
  
  

Een interactief gesprek met Willem 
van Oranje 
 

          
 

Leeftijd: 9 -12 jaar  
Niveau:  BO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Willem van Oranje, Wilhelmus, godsdienstvrijheid 
 
Kerndoelen 
Deze toepassing sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
kerndoel 52 - De leerlingen leren over kenmerkende 
aspecten van het 
tijdvak: ‘regenten en vorsten’. De vensters van de 
canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter 
illustratie van de tijdvakken. 
kerndoel 53 - De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Samengevat 
Willem van Oranje (1533 – 1584) wordt ook wel de 
Vader des Vaderlands genoemd. Aan de hand van het 
Wilhelmus neemt hij je mee naar de tijd waarin hij 
heeft geleefd. Hij vertelt je over vrijheid van 
godsdienst, de strijd die hij met Filips II uitvocht en 
natuurlijk zijn aandeel in de Tachtigjarige Oorlog. 

 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer content bij dit onderwerp, 
zoals deze clip over het Wilhelmus en de quiz over de 
‘Tachtigjarige Oorlog’. 

 
    

Hoe gebruik je dit interactieve gesprek? 
Dit virtuele gesprek kan gebruikt worden als introductie 
op een les over dit onderwerp of als verdieping op het 
onderwerp. Het gesprek kan worden gevoerd in kleine 
groepjes of individueel. 
 
Opstelling en inleiding van de les 
met microfoon: 
- Laat een aantal leerlingen (tussen de 5 en 15) rondom 
een tablet, laptop of het digibord zitten. Er zijn 15 
individuele antwoordmomenten. Met een klas van meer 
dan 15 leerlingen raden we aan de klas op te splitsen. 
- In de inleiding op het onderwerp kun je ook de 
gespreksregels uitleggen. Wijs de eerste leerling aan en 
spreek af wie er daarna komen. Zo kan iedere leerling, 
één voor één antwoord geven op een vraag van ‘Willem 
van Oranje’. Op deze manier blijven de leerlingen goed 
verstaanbaar. 
- Start het gesprek en selecteer ‘start met geluid’. Je 
krijgt nu een pop-up met de melding 
‘Schooltv.geniusvoice.nl wil je microfoon gebruiken’. Klik 
op toestaan. 
 
Opstelling en inleiding van de les 
zonder microfoon: 
Laat de leerlingen zelf individueel ‘chatten’ met ‘Willem 
van Oranje’ of bedenk de antwoorden samen en laat één 
iemand de antwoorden typen. 
Start het gesprek of laat de leerlingen het gesprek 
starten en selecteer ‘start zonder geluid’. 
 
Duur 
Het volledige gesprek met ‘Willem van Oranje’ duurt 
ongeveer 10 minuten. 
 
Gesloten onderwijsleergesprek 
De dialoog kan worden gebruikt als een gesloten 
onderwijsleergesprek. Hierin worden de leerlingen 
gestimuleerd te luisteren,  na te denken en te verwerken 
en te antwoorden. Met positieve feedback worden de 
leerlingen gestimuleerd het gesprek te blijven volgen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-zou-het-wilhelmus-geschreven-zijn-volkslied-over-willem-van-nassouwe/
https://schooltv.nl/link/de-tachtigjarige-oorlog-1/


 
  

Privacy 
Voor een optimale beleving maakt deze toepassing 
gebruik van je microfoon. Vind je dit een onprettig 
idee, dan kan je ook alleen de chatfunctie gebruiken. 
De audio wordt niet opgenomen of opgeslagen. 
 
Deze voice-applicatie is gemaakt met behulp van 
open source-botplatform Rasa en maakt gebruik van 
een ‘speech to text’-model van een Nederlands 
bedrijf. 
 

Docentenversie 

Overzicht van het gesprek 
Willem van Oranje stelt in deze toepassing vragen over 
zijn leven aan de leerlingen en vertelt aan de hand 
hiervan meer over zichzelf en zijn tijd. Hij begint met 
een korte uitleg, waarin ook benoemd wordt dat de 
leeringen om de beurt moeten antwoorden, zodat hij 
ze goed kan verstaan.  
De inhoudelijke vragen die aan bod komen zijn als 
volgt: 
 

• Er is een lied over mij geschreven. Welk lied is 
dat? 

• Uit welk land komt mijn naam, ‘van Oranje’? 
• In welk land denk je dat ik geboren ben? 

• De koning van welk land, zoals te horen is in 
het Wilhelmus, heb ik altijd geëerd? 

• Hoe heette de koning van Spanje in mijn tijd? 
• Zal ik vertellen waar de ruzie tussen koning 

Filips II en mij over ging? 
• Over welk geloof denk je dat deze ruzie ging? 

• Wie heeft mij uiteindelijk te grazen genomen 
(vermoord)? 

• In welke stad woonde ik toen? 
 
Ook zingt Willem van Oranje samen met de leerlingen 
het Wilhelmus. 
 
 
 

 


