
Democratie-quiz en achtergrondinformatie 
 
Kahoot! link naar de quiz:  
https://create.kahoot.it/details/6f66c753-4252-4b34-bc0f-e44323631251 
 
Quizvragen 
Vraag 1: In een democratie is de koning de baas. 
Antwoord: Niet waar 
 
Vraag 2: In een democratie is iedereen gelijk voor de wet. 
Antwoord: Waar 
 
Vraag 3: Als je 16 jaar bent, mag je meedoen met de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. 
Antwoord: Niet waar 
 
Vraag 4: Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over alle zaken die 
hen aangaan. 
Antwoord: Waar 
 
Vraag 5: In een democratie mag iedereen zelf bepalen welke geloof hij of zij heeft. 
Antwoord: Waar 
 
Vraag 6: In een democratie mag iedereen doen wat hij of zij wil. 
Antwoord: Niet waar 
 
Vraag 7: Het Nederlandse volk wordt in de politiek vertegenwoordigd door twee 
parlementen: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. 
Antwoord: Waar 
 
Vraag 8: Mensen uit een ander land van de Europese Unie, die in een Nederlandse gemeente 
wonen, mogen stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen. 
Antwoord: Waar 
 
Vraag 9: De burgemeester wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. 
Antwoord: Niet waar 
 
Vraag 10: De Grondwet kan met 55% van de stemmen worden veranderd. 
Antwoord: Niet waar 
 
Vraag 11: In welk jaar kregen alle vrouwen in Nederland het recht om mee te doen 
met verkiezingen? 
Antwoord: 1919 
 
Vraag 12: In welk jaar is de eerste Grondwet van Nederland aangenomen? 
Antwoord: 1814 
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Achtergrondinformatie bij de democratiequiz 
 
Nederland is een democratie en een rechtstaat. Wat betekent dat? 
 
Democratie 
Democratie betekent letterlijk macht of bestuur van het volk. In een democratie is niet één persoon (zoals de 
koning in een monarchie of de dictator in een dictatuur) of een belangrijke groep (zoals in een aristocratie) de 
baas over de samenleving, maar bepalen de burgers van een land samen de belangrijkste regels om samen te 
leven. In een democratie zijn de burgers gelijkwaardig en bepalen ze samen hoe de samenleving eruit moet 
komen te zien. 
 
Parlementaire democratie 
In het oude Griekenland kwamen de burgers van Athene op het stadsplein samen om te bespreken wat er 
moest gebeuren. In Nederland met bijna 17 miljoen mensen lukt het niet op een plein bij elkaar te komen om 
te overleggen. Wij kiezen vertegenwoordigers die namens alle Nederlanders het gesprek voeren en keuzes 
maken over ons land. De plek waar deze vertegenwoordigers samen komen, noemen we het parlement. 
 
Het woord parlement is afgeleid van het Franse woord ‘parler’ dat praten, discussiëren betekent. Het 
parlement is dus de plek waar burgers bij elkaar komen om te praten over zaken die voor iedereen belangrijk 
zijn en om keuzes te maken. Door met elkaar te praten komen we erachter hoe anderen over iets denken, 
kunnen we verschillende belangen afwegen en elkaar overtuigen van de beste ideeën. Uiteindelijk wordt er 
gestemd en het idee met de meeste stemmen wordt dan een belangrijke afspraak of regel die voor iedereen 
geldt. 
 
Er zijn twee parlementen: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is het belangrijkste en kan 
net als de regering (minister-president en ministers) nieuwe regels bedenken of aanpassen. Nieuwe belangrijke 
regels moeten ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar de Eerste Kamer mag deze regels niet zelf 
bedenken of aanpassen. De Eerste Kamer beoordeelt hoofdzakelijk of een nieuwe regel eventueel in strijd is 
met andere regels. De Tweede Kamer heeft 150 volksvertegenwoordigers. De Eerste Kamer heeft er 75. 
 
Rechtsstaat 
De belangrijkste regels in de samenleving noemen we wetten. In een wet staat bijvoorbeeld wat je niet mag 
doen (zoals stelen) en welke straf iemand kan krijgen. In een wet staat bijvoorbeeld ook dat kinderen naar 
school moeten. Er zijn ook wetten waarin rechten en vrijheden worden gegarandeerd, zoals het recht op vrije 
meningsuiting. Sommige wetten zijn zo belangrijk dat deze wetten bij elkaar zijn gezet in een Grondwet. 
De Grondwet is minder makkelijk te wijzigen is dan gewone wetten. Om gewone wetten aan te nemen of te 
wijzigen is minimaal de helft van de stemmen nodig na een bespreking van de wet in de Eerste en de Tweede 
Kamer. Voor het wijzigen van de Grondwet moet de voorgestelde wijziging twee keer in beide kamers worden 
behandeld en bij de tweede behandeling heb je tweederde van de stemmen nodig. Tussen de twee 
behandelingen moet ook nog de Tweede Kamer worden ontbonden en verkiezingen worden gehouden. In de 
Grondwet staat bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk worden behandeld en dat de rechten van minderheden 
worden beschermd. In de Grondwet staat ook dat je mag zeggen wat je denkt. Maar je mag niet oproepen tot 
geweld of haat zaaien.  
 
