
 
 

Monarchie! 

vmbo 

 

 

Sinds 1848 heeft de koning geen politieke macht meer. Hij moet zich houden aan de grondwet. 

Hieronder staan 20 regels voor het koningshuis. Welke 8 regels passen er bij ons huidige 

koningshuis? 

 

De konin(gin) 

 

1. Mag ministers ontslaan 

2. Spreekt de troonrede uit 

3. Maakt officiële staatsbezoeken aan regeringsleiders 

4. Schrijft de kersttoespraak 

5. Wijst zelf haar opvolger aan 

6. Gaat met het kabinet op het bordes op de foto  

7. Staat op de Nederlandse Euro 

8. Stelt de Eerste en Tweede Kamer aan. 

9. Bepaalt wie er een lintje krijgt 

10. Ondertekent wetten 

11. Mag niet stemmen 

12. Is ook hoofd van de staatskerk 

13. Mag zelf afstand doen van de troon 

14. Schrijft de troonrede 

15. Mag niet scheiden van echtgenoot 

16. Moet tot haar dood koningin blijven 

17. Is voorzitter van de Eerste Kamer 

18. Mag trouwen met wie ze wil 

19. Moet aan de Tweede Kamer toestemming vragen om te trouwen 

20. Mag zelf wetsvoorstellen doen 

 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Leerlingen zoeken de juiste regels/taken bij ons koningshuis 

 

Leerdoel  

De leerlingen zien welke taken/regels onze huidige koning(in) heeft. 

 

Duur  

15 minuten 

 

Wat doet u?  

Stap 1: Laat leerlingen de introtekst lezen. 

Stap 2: Deel de werkbladen uit. De leerlingen zoeken individueel de goede antwoorden. 

Stap 3: Bespreek de antwoorden klassikaal. 

 

Wat doen de leerlingen?  

De leerlingen lezen de intro-tekst. Daarna maken ze individueel de selectie. De antwoorden 

worden klassikaal besproken. 
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Werkblad 

 

Sinds 1848 heeft de koning geen politieke macht meer. Hij moet zich houden aan de 

grondwet. Hieronder staan 20 regels voor het koningshuis. Welke 8 regels passen er bij 

ons huidige koningshuis? 

 

De konin(gin) 

 

21. Mag ministers ontslaan 

22. Spreekt de troonrede uit 

23. Maakt officiële staatsbezoeken aan regeringsleiders 

24. Schrijft de kersttoespraak 

25. Wijst zelf haar opvolger aan 

26. Gaat met het kabinet op het bordes op de foto  

27. Staat op de Nederlandse Euro 

28. Stelt de Eerste en Tweede Kamer aan. 

29. Bepaalt wie er een lintje krijgt 

30. Ondertekent wetten 

31. Mag niet stemmen 

32. Is ook hoofd van de staatskerk 

33. Mag zelf afstand doen van de troon 

34. Schrijft de troonrede 

35. Mag niet scheiden van echtgenoot 

36. Moet tot haar dood koningin blijven 

37. Is voorzitter van de Eerste Kamer 

38. Mag trouwen met wie ze wil 

39. Moet aan de Tweede Kamer toestemming vragen om te trouwen 

40. Mag zelf wetsvoorstellen doen 
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Antwoordmodel 

 

 

De konin(gin) 

 

1. Mag ministers ontslaan 

2. Spreekt de troonrede uit 

3. Maakt officiële staatsbezoeken aan regeringsleiders 

4. Schrijft de kersttoespraak 

5. Wijst zelf haar opvolger aan 

6. Gaat met het kabinet op het bordes op de foto 

7. Staat op de Nederlandse Euro 

8. Stelt de Eerste en Tweede Kamer aan. 

9. Bepaalt wie er een lintje krijgt 

10. Ondertekent wetten 

11. Mag niet stemmen 

12. Is ook hoofd van de staatskerk 

13. Mag zelf afstand doen van de troon 

14. Schrijft de troonrede 

15. Mag niet scheiden van echtgenoot 

16. Moet tot haar dood koningin blijven 

17. Is voorzitter van de Eerste Kamer 

18. Mag trouwen met wie ze wil 

19. Moet aan de Tweede Kamer toestemming vragen om te trouwen 

20. Mag zelf wetsvoorstellen doen 
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Monarchie! 

h/v 

 

 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Leerlingen zoeken bij elk land de juiste regeringsvorm.  

