
HistoriscHe Blingo 
Kennisquiz over de Republiek 
In een kennisquiz die een combinatie is van Bingo en Lingo 

beantwoorden de leerlingen vragen over de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. De politieke ontwikkelingen ten tijde van 

de Republiek staan centraal in deze werkvorm.
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pRoDemos
•kleio in de klas

als eerste een bal pakken uit de 
ballenbak. De leerling leest het 
jaartal op, bijvoorbeeld 1672. 
Vervolgens leest u een van de 
meerkeuzevragen voor die bij 
dit jaartal horen. Alle teams 
schrijven het antwoord op een 
vel papier. De teams die de 
vraag goed beantwoord hebben 
mogen 1672 wegstrepen op de 
kaart. ieder jaartal zit twee keer 
in de ballenbak, dus bij een fout 
antwoord hebben de leerlingen 
nog één kans om het jaartal weg 
te kunnen strepen. Uiteraard is er 
ook een gouden bal in het spel, 
waarbij leerlingen zelf mogen 
kiezen over welk jaartal ze een 
vraag willen.  

Wat LeVeRt het op?
Het leerdoel van deze les is 
dat leerlingen op een speelse 
manier kennis herhalen over het 
ontstaan en het bestuur van de 
republiek der Verenigde  
nederlanden.  

WaaRom?
Met deze quiz toetst u op een 
luchtige manier of de lesstof 
over de republiek goed is blijven 
hangen. U kunt Blingo spelen ter 
afsluiting van tijdvak 7, of voor-
afgaand aan een toets om nog 
eens alle kennis op te halen. 
ter voorbereiding op de quiz 
kunt u het filmpje ‘nederland 
als republiek’ kijken. Dit 
filmpje duurt 3,5 minuten 
en staat op het 
Youtube-kanaal  
van ProDemos. n

pRoDemos
ProDemos is het ‘Huis voor de-
mocratie en rechtsstaat’. ProDe-
mos legt uit wat de spelregels 
zijn van de democratie en de 
rechtsstaat en laat zien wat je zelf 
kunt doen om invloed uit te oefe-
nen. Dit schooljaar publiceren we 
in iedere Kleio een activerende 
werkvorm over de geschiedenis 
van de parlementaire democratie. 
De complete les inclusief de be-
nodigde materialen, de link naar 
het filmpje en een uitgebreide 
docentenhandleiding vindt u op 
www.prodemos.nl/kleio 
De Historische Blingo wordt ook 
gebruikt in het republiekpro-
gramma van ProDemos Bin-
nenhof voor scholen. een gratis 
excursieprogramma voor havo 
en vwo. 

INhouD
Wat werd er afgesproken in de 
Unie van Utrecht? Wie werd er 
‘verlaten’ met het Plakkaat van 
Verlatinghe? Waarom werd Johan 
van oldenbarnevelt veroordeeld 
tot de doodstraf? en aan welke 
oorlog maakte de Vrede van 
Münster een einde? Aan de hand 
van tien jaartallen doorlopen uw  
leerlingen in deze quiz de belang-
rijkste politieke gebeurtenissen uit  
de republiek. Van de tachtigjarige 
oorlog tot en met het rampjaar: 
bij iedere gebeurtenis horen twee  
meerkeuzevragen. Maar deze quiz  
gaat niet alléén over kennis. teams  
moeten ook geluk hebben. Welke  

jaartallen worden het eerste ge-
trokken? en op welke plek  staan 
de jaartallen op de bingokaart?  

Wat?
De klas wordt verdeeld in zes 
teams. ieder team heeft een 
bingokaart met daarop negen 
jaartallen. Bij ieder jaartal horen 
meerkeuzevragen. Bij een goed 
antwoord mag het betreffende 
jaartal worden aangekruist. Het 
team dat als eerste drie-op-een-
rij weet te halen heeft het spel 
gewonnen. 

VooR WIe?
Havo-vwo

tIjDVak 

tijd van ontdekkers en hervor-
mers (1500-1600) 
tijd van regenten en vorsten 
(1600-1700)

LesDuuR
30 minuten 

hoe?
Verdeel de klas in zes teams van 
maximaal vijf leerlingen. ieder 
team krijgt een eigen unieke 
bingokaart met daarop negen 
jaartallen. Maak een bakje met 
daarin elf ballen (bijvoorbeeld 
pingpongballen) of elf briefjes. 
op iedere bal of ieder briefje 
schrijft u een jaartal. team 1 mag 

De terechtstelling 
van  johan van 
oldenbarnevelt in 
1619. 
Boven: 
De Blingokaarten 
kunt u downloaden 
op de website van 
proDemos. 
Geheel rechts: 
overzichtskaart van 
de Republiek, van 
johannes janssoni-
us; uit diens collectie 
‘Belgii Foederati 
Nova Descriptio’, 
gepubliceerd te am-
sterdam in 1658.


