
 

 

 

QUIZ - RAAD VAN STATE 

KORTE OMSCHRIJVING 

Alle leerlingen gaan staan. U stelt een aantal vragen, waarop de studenten kunnen kiezen voor 

antwoord A (hand omhoog) of antwoord B (hand omlaag). Studenten die het verkeerde antwoord 

geven, vallen af. U kunt eindigen met een schattingsvraag, zodat één winnaar overblijft.  

LEERDOEL  

Studenten leren spelenderwijs over de taken en werking van de Raad van State.  

DUUR  

20 minuten  

BENODIGD MATERIAAL  

Vragen en antwoorden 

 HANDLEIDING  

1. Leg de werkvorm uit. Vertel dat het gaat om een afvalrace. Bij elke vraag is de keuze A (hand omhoog) 

of B (hand omlaag). Studenten die een fout antwoord hebben gegeven, vallen af en moeten gaan zitten.  

2. Start met de quiz. Laat door aftellen weten wanneer de bedenktijd om is.  

3. Eindig met de schattingsvraag, zodat één winnaar overblijft (degene die het dichtst bij het goede 

antwoord zit).  

  



 

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

De goede antwoorden staan cursief. 

VRAAG 1 

Wat doet de Raad van State? 

 

• Hand omhoog: De Raad van State adviseert de regering en het parlement over nieuwe wetten. 

• Hand omlaag: De Raad van State maakt wetsvoorstellen. 

VRAAG 2 

Stel: De Raad van State geeft een negatief advies over een wetsvoorstel. Hoe gaat het dan verder? 

• Hand omhoog: De minister kan het wetsvoorstel aanpassen, maar hij mag het advies ook naast 

zich neerleggen. 

• Hand omlaag: De minister is verplicht het wetsvoorstel aan te passen. 

 

Toelichting: Het advies van de Raad van State is niet bindend. De Tweede Kamer wordt op de hoogte 

gesteld van het advies van de Raad van State, het kan dus wel invloed hebben op de stemming in de 

Kamer. Het advies gaat ook terug naar het ministerie. De minister kan besluiten zijn voorstel aan te 

passen, maar dat is niet verplicht. 

VRAAG 3 

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over nieuwe wetten. Daarnaast heeft de Raad 

van State nog een taak als hoogste rechter. Op welk terrein is dit? 

• Hand omhoog - Burgerlijk recht (privaatrecht) 

• Hand omlaag - Bestuursrecht  

 

Toelichting: Bij burgerlijk recht gaat het om conflicten tussen burgers. Bij bestuursrecht gaat het om 

conflicten tussen burgers en overheid. 

VRAAG 4 

Hoe worden de leden van de Raad van State gekozen? 

• Hand omhoog  - Deze worden gekozen door het volk. 

• Hand omlaag - Iedereen kan solliciteren. Uiteindelijk draagt de minister van Binnenlandse Zaken 

iemand voor.  

VRAAG 5 

Mag je als lid van de Raad van State ook lid zijn van een politieke partij? 

• Hand omhoog - Ja 

• Hand omlaag - Nee 

 

Toelichting: Thom de Graaf is bijvoorbeeld lid van D66. Zijn voorganger, Piet Hein Donner is lid van het 

CDA.  

VRAAG 6 

Hoe lang ben je lid van de Raad van State? 

• Hand omhoog - Je wordt benoemd voor het leven, in de praktijk betekent dit tot je 70-ste. 

• Hand omlaag - Je moet aftreden als er een nieuwe regering wordt gevormd. 

 

  



 

 

 

VRAAG 7 

De voorzitter van de Raad van State is een speciaal persoon. Wie is dit? 

• Hand omhoog - De minister-president 

• Hand omlaag - De koning 

 

Toelichting: De Koning is de voorzitter van de Raad van State, maar dit is meer een ceremoniële functie. 

De vicepresident heeft de dagelijkse leiding over de Raad van State. Sinds 1 november 2018 is Thom de 

Graaf de vicepresident.  

VRAAG 8 

De dagelijkse leiding is niet in handen van de koning, maar van de vicepresident van de Raad van State. 

Hoe wordt de vicepresident ook wel genoemd? 

• Hand omhoog - De onderkoning van Nederland 

• Hand omlaag - De vierde macht 

 

Toelichting: De vicepresident van de Raad van State wordt ook wel de onderkoning van Nederland 

genoemd, vanwege de invloed en het aanzien van de positie, en (vertel dit nog niet aan de docenten!) 

ook omdat hij in uitzonderlijke gevallen de Koning kan vervangen. 

VRAAG 9 

Waar of niet waar? Als er tijdelijk geen koning(in) is, dan kan de Raad van State tijdelijk de taken van het 

staatshoofd waarnemen.  

• Hand omhoog - Waar 

• Hand omlaag - Niet waar 

 

Toelichting: Dit staat beschreven in de grondwet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als koning Willem-

Alexander overlijdt en er nog geen regent(es) is benoemd die de taken kan waarnemen totdat Amalia 

volwassen is. In het verleden is het twee keer gebeurd dat de Raad van State de taken van het 

staatshoofd waarnam, beide keren omdat koning Willem III niet meer in staat was het koningschap te 

vervullen en er (nog) geen regent(es) benoemd was. 

VRAAG 10 

Hoe is de Raad van State ooit opgericht? 

• Hand omhoog - Keizer Karel V richtte de Raad van State in 1531 op. Hij moest als vorst zelf 

beslissingen nemen over de belangrijkste zaken, maar hij wilde met edellieden kunnen 

overleggen. 

• Hand omlaag - De Raad van State is opgericht in 1848. Er kwam een nieuwe grondwet en daarin 

stond dat de Raad van State adviezen moest uitbrengen over alle wetsvoorstellen. 

SCHATTINGSVRAAG 

Over hoeveel wetten adviseert de Raad van State gemiddeld per jaar? 

 

Antwoord: Rond de 400 per jaar. In 2017 zijn bijvoorbeeld 442 adviezen uitgebracht. En in 2018 zijn 392 

adviezen uitgebracht. Zie voor actuele cijfers het jaarverslag van de Raad van State. 


