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Lagerhuis. Twee debatlessen over ons koningshuis! Voor groep 8. 
Met het oog op aankomende Koningsdag is het misschien leuk om met je groep 8 te debatteren 
over het Huis van Oranje? Een beetje links indoctrineren, zou een bekend populist dit noemen… 
Hij gaat zijn gang maar! Wij toch ook? 
Onderwerp: het Koningshuis 
Doel: na deze twee lessen hebben de kinderen gedebatteerd over een paar stellingen m.b.t. het 
Huis van Oranje. Ze hebben geleerd hoe het is om een stelling aan te vallen of juist te 
verdedigen, ook al zijn ze het niet helemaal eens of oneens met die stelling. Ze hebben geleerd, 
dat verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan in een democratische land als het 
onze. Ze zijn zich meer bewust van hun rechten en burgerschapsplichten. 
Aanpak: De kinderen krijgen na een lesje geschiedenis en maatschappijleer een paar stellingen 
te zien en worden in groepjes verdeeld. Welk groepje gaat welke stelling verdedigen? Welk 
groepje gaat welke stelling aanvallen? In welke setting gaat het debat zich afspelen? Wie 
moeten ze overtuigen? 
Tijdspad: Twee lessen van elk ongeveer 60 minuten. 
Materiaal: -Informatie over hoe de regering in elkaar steekt.(mens- en maatschappijleer) 
-Informatie (geschiedenis en stamboom) over het huis van Oranje. 
-Krantenartikelen / foto’s over het Koningshuis. Die laat je je leerlingen verzamelen! 
-Afleveringen van het Klokhuis (o.a. welkom in de IJzeren eeuw) 
 
Les 1 
Deze les is de algemene voorbereiding van het debat. De kinderen krijgen informatie over het 
verschijnsel ‘koningshuis’ en de daarbij horende regels en routines en rituelen.  
Start: -Vraag aan je klas wat ze al weten van het onderwerp. Hoe oud is ons koningshuis? Wie 
was de eerste koning? Hoe zit het met de troonsopvolging? Welke invloed heeft het Koningshuis 
op de staat Nederland? Welke macht heeft de Koning? Hoe is dat veranderd? 
Kern: -Vertel de klas iets over de geschiedenis, de macht en de rijkdom van het huis van Oranje. 
Verwerking: Laat ze in groepjes de krantenartikelen bekijken en bespreken. Wat vinden ze van 
het Koningshuis? Hoe kijken zij naar bijvoorbeeld de positie van de kroonprinses? Zouden zij 
met haar willen ruilen? 
-Afsluiting: -Kijk naar een aflevering van het Klokhuis over bijvoorbeeld koning Willen 3! Of naar 
het filmpje, waarin WA spijt betuigt over de trip naar Griekenland, waar het koningspaar een 
grote vakantievilla met privéstrand hebben en een 2 miljoen euro gekost hebbende speedboat. 
 
Als uitgangspunt voor deze les, kan je gewoon je geschiedenismethode gebruiken. Er is ook 
materiaal over Prinsjesdag, dat je kunt meenemen hierin. 
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Les 2  
In deze lekker dolle les gaan de kinderen met elkaar in debat over een fictief voorstel in de 
gemeenteraad van Den Haag. Mogen er op het landgoed van de Oranjes sociale huurwoningen 
voor woningzoekenden uit Den Haag en omgeving worden gebouwd? Waarom wel? Waarom 
niet? 
Bij de verwerking zie je, dat er 5 groepjes zullen zijn: de burgemeester en de wethouders, twee 
groepjes voor- en twee groepjes tegenstanders. Zij gaan in 3 rondes met elkaar debatteren. De 
burgemeester is neutraal. Je hebt in je klas vast wel iemand, die dat aankan. Zo niet, dan ben jij 
zelf de burgemeester/ gespreksleider. Het gaat erom, dat de kinderen met hun argumenten de 
mening van de wethouders proberen te beïnvloeden. Na het debat gaan die met elkaar in beraad 
en komen dan met een besluit! Wie wint het debat? Welk besluit neemt de raad? 
 
Maar eerst een warming up!!! 
Start: -Er staat een aantal prikkelende stellingen op het bord. Wie is het eens met de stelling? 
Die gaat staan! Wie is het oneens? Die blijft zitten! Vraag een paar kinderen om uitleg! Mogelijke 
stellingen: Het koningshuis is te duur en overbodig voor ons land. Nederland is beter af met een 
gekozen staatshoofd. Prinses Amalia heeft niet zoveel zakgeld nodig. Onze koning betekent 
veel voor het Nederlandse volk. Het is goed om een neutraal staatshoofd te hebben, die boven 
de partijen staat. WA doet zijn werk goed. Het is goed, dat de leden van het Koningshuis meer 
mogen dan de gewone burgers. Geen woning, geen kroning! 
Kern: -Introduceer de fictieve situatie in de gemeenteraad. Leg uit, dat er voor- en tegenstanders 
zullen zijn, die met elkaar in debat gaan. De burgemeester is neutraal en zit de vergadering voor. 
Naast hem of haar zitten voorin de klas vier wethouders: sociale zaken, woningbouw, natuur en 
milieu, koningszaken. Het eerste groepje voorstanders, is anti- koningshuis. Weg met alle 
privileges! Het tweede groepje voorstanders is niet extreem anti-koningshuis, maar vecht voor 
de rechten van jonge mensen, die een betaalbare woning nodig hebben. Zij vinden, dat het voor 
WA en zijn gezin best wat minder mag. Het eerste groepje tegenstanders, is strek 
koningsgezind. Alle ruimte voor WA en zijn familie. Zij zijn belangrijk voor de stad en het land! 
Het tweede groepje tegenstanders wil het bos en de natuur op het landgoed niet aantasten. 
Geen woningen! Geen extra stikstof uitstoot! 
De groepjes gaan nu eerst argumenten verzamelen voor hun standpunt. Daarna kan het debat 
beginnen! 
Verwerking: de burgemeester opent de vergadering en leest de stelling voor. Mogen er op het 
landgoed van de Oranjes woningen gebouwd worden? Dan geeft hij of zij het woord aan de 
verschillende belangengroepjes. Zij mogen kort zeggen of zij voor of tegen zijn. In de 2e ronde 
mogen zij om beurten hun argumenten geven. In de 3e ronde mogen ze op elkaars argumenten 
reageren. Wie spreken wil, gaat staan! In de 4e ronde geven de wethouders alvast hun mening 
en mogen de belangengroepjes daarop nog kort reageren. 
Afsluiting: Dan gaat de raad in beraad en komt na 5 minuten met een beslissing. Zullen de 
woningen gebouwd worden? 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 

 


