Quiz Waar of niet waar?
Korte omschrijving werkvorm
De leerlingen krijgen een rode en een groene kaart. De stellingen verschijnen om de beurt op
het scherm en u leest de stelling voor. Er zijn 8 stellingen. Waar nodig verduidelijkt u de
stelling. De leerlingen steken hun rode kaart in de lucht als ze denken dat het antwoord niet
waar is en de groene kaart als ze denken dat het antwoord waar is. Er is bij dit spel geen
winnaar. Deze werkvorm is bedoeld om leerlingen te enthousiasmeren en om te kijken
hoeveel ze al van het onderwerp af weten.
Dit spel kunt u ook in een online les gebruiken. In deze handleiding vindt u ook een instructie
voor deze online variant.
Leerdoel
De leerlingen halen hun voorkennis over de rechtsstaat op.
Duur
ca. 15 minuten
Benodigdheden
Per leerling een rode en groene kaart
PowerPoint met de stellingen
Handleiding
1. Geef iedere leerling een groene en een rode kaart en vertel wat de bedoeling is.
2. Laat de 1e stelling op de PowerPoint zien en lees de stelling voor. Eventueel geeft u
extra uitleg of geeft u een voorbeeld. De leerlingen bedenken of de stelling waar of
niet waar is en laten dan een rode of een groene kaart zien.
3. Vraag enkele leerlingen om hun keuze toe te lichten. Op de PowerPoint kunt u het
juiste antwoord laten zien. Licht zo nodig het antwoord toe.
4. Ga verder met de volgende stelling.

Rechtsstaat: Waar of niet waar?

Handleiding online variant
1. Alle leerlingen krijgen de opdracht op zoek te gaan naar iets groens (=waar) en iets
roods (=niet waar). Denk aan: een appel, een stift, een plant, een boek, etc.
2. De leerlingen zetten dan hun camera aan. Vertel wat de bedoeling is.
Als niet alle leerlingen hun camera gebruiken of als u graag uw scherm met PowerPoint wil
delen en daardoor niet alle leerlingen kunt zien, kunt u ook de chat gebruiken en bijvoorbeeld
een duim omhoog bij waar en een duim omlaag bij niet waar in de chat laten zetten.
3. Lees de 1e stelling voor. U kunt hierbij eventueel de PowerPoint delen. Eventueel geeft
u extra uitleg of geeft u een voorbeeld. De leerlingen bedenken of de stelling waar of
niet waar is en laten hun rode of groene voorwerp in de camera zien.
4. Vraag enkele leerlingen om hun keuze toe te lichten en geef het juiste antwoord. Licht
zo nodig het antwoord toe.
5. Ga verder met de volgende stelling.

Rechtsstaat: Waar of niet waar?

Stellingen
1. In een rechtsstaat moet ook de overheid zich aan de wet houden.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Waar. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van een rechtsstaat. De burger
wordt beschermd tegen de macht van de overheid. Iedereen moet zich aan dezelfde regels
houden, dus ook de overheid.
2. De wetten in Nederland worden gemaakt door de rechters.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Niet waar. De wetten worden bedacht door ministers (en soms door Tweede
Kamerleden) en moeten goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. De rechters
hebben hier niets over te zeggen.
3. In een rechtsstaat kan je veroordeeld worden tot de doodstraf.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Waar. Als in de grondwet staat dat de doodstraf de hoogste straf is, dan kan deze
straf ook bestaan in een rechtsstaat zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In Nederland is
de doodstraf sinds 1983 officieel uit de Grondwet geschrapt. Maar ook daarvoor kreeg
niemand de doodstraf in Nederland. Een uitzondering hierop is een aantal oorlogsmisdadigers
uit de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn nog wel ter dood veroordeeld.
4. Sommige grondrechten zijn belangrijker dan andere.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Niet waar. Alle grondrechten zijn even belangrijk. Sommige botsen echter wel met
elkaar. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. De rechter bepaalt
dan per geval welk recht het zwaarst weegt.
5. Iedere burger is voor de wet gelijk.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Waar. Vrouwen en mannen, armen en rijken: voor iedereen gelden dezelfde
wetten.

Rechtsstaat: Waar of niet waar?

6. De Koning moet zich altijd aan de wet houden.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Waar. Ook de Koning moet zich aan de wet houden. Kenmerk van een rechtsstaat is
juist dat iedereen zich aan de wet moet houden.
7. In een rechtsstaat mag een journalist alles schrijven wat hij wil.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Niet waar. De vrijheid van meningsuiting kent zijn beperkingen. Zo mag je bv. niet
expres leugens over iemand verspreiden of iemand beledigen. Deze beperkingen gelden ook
voor journalisten.
8. Bij een rechtsstaat horen ook verplichtingen voor de burger.
O WAAR
O NIET WAAR
Antwoord: Waar. Burgers hebben rechten, denk aan bv. de vrijheid van meningsuiting, de
vrijheid van religie en recht op onderwijs. Maar ze hebben ook verplichtingen. Burgers moeten
zich aan de wet houden, burgers moeten belasting betalen en je bent zelfs verplicht om
iemand in nood te helpen als je jezelf hiermee niet in gevaar brengt.

Rechtsstaat: Waar of niet waar?