De eerste Nederlandse Grondwet is in 1814 vastgesteld. In 1848 werd de Grondwet ingrijpend veranderd. De 
laatste aanpassing van de Grondwet dateert van 1982. 
 
Artikel 1 van de Grondwet: 
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.” 
 
De wetten en de Grondwet samen noemen we het recht. In de rechtstaat zijn alle wetten in rechtsboeken 
opgeschreven zodat we weten wat we wel mogen doen en wat niet, waar we wel of niet recht op hebben. En 
deze wetten gelden voor iedereen. Hoe je er uitziet, welk geloof je hebt of op wie je verliefd wordt maakt niet 
uit, iedereen is gelijk voor de wet. Er zijn speciale mensen die bepalen of iemand zich aan de wet houdt. Deze 
mensen noemen we rechters. Rechters zijn onpartijdig en staan los van de parlementen of de regering. Wie er 
gelijk heeft, bepaalt uiteindelijk de rechter. 



Kort samengevat betekent een rechtstaat dat de belangrijkste regels van onze samenleving voor iedereen 
duidelijk moeten zijn (doordat ze zijn opgeschreven), dat deze regels voor iedereen gelden en dat 
onafhankelijke mensen (rechters) bepalen of iemand zich wel of niet aan de regels houdt. In een democratische 
rechtstaat worden deze regels op een democratische manier gemaakt, dat wil zeggen door met elkaar te 
praten en samen de beste regels te kiezen. En in een democratische rechtsstaat is het beschermen van 
minderheden even belangrijk als het idee dat de meerderheid beslist. 
 
Stemmen 
Vroeger mocht niet iedereen stemmen. Alleen mannen die veel geld hadden en belasting betaalden, mochten 
stemmen. Toen gold dus ‘wie betaalt, die bepaalt’. Maar niet iedereen vond dit eerlijk. Steeds meer mensen 
wilden graag stemmen en invloed hebben. De groep die mocht meedoen met verkiezingen, is in de loop van de 
geschiedenis steeds groter geworden  
In 1887 werd de Grondwet aangepast, waardoor meer mannen konden stemmen. Deze mannen moesten wel 
kunnen lezen en schrijven en zelf voor een inkomen zorgen. In 1917 mochten alle mannen stemmen. En pas in 
1919 mochten alle vrouwen meedoen met verkiezingen. Dit ging niet allemaal vanzelf. Mensen die niet 
mochten stemmen, gingen de straat op om te demonstreren. 
 
Mee mogen doen met verkiezingen is dus niet altijd vanzelfsprekend geweest. In onze tijd mogen alle 
Nederlanders vanaf 18 jaar stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen van de 
gemeenteraad mogen buitenlanders vanaf 18 jaar uit een ander land van de Europese Unie en ook andere 
buitenlanders die vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland wonen, stemmen. Toch gaan veel mensen niet 
stemmen. 
 
De regering 
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer bepaalt welke partijen met hoeveel vertegenwoordigers 
in de Tweede Kamer komen. De partijen gaan dan met elkaar in gesprek om een regering te vormen. De 
partijen die met elkaar willen samenwerken en een meerderheid in de Tweede Kamer hebben (dat is minimaal 
76 vertegenwoordigers), vormen een regering die bestaat uit de minister-president en de ministers. Ook de 
koning maakt onderdeel uit van de regering, maar hij moet doen en zeggen wat de minister-president samen 
met zijn ministers besluiten. De koning heeft geen politieke rol, maar hij moet wel zijn handtekening onder elke 
wet zetten. 
 
De regering zorgt voor de uitvoering van de wetten die het parlement heeft aangenomen, bereidt nieuwe 
wetten voor, neemt allerlei maatregelen (niet elk besluit hoeft een wet te zijn) en vertegenwoordigt Nederland 
in het buitenland. De Tweede Kamer controleert de regering en kan de regering vragen in het parlement uit te 
leggen wat ze doet en waarom ze het doet. Indien de meerderheid van de Tweede Kamer niet tevreden is, dan 
kan ze het vertrouwen in de regering opzeggen. Er moet dan een nieuwe regering komen. Dit kan doordat de 
partijen in de Tweede Kamer opnieuw met elkaar gaan overleggen, maar meestal worden er dan nieuwe 
verkiezingen gehouden. 
Terwijl de Tweede Kamer een vertegenwoordiging is van het hele land, is de regering een bestuurlijke 
organisatie om besluiten uit te voeren en voor te bereiden, wetten te maken en voor te leggen aan de Tweede 
Kamer (en Eerste Kamer!) en allerlei dagelijkse besluiten te nemen. Hoe dit allemaal precies gaat, staat in de 
Grondwet beschreven. 
Zoals landelijk de Tweede kamer en de regering worden gevormd na verkiezingen, worden er ook op andere 
niveaus verkiezingen gehouden om vertegenwoordigers te kiezen en een bestuur te vormen. Dit kan 
bijvoorbeeld op het niveau van de provincie of de gemeente zijn. Maar ook voor de waterschappen of het 
Europees Parlement vinden verkiezingen plaats. 
 
