
 
 
 
 

Historische Bingo Republiek 

 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze werkvorm krijgen leerlingen allemaal een unieke bingokaart. Op deze kaart 

staan negen vakjes met daarin antwoorden. De antwoorden horen bij vragen die u op 

de volgende pagina kunt vinden. Dit onderdeel leent zich goed als afsluiter van een les 

over de Republiek om kennis te herhalen. 

 

Leerdoel 

Het doel van deze bingo is het op een speelse manier testen van de opgedane kennis 

over de geschiedenis van de democratische rechtsstaat.  

 

Duur: 

15 minuten 

 

Wat doet u? 

 

Stap 1 

Geef de leerlingen allemaal een unieke bingokaart en leg uit dat zij antwoorden op de 

kaart hebben staan op vragen die u gaat stellen. Het kan ook zijn dat het juiste 

antwoord niet op de kaart staat! 

 

Stap 2 

Stel de vragen één voor één. Vertel van tevoren wanneer de leerlingen ‘bingo’ mogen 

roepen. Bij een volle rij of bij een volle kaart? 

 

Stap 3 

Wanneer een leerling ‘bingo’ roept, controleert u of dit een juiste bingo is. Maak 

vervolgens de vragen af. Als het goed is, hebben alle leerlingen bingo na de laatste 

vraag. 

 

Stap 4 

Bespreek eventueel de vragen nogmaals en geef nu een toelichting bij de antwoorden. 

 

Benodigd materiaal 

U heeft een stapeltje unieke bingokaarten nodig (één voor elke leerling, downloaden 

op https://www.prodemos.nl/leren/historische-bingo-republiek/. 

 

De vragen en antwoorden vindt u op de volgende pagina. 

 

  



 
 
 
 

Vragen en antwoorden Historische Bingo Republiek 

 

1. In welk jaar werd Johan van Oldenbarnevelt onthoofd?   

(1619)  

2. Wat was de functie van Johan de Witt?  

(Raadpensionaris)   

3. Waaruit bestond vroeger de Staten-Generaal?     

(Vertegenwoordigers 7 Provinciën)  

4. Wat was een van de functies van prins Maurits?     

(Legerleider) 

5. Door wie werden de gebroeders De Witt vermoord?     

(Het volk)  

6. Nederland was een Republiek in de zeventiende eeuw, welke regeringsvorm had 

Frankrijk toen?   

(Monarchie) 

7. In welk jaar was het Rampjaar?   

(1672) 

8. Wie nam in de Republiek de besluiten over de buitenlandse politiek?  

(Staten-Generaal) 

9. Bij welk gebouw werden de gebroeders de Witt vermoord?   

(De Gevangenpoort) 

10. Wie was de vader van prins Maurits?  

(Willem van Oranje) 

11. Waarom was de politiek in de Republiek zo bijzonder ten opzichte van de rest van 

Europa?   

(Geen Koning) 

12. Wat is de Staten-Generaal nu?   

(Eerste en Tweede Kamer) 

13. Wat was in de Republiek een ander woord voor provincie?   

(Gewest) 

14. De zeventiende eeuw noemen we in Nederland ook wel:   

(Gouden Eeuw) 

15. Hoe noemen we de regeringsvorm die Nederland nu heeft?   

(Democratie) 


