiedenis  
Lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting 
 

 
Samengevat 
Aan het eind van de 16e eeuw is de opstand van de 
Nederlanden tegen de Spaanse overheerser in volle 
gang. Na de dood van Willem van Oranje wordt zijn 
zoon, prins Maurits, de nieuwe opperbevelhebber 
van het staatse leger. Hij hervormt het leger en 
verovert vanaf 1590 veel steden op het Spaanse 
leger. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vanuit welke Spaanse stad heerst Filips II over zijn 
Spaanse rijk? 
2 Waarom had Maurits van Oranje in de 
Nederlanden de leiding gekregen? 
 
3 Hoe kwam het dat Maurits zo’n ervaren krijgsheer 
was? 
4 Wat is de eerste stad die Maurits verovert? 
5 Hoe is hij deze stad binnengekomen? 
 
6 Waarom speelde Maurits van Oranje met tinnen 
soldaatjes? 
7 Wat voor veranderingen voerde Maurits door in 
het leger? 
 
8 Wat voor strategie gebruikt Maurits bij de slag bij 
Nieuwpoort? 
9 Waarom werd Maurits na de slag kwaad op van 
Oldenbarnevelt? 
10 Waarom werd het Twaalfjarig bestand gesloten? 
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