
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG DAT?! (VREEMDE REGELS) 
NOVEMBER 2015 – AAN DE SLAG MET … #8 

 

WAT HEB JE NODIG? 
 

 1 werkblad per leerling 

 

DE WERKVORM IN HET KORT 

Ons land kent veel regels. Regels waar wij ons allemaal aan moeten 

houden. We hebben niet alleen te maken met wetten vanuit het Rijk, 

maar bijvoorbeeld ook vanuit de gemeente. Die heten de Algemeen 

Plaatselijke Verordeningen (APV’s). In deze werkvorm ontdekken de 

leerlingen hoe goed zij op de hoogte zijn van de geldende regels. En 

welke regels gelden landelijk en welke regels zijn van de gemeente?  

 

LEERDOEL  

Leerlingen leren dat er op verschillende plekken verschillende regels 

kunnen gelden. Bovendien kennen ze het verschil tussen een wet en 

een verordening.  

 

HOE LANG DUURT HET? 

20 minuten 



 

 

DE WERKVORM STAP VOOR STAP 

 

 

1. Leg uit dat een wet eigenlijk een oplossing is voor een 

probleem in het hele land. Over de Nederlandse 

wetten wordt gestemd door de Tweede en Eerste 

Kamerleden. Zij zijn door de burgers van Nederland 

gekozen om beslissingen te nemen over de regels in 

Nederland. Kan iemand een regel (een wet) noemen 

waar iedere Nederlander zich aan moet houden? 

 

2. Leg uit dat ook de gemeente regels maakt. Die regels 

heten met een moeilijk woord ‘verordeningen’. Over 
verordeningen wordt gestemd door de gemeenteraad. 

Gemeenteraadsleden zijn door de inwoners van de 

gemeente gekozen om beslissingen te nemen over de 

regels in de gemeente. Kan iemand een regel (een 

verordening) noemen waar mensen in deze gemeente 

zich aan moeten houden? 

3. Geef iedere leerling een werkblad. De bedoeling is dat 

ze per situatie aangeven of ze denken dat iets mag of 

niet mag. Daarna moeten ze per situatie aankruisen of 

ze denken dat dit een (landelijke) wet is of een 

(gemeentelijke) verordening.  

 

4. Als de leerlingen allemaal hun werkblad ingevuld 

hebben, bespreekt u klassikaal de antwoorden (zie 

antwoordblad). Hier kunt u ook toelichtingen vinden 

per situatie. 
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HANDLEIDING 

 WERKBLAD: MAG DAT?! 

Kleur het duimpje in dat bij het goede antwoord staat. Kies ook of het een wet of een verordening is. 

 

1. Je zegt op de landelijke televisie dat je vindt dat niemand zich 

aan de wet hoeft te houden. Mag dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

2. Je gaat op een mooie herfstdag eikeltjes en kastanjes zoeken in 

het bos in Soest. Mag dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

3. Je hond blaft in Rotterdam. Mag dat?! 

 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

4. Je wilt ergens in Nederland je eigen school beginnen. Mag 

dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

5. Je bent een dagje aan het winkelen in Oldenzaal. Je voeten zijn 

moe en om uit te rusten ga je even in een raamkozijn zitten van 

een winkel. Mag dat?! 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

6. Je gaat op zondagochtend schepijs verkopen in Nijkerk. Mag 

dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

7. Je loopt op 4 december verkleed als Sinterklaas door het 

centrum van Deventer. Mag dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

8. Het is zondag en je peutert in je neus. Mag dat?! 

 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

9. Je ontdekt een inbreker in huis. Je vangt hem en het lukt je om 

hem op te sluiten op de wc. Mag dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 

 

 

10. Je hebt een winkel in Amsterdam en die is elke dag van het jaar 

open. Mag dat?! 

 

DAT MAG  DAT MAG NIET  

ᴏ WET 

ᴏ VERORDENING 
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HANDLEIDING 

ANTWOORDBLAD: MAG DAT?! 

 

 

1. Dat mag! 

Dit is landelijk bepaald in de Grondwet. Je hoeft niet vooraf toestemming te vragen als je iets zegt in de media.  

 

2. Dat mag niet! 

In Soest bestaat een verordening die dit verbiedt. Je kunt hiervoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal 

één maand.* 

 

3. Dat mag niet! 

In Rotterdam hebben ze een verordening die baasjes van blaffende honden een boete van maximaal 130 euro 

kan opleggen. 

 

4. Dat mag! 

Volgens de Grondwet heeft iedereen het recht om onderwijs te geven. Er wordt natuurlijk wel streng 

gecontroleerd of je alle regels wel nakomt. 

 

5. Dat mag niet! 

In Oldenzaal bestaat een verordening die je verbiedt op muurtjes, kozijnen of drempels te zitten. Als je dat wel 

doet, kun je een boete krijgen van 70 euro.* 

 

6. Dat mag niet! 

In Nijkerk mag je pas na 13.00 uur schepijs verkopen. Dit staat in een verordening. 

 

7. Dat mag niet! 

Je mag volgens een verordening in Deventer alleen op 5 december verkleed als Sinterklaas over straat.* 

 

8. Dat mag! 

In Nederland zijn daar geen wetten tegen. In Israël daarentegen is dit bij wet verboden op zondag. 

 

9. Dat mag niet! 

Volgens de wet mag je niemand tegen zijn of haar wil opsluiten, ook niet als die persoon heeft ingebroken in je 

huis. 

 

10. Dat mag! 

In Amsterdam mogen winkels alle dagen van het jaar open zijn. Ook op zon- en feestdagen. 

 

* Deze wet of verordening bestaat wel, maar de politie doet niet heel hard zijn best om mensen hiervoor te arresteren. 


