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Quiz: In de Grondwet staat… 

Korte toelichting 

In deze quiz gaat het over het verschil tussen 
grondrechten, gewone rechten, plichten en Rechten 
van het Kind. Vertel dit pas achteraf. 
 
Let op: de quiz is deels een herhaling van de 
opdracht uit het werkboekje. Het daarom belangrijk 
dat de studenten dit even wegleggen.  
 
Leerdoelen 

 Studenten kunnen benoemen wat 
grondrechten zijn. 

 
Voorbereiding 

 Zet de PowerPointpresentatie klaar 
 Lees eventueel dit korte nieuwsbericht zodat je 

op de hoogte bent van de grondwetswijziging 
over het digitale briefgeheim: 
https://nos.nl/l/2168145  
 

Duur 

15 minuten 
 
De opdracht 

Stap 1 
 Zeg dat de studenten hun boekje moeten 

wegleggen in hun tas en wacht tot dat is 
gebeurd. 

 Leg kort uit dat de studenten straks een aantal 
wetten of regels te zien krijgen in de 
PowerPoint. De studenten moeten telkens 
bepalen of dit in de Grondwet staat of niet.  

 Start de quiz. 
o Laat een voor een de slides zien 
o Laat de studenten hun keuze maken 
o Vraag naar de motivatie van hun keuze 
o Geef het juiste antwoord 
o Ga door naar de volgende dia 

 
De dia’s met antwoorden 
In de Grondwet staat…. 

1. ...dat je gekozen kunt worden voor de Tweede 
Kamer als je 18 jaar bent of ouder. 

Juist. 
  
2. ...dat kinderen tot 18 jaar recht hebben op 

schoon drinkwater.  
Onjuist. Dit is een kinderrecht. Vraag wie weet wat 
dat is en leg daarna uit:  
 
Rechten van het Kind 
Kinderrechten gelden voor alle kinderen, over de 
hele wereld. Het Internationale Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 
aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Bijna alle landen hebben het 
verdrag ondertekend, Nederland ook. (Alleen de VS 
hebben het niet ondertekend!). De landen hebben 
hiermee de verplichting op zich genomen om de 
rechten van kinderen in hun land te beschermen. 
  
3. ...dat scholen zelf mogen bepalen welk geloof 

zij willen uitdragen. 
Juist 
  
4. ...dat iedere burger recht heeft op toegang tot 

openbaar vervoer.  
Onjuist, dit is geen recht. 
  
5. ...dat alle auto’s een autogordel moeten 

hebben voor de veiligheid.  
Onjuist. Dit Is geen recht maar een plicht. Dit staat 
niet in de Grondwet, wel in het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens. 
  
6. ...dat de overheid niet mag discrimineren. 
Juist 
  
7. ...dat er recht is op briefgeheim. (Dat betekent 

dat alleen de geadresseerde de brief mag 
openen.) 

Juist. Dit is een verouderde wet. Leg uit wat hierover 
op deze pagina staat: https://nos.nl/l/2168145 
Vertel ook dat posts en reacties op Facebook en 
Instagram niet onder deze wet vallen. Daarvoor 
gelden de voorwaarden van FaceBook en Instagram 
waar je vooraf mee akkoord gaat (de ‘kleine 



 

lettertjes’). Facebook ligt regelmatig overhoop met 
landen als het gaat om privacy. 
 
 


