
 

 

 

Rechtsstaat: Rechtsstaatbingo 

 

Instructie Rechtsstaatbingo  
 
Korte omschrijving werkvorm 
Leerlingen krijgen allemaal een unieke bingokaart. Op deze kaart staan negen vakjes met 

daarin antwoorden. De antwoorden horen bij de vragen die in de powerpoint staan. Bij elke 

vraag hoort een antwoord en niemand heeft hetzelfde bingo-formulier. Wie het eerst één rijtje 

(horizontaal, verticaal, diagonaal) goede antwoorden heeft, roept ‘bingo’. U controleert of alle 

antwoorden correct zijn. Daarna gaat u door voor een nummer twee (twee rijen) en een 

nummer drie (volle kaart). 

 

Leerdoel 

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

rechtsstaat.  

 

Duur 

30 minuten 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling een unieke bingokaart 

Powerpoint met bingo-stellingen 

 

Handleiding 

 

1. Zorg dat alle leerlingen een bingokaart hebben. Vertel dat iedere kaart uniek is en dat 

ze ‘bingo’ moeten roepen als ze één rijtje goede antwoorden hebben. Ga vervolgens 

door voor een vol tweede rijtje en vervolgens voor de hele kaart. Bespreek eventuele 

lastige vragen na.  

  



 

 

 

Rechtsstaat: Rechtsstaatbingo 

 

Vragen en antwoorden 
 

  

1. Politici moeten zich zo min mogelijk bemoeien met de rechter. In een rechtsstaat is er 

namelijk …(vul in)… Machtenscheiding  

2. In een rechtsstaat worden burgers beschermd tegen…(vul in)… Machtsmisbruik van de 

overheid  

3. Wat hebben ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘vrijheid van godsdienst’ met elkaar gemeen? 

Het zijn allebei: …(vul in)… Grondrechten  

4. Hoe noem je het als de staat beslist wat kranten wel en niet mogen schrijven?  

Censuur  

 

5. In een democratische rechtsstaat gelden grondrechten ook voor de …(vul in)…  

Minderheid  

 

6. In een rechtsstaat moeten burgers de overheid kunnen controleren. Daarom zijn 

vergaderingen van het parlement en zittingen in de rechtbank in principe…(vul in)… 

Openbaar  

 

7. Waarom dragen rechters een toga? De toga is een uiting van …(vul in)… Onpartijdigheid  

8. Bij welke macht horen de Eerste en Tweede Kamer? De wetgevende macht  

9. Wat zijn belangrijke taken van het Openbaar Ministerie? Opsporing en vervolging  

10. Bij welke macht hoort de politie? De uitvoerende macht  

 

11. Noem een recht dat een verdachte in Nederland heeft. Het recht om te zwijgen.  

12. Wat is de betekenis van artikel 1 van de Grondwet? Discriminatie mag niet.  

13. Naar welke rechter ga je als je het niet eens bent met een besluit van de overheid? 

Bestuursrechter  

14. Hoe heet de Franse filosoof die de scheiding der machten bedacht? De Montesquieu  

15. Met welke rechter krijgen mensen te maken als ze willen gaan scheiden?  

Civiele rechter 