De gemeente 
In de gemeente wordt na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad gevormd. Op basis van de 
verkiezingsuitslag gaan partijen met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen die de gemeente bestuurt. De 
partijen die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad en samen willen werken, kiezen een aantal 
mensen uit hun partij dat de gemeente gaat besturen. Deze bestuurders noemen we wethouders. De 
wethouders vormen samen met de burgemeester een college dat leiding geeft aan de gemeente zoals een 
regering dat doet voor het hele land. Dit college heet het college van burgemeester en wethouders. De 
burgemeester wordt niet door verkiezingen gekozen, maar wordt door de regering benoemd. 
 
  



Nederland in de wereld 
Nederland is een land te midden van vele andere landen in de wereld. Ook landen overleggen met elkaar en 
maken afspraken over verschillende zaken, zoals afspraken over het milieu of over samenwerking tussen de 
politie. Sommige afspraken worden tussen regeringen gemaakt, zoals samenwerking op het gebied van hulp 
aan arme landen. 
Sommige afspraken zijn echter zo belangrijk dat de parlementen deze afspraken moet goedkeuren. Deze 
afspraken noemen we dan een internationale verdrag. Internationale verdragen die door het parlement zijn 
goedgekeurd, moeten net als onze Nederlandse wetten worden nageleefd. Een voorbeeld van een 
internationaal verdrag is het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). 
Nederland is met dit verdrag akkoord gegaan en moet zich hieraan houden. Een ander belangrijk verdrag is het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. 
 
Ook op internationaal niveau zijn er rechters die erop toezien dat de afspraken die landen met elkaar maken, 
worden nageleefd. Een voorbeeld is het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties dat toeziet op 
afspraken tussen landen die lid zijn van de Verenigde Naties. Het Internationale Gerechtshof is gevestigd in Den 
Haag. In Den Haag is ook het Internationaal Strafhof gevestigd. Het Internationaal Strafhof houdt zich niet met 
landen bezig (zoals het Internationaal Gerechtshof) maar met individuele personen die beschuldigd worden van 
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. 
Nederland biedt dus huisvesting aan twee zeer belangrijke internationale rechtersorganen en is dan ook een 
grote voorstander van het naleven van internationale afspraken. 
 
Rechten van het kind 
Nederland heeft ook het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties ondertekend. In dit 
verdrag staan 40 kinderrechten (zie https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten). Nederland moet zich 
dus aan deze rechten houden.  
 
De democratische samenleving 
Sommige mensen vinden dat de democratie niet alleen iets is dat over regering, parlement, rechters en 
verkiezingen gaat, maar dat het een manier is om met elkaar om te gaan in de samenleving. Zo sprak de 
Amerikaanse opvoedkundige en filosoof John Dewey (1859-1952) over democratie als een manier van 
samenleven. 
In een democratische samenleving stemmen mensen met elkaar af en overleggen met elkaar over zaken die 
alle betrokkenen aangaan. Dit afstemmen en overleggen over gemeenschappelijke 
zaken kunnen op verschillende plekken in de samenleving plaatsvinden. Bijvoorbeeld op school, de vereniging, 
de werkvloer, het gezin. Op al deze gebieden kan er een democratische cultuur ontstaan. Deze democratische 
levenswijze of cultuur is niet iets dat vanzelf ontstaat, maar waaraan mensen zelf moeten werken. 
 
We kunnen drie samenhangende kenmerken van een democratische cultuur onderscheiden: 
1. Een zekere mate van gemeenschappelijkheid waarbij mensen op elkaar gericht zijn, zich aan elkaar 
gelijkwaardig voelen, interesse voor de gedachten van anderen hebben en begrip voor de positie van anderen 
hebben (ook al is men niet altijd met anderen eens). 
2. Een open ruimte voor gesprek en confrontatie die ruimte biedt om je eigen gedachten te ontwikkelingen en 
je belangen te verwoorden. En tegelijkertijd ook ruimte biedt voor de confrontatie met de opvattingen en 
belangen van anderen. 
3. Respect voor regels en basisrechten bij het maken van afspraken en het nemen van besluiten over zaken die 
iedereen aangaan. Hierbij hoort ook het accepteren van de uitkomsten van het overleg en het stemmen. Tot de 
basisrechten horen de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken en geloven, vrijheid van vereniging, 
gelijkheid voor de wet, discriminatieverbod. 
 
Filosofen hebben veel nagedacht over wat belangrijk is voor de democratie. Ze noemen dan vaak de vrijheid om 
te denken en te spreken. Eén van de filosofen die als eerste de vrijheid van meningsuiting heeft verdedigd, is de 
Nederlandse filosoof Spinoza (1632-1677). Van hem is de uitspraak dat het voor de veiligheid van een land goed 
is als “het individu wordt toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt”. (Theologisch-poli�ek 
tractaat). 
 
Tekst: Stichting Wereld-leren (S. Espigares Tallon en J. Wagensveld, 2014) 
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