
 
 

Monarchie? 

vmbo 

 

Korte omschrijving werkvorm 
Leerlingen maken zelf een nieuwe grondwet en debatteren over deze nieuwe grondwet. 
 
Leerdoel  
De leerlingen leren de kenmerken van een staatsbestel met een erfelijk koningschap en 
een presidentieel stelsel.  
 
Duur  
15 minuten 
 
Wat doet u?  
Stap 1: Laat de leerlingen de intro-tekst lezen. 
 
Stap 2: Verdeel de klas in groepen van vier leerlingen en geef ze de 11 
grondwetsartikelen over het koningshuis die op dit moment gelden in Nederland. 
 
Stap 3: Daarna kiezen ze in groepjes 5 artikelen uit de lijst van artikelen. Ze verzinnen 
minstens 5 nieuwe artikelen. De leerlingen beargumenteren hun voorstellen voor de 
klas. De klas mag vragen stellen aan de groepjes. 
 
Stap 4:Welke grondwetsartikelen komen uit de huidige Nederlandse grondwet? 
 
Wat doen de leerlingen?  
De leerlingen lezen de intro-tekst. Daarna kiezen ze in groepjes 5 artikelen uit de lijst 
van artikelen. Ze verzinnen minstens 5 nieuwe artikelen. Ze presenteren hun voorstel 
aan de klas. 
 

  



 
 
 

2 
 

Opdracht 
 
Nederland krijgt een nieuwe grondwet.  
 
Jullie zijn een commissie en moeten advies geven over welke nieuwe staatsvorm 
Nederland krijgt. Met een koning of met een president? Welke 5 nieuwe 
grondwetsartikelen komen er? 
 
Huidige grondwet 

 
1. De koning is het staatshoofd van het land. 
2. Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van 

Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 
3. Bij overlijden van de koning, gaat het koningschap over op zijn zoon of 

dochter. 
4. De koning moet aan de regering toestemming vragen om te mogen 

trouwen. Doet hij dat niet dan doet hij afstand van het koningschap. 
5. De koning zweert trouw aan de grondwet. 
6. De koning heeft pas koninklijk gezag als hij 18 is. 
7. De leden van het koninklijk huis krijgen een koninklijke toelage en 

vergoedingen voor hun hofpersoneel. 
8. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. 
9. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk. 
10. Jaarlijks op de derde dinsdag van september spreekt de koning de 

troonrede uit. 
11. Alle wetten worden door de koning ondertekend. 

 
 
Artikelen nieuwe grondwet 
 

1. Alleen mannelijke kinderen van de koning mogen hem opvolgen. 
2. De koning benoemt de rechters. 
3. De koning heeft alleen een ceremoniële rol en dus niks te zeggen. 
4. Beledigen van de koning levert een gevangenisstraf van 15 jaar op. 
5. De president is het staatshoofd van het land. 
6. Elke burger mag zich kandidaat stellen voor het presidentschap. 
7. De president wordt elke vier jaar gekozen door de burgers van het land. 
8. De regering wordt gevormd door de president en de ministers. 
9. Het staatshoofd wordt gekozen door middel van loting. 
10. Het staatshoofd moet minstens 35 jaar oud zijn. 
11. Het staatshoofd wordt elke vijf jaar door de koning gekozen. 
12. Het staatshoofd kan mensen gevangen zetten en vrijlaten. 
13. Bij het overlijden van de president moeten er direct nieuwe verkiezingen 

uitgeschreven worden. 
14. Jaarlijks op de derde dinsdag van september spreekt de president de 

regeringsrede uit. 
15. Alle wetten worden door de president ondertekend. 
16. De president kan afgezet worden als hij zich niet aan de wet houdt. 
17. De president heeft alleen een ceremoniële functie. 
18. De president wordt gekozen door het parlement. 
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Grondwet der Nederlanden 
 
 
 
Ons voorstel voor de nieuwe grondwet is: 

1.    
2.   
3.   
4.   
5.  

 
 
 
Dit zijn de 5 nieuwe artikelen: 

1. …. 
2. …. 
3. …. 
4. …. 
5. …. 
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Monarchie? 

h/v 

 

 
Korte omschrijving werkvorm 
Leerlingen maken zelf een nieuwe grondwet en debatteren over deze nieuwe grondwet. 
 
Leerdoel  
De leerlingen leren de kenmerken van een staatsbestel met een erfelijk koningschap en 
een presidentieel stelsel.  
 
Duur  
15 minuten 
 
Wat doet u?  
 