 

Leerdoel  

De leerlingen zien dat niet elk land dezelfde regeringsvorm heeft. Er zijn vele soorten 

republieken en monarchieën. 

 

Duur  

15 minuten 

 

Wat doet u?  

 

Stap 1:  

Laat leerlingen de introtekst lezen. 

 

Stap 2:  

Deel de werkbladen uit. De leerlingen zoeken individueel de goede staatsvorm bij elk land.  

 

Stap 3:  

Bespreek de antwoorden klassikaal. 

 

Wat doen de leerlingen?  

De leerlingen lezen de intro-tekst. Daarna zoeken ze individueel (of in groepjes) de goede 

definitie bij elke staatsvorm en de goede staatvorm bij elk land. De antwoorden worden 

klassikaal besproken. 
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Werkblad 

 

Het hebben van een koningshuis is best bijzonder. Van alle landen in de wereld is maar 

een klein gedeelte een monarchie. Tot het begin van de Negentiende Eeuw had 

Nederland geen koning. De Fransen zijn tot 1813 aan de macht in Nederland. Keizer 

Napoleon Bonaparte zet zijn broer Lodewijk Napoleon tijdelijk als koning op de 

Nederlandse troon. Als de Fransen worden verslagen komen er tijdelijk drie mannen aan 

de macht: het driemanschap. Zij besluiten om de voor de Fransen gevluchte prins van 

Oranje in 1813 terug te halen en tot nieuwe koning te maken. Deze Oranjes waren 

hiervoor stadhouder. De nieuwe koning heet Willem I en hij krijgt alle macht.  

Vanaf 1815 is het Koninkrijk der Nederlanden een feit. Vanaf dat moment wordt het 

staatshoofd aangesteld via erfopvolging, dat wil zeggen dat het oudste kind van de 

koning bij zijn dood koning wordt. 

 

Deel de onderstaande landen in. Welke regeringsvorm is elk land? Een monarchie of een 

republiek? 

 

Land: 

1. Nederland 

2. Nederland tussen 1815 en 1848 

3. Nederland in de Zeventiende Eeuw 

4. Saudi-Arabië  

5. Verenigd Koninkrijk 

6. Verenigde Staten 

7. Noord-Korea 

8. Zweden 

9. Duitsland 

10. Zwitserland 

 

Regeringsvorm: 

A. Absolute monarchie 

B. Ceremoniële monarchie 

C. Monarchie, hoofd staatskerk 

D. Monarchie, lid regering 

E. Republiek met president 

F. Republiek met ceremoniële president 

G. Republiek met erfopvolging 

H. Republiek met wisselpresident 

I. Republiek met stadhouder 
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Antwoordmodel 

 
 
1 D 

2 A 

3 I 

4 A 

5 C 

6 E 

7 G 

8 B 

9 F 

10 H 

 
 
Land: 

1. Nederland 

2. Nederland tussen 1815 en 1848 

3. Nederland in de Zeventiende Eeuw 

4. Saudi-Arabië  

5. Verenigd Koninkrijk 

6. Verenigde Staten 

7. Noord-Korea 

8. Zweden 

9. Duitsland 

10. Zwitserland 

 

Regeringsvorm: 

A. Absolute monarchie 

B. Ceremoniële monarchie 

C. Monarchie hoofd staatskerk 

D. Monarchie, lid regering 

E. Republiek met president 

F. Republiek met ceremoniële president 

G. Republiek met erfopvolging 

H. Republiek met wisselpresident 

I. Republiek met Stadhouder 

 
 


