
 

EenVandaag in de klas 
200 jaar Grondwet 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Vrijheid van meningsuiting en kiesrecht: 
voor veel mensen heel vanzelfsprekend. 
Sinds 200 jaar zijn deze en andere 
rechten vastgelegd in de Nederlandse 
Grondwet. De grondwet is bijna 200 jaar 
geleden opgesteld. De belangrijkste 
aanpassingen komen van Johan 
Thorbecke in 1848, maar voor de tijd van 
nu is er opnieuw modernisering nodig. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Grondwet, Staten-Generaal, parlementair 
stelsel 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij 37, 44 
Bovenbouw: C: Parlementaire democratie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de Grondwet. 
Bijvoorbeeld De grondwet van Thorbecke. 
 
Antwoorden 
1 A 2 B 3 A - Staten-Generaal, B - Tweede 
Kamer C – Kabinet, D – Eerste Kamer 4 A 5 
A 5 C 6 In de grondwet staan de 
basiswetten van onze Rechtsstaat, 
beschermt de burger en regelt de 
staatsinrichting van Nederland. 7 Het 
kabinet en de afzonderlijke ministers 
moeten verantwoording afleggen aan het 
parlement over hun acties en 
wetsvoorstellen. Een nieuwe wet gaat pas 
in als het parlement het wetsvoorstel 
heeft aangenomen. 
 

 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Wanneer is de eerste grondwet 
opgesteld? 
A 1814 
B 1848 
C 1917 
 
2 Wie heeft opdracht gegeven om de 
grondwet te schrijven? 
A Koningin Juliana 
B Koning Willem I 
C Johan Thorbecke 
 
3 Zet de volgende begrippen op de juiste 
plaats in het onderstaande stukje tekst. 
- Eerste Kamer 
- Tweede Kamer  
- Staten Generaal 
- Kabinet 
Een andere naam voor het Nederlandse 
parlement is de (A). De (B) controleert het 
(C) en mag wetten wijzigen. De (D) doet een 
laatste controle op besluiten van de 
ministers.  
 
4 Wanneer er een voorstel voor een 
wijziging van de Grondwet wordt ingediend, 
moet een meerderheid in het parlement 
daar mee instemmen. Hoe groot moet die 
meerderheid zijn? 
A 2/3 meerderheid 
B 4/5 meerderheid 
C 1/2 + 1 meerderheid  
 
5 Welk van de volgende stellingen is waar? 
A De grondwet wordt jaarlijks gewijzigd 
zodat hij bij de tijd blijft. 
B Als een nieuwe wet wordt ingevoerd, 
bijvoorbeeld de Tabakswet (beter bekend 
als het rookverbod) dan komt deze wet 
automatische in de grondwet te staan. 
C  De grondwet is in de afgelopen 30 jaar 
niet meer aangepast. 
 
Verdiepingsvragen 
6 Wat is het verschil tussen de grondwet 
en een gewone wet? 
 
7 In 1848 is door de wijziging in de 
Grondwet door Thorbecke het 
‘Parlementaire Stelsel’ ingevoerd. Wat 
houdt dit in? 

© NTR 2015 
 
 

© NTR 2015 

http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-200-jaar-grondwet/
http://www.schooltv.nl/video/de-grondwet-van-thorbecke-meer-macht-naar-de-burger/#q=grondwet