Versie A 
 
Stap 1: Laat de leerlingen de intro-tekst lezen. 
 
Stap 2: Verdeel de klas in groepen van vier leerlingen en geef ze de 11 
grondwetsartikelen over het koningshuis die op dit moment gelden in Nederland. 
 
Stap 3: Daarna kiezen ze in groepjes 5 artikelen die ze kunnen kiezen uit beide lijsten. 
Ze verzinnen minstens 5 nieuwe artikelen. De leerlingen beargumenteren hun 
voorstellen voor de klas. De klas mag vragen stellen aan de groepjes. 
 
Stap 4: Welke grondwetsartikelen komen uit de huidige Nederlandse grondwet? 
 
Versie B 
 
Stap 1: Laat de leerlingen de intro-tekst lezen. 
 
Stap 2: De klas wordt verdeeld in drie groepen: monarchie, republiek en de 
grondwetscommissie. De groepen krijgen de 11 grondwetsartikelen over het koningshuis 
die op dit moment gelden in Nederland. 
 
Stap 3: Alle groepjes maken elk een selectie van 5 artikelen die ze kunnen kiezen uit 
beide lijsten en schrijven zelf 5 nieuwe artikelen. De leerlingen beargumenteren hun 
voorstellen.  
 
Stap 4: Voorstanders van de monarchie en republiek gaan met elkaar in debat.  
Ze krijgen elk 10 minuten de tijd om hun nieuwe grondwet te beargumenteren.  
De grondwetscommissie krijgt de gelegenheid om elke groep vragen te stellen. 
Uiteindelijk bepaalt de grondwetscommissie wie de beste argumenten heeft.  
 
Wat doen de leerlingen?  
De leerlingen lezen de intro-tekst. Daarna kiezen ze in groepjes 5 artikelen uit de lijst 
van artikelen. Ze verzinnen minstens 5 nieuwe artikelen. Ze presenteren hun voorstel 
aan de klas.  
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Nederland krijgt een nieuwe grondwet. Jullie zijn gevraagd advies te geven over 
welke nieuwe staatsvorm Nederland krijgt. Met een koning of met een president? 
Welke nieuwe grondwetsartikelen komen er? 
 
Huidige grondwet 

 
1. De koning is het staatshoofd van het land. 
2. Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning 

Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 
3. Bij overlijden van de koning, gaat het koningschap over op zijn zoon of dochter. 
4. De koning moet aan de regering toestemming vragen om te mogen trouwen. 

Doet hij dat niet dan doet hij afstand van het koningschap. 
5. De koning zweert trouw aan de grondwet. 
6. De koning heeft pas koninklijk gezag als hij 18 is. 
7. De leden van het koninklijk huis krijgen een koninklijke toelage en vergoedingen 

voor hun hofpersoneel. 
8. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. 
9. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk. 
10. Jaarlijks op de derde dinsdag van september spreekt de koning de troonrede uit. 
11. Alle wetten worden door de koning ondertekend. 

 
 
Nieuwe artikelen grondwet 
 

1. Alleen mannelijke kinderen van de koning mogen hem opvolgen. 
2. De koning benoemt de rechters. 
3. De koning heeft alleen een ceremoniële rol en dus niks te zeggen. 
4. Beledigen van de koning levert een gevangenisstraf van 15 jaar op. 
5. De president is het staatshoofd van het land 
6. Elke burger mag zich kandidaat stellen voor het presidentschap 
7. De president wordt elke vier jaar gekozen door de burgers van het land 
8. De regering wordt gevormd door de president en de ministers 
9. Het staatshoofd wordt gekozen door middel van loting. 
10. Het staatshoofd moet minstens 35 jaar oud zijn. 
11. Het staatshoofd wordt elke vijf jaar door de koning gekozen. 
12. Het staatshoofd kan mensen gevangen zetten en vrijlaten. 
13. Bij het overlijden van de president moeten er direct nieuwe verkiezingen 

uitgeschreven worden. 
14. Jaarlijks op de derde dinsdag van september spreekt de president de 

regeringsrede uit. 
15. Alle wetten worden door de president ondertekend. 
16. De president kan afgezet worden als hij zich niet aan de wet houdt. 
17. De president heeft alleen een ceremoniële functie 
18. De president wordt gekozen door het parlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondwet der Nederlanden 
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Onze nieuwe grondwet heeft de volgende artikelen: 
 

1.    
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

Schrijf zelf 5 nieuwe artikelen: 
 

1.    
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 


