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Het vraagstuk Willem van Oranje

Lesduur: 50 minuten
Lesvorm: quiz
Werkwijze: groep

Wat heb je nodig?
• een digibord/computers
• internetverbinding
• lesboek Argus Clou Geschiedenis groep 7

Vertel de kinderen:  
We gaan straks een quiz spelen. Maar 
daarvoor heb je eerst kennis nodig. We 
kijken naar een filmpje over Willem van 
Oranje. Kijk en luister goed, je hebt al die 
informatie straks hard nodig!

Kijk naar de uitzending van Klokhuis over 
Willem van Oranje (http://www.schooltv.nl/
video/het-klokhuis-willem-van-oranje/). Deze 
uitzending duurt ongeveer 14 minuten. Maak 
daarna groepjes van maximaal vier kinderen per 
groepje.

De omgekeerde quiz
Leg de regels van de quiz uit:
•  Ik geef een antwoord. Jullie bedenken welke 

vraag erbij hoort. Die vraag moet zo dicht 
mogelijk in de buurt komen van de vraag die 
op mijn papiertje staat.

•  Ik wijs steeds een groepje aan dat aan de 
beurt is. Is het antwoord fout? Dan gaat de 
beurt naar het volgende groepje. Net zolang 
tot het antwoord goed is. 

•  Als het antwoord in één keer goed is, krijg je 
tien punten. Is het niet goed, dan mag het 
volgende groepje het proberen voor 8 punten 
en daarna mag het volgende groepje voor 6 
punten, enzovoort.

• Het groepje met de meeste punten wint.
•  Bij voorzeggen gaat de beurt van dat hele 

groepje naar de volgende.

Geef een voorbeeld van hoe de omgekeerde 
quiz gaat.
Het antwoord: Willem van Oranje.
De vraag: Wie werd de vader des vaderlands 
genoemd?

 

Een omgekeerde quiz over Willem van Oranje

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-willem-van-oranje/
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De quizvragen 

1 Antwoord: Willem de Zwijger.
  Vraag: Wat was de bijnaam van Willem van 

Oranje?

2 Antwoord: Balthasar Gerards.
 Vraag: Wie vermoordde Willem van Oranje?

3  Antwoord: Het Wilhelmus
  Vraag: Welk beroemd lied gaat over Willem 

van Oranje?

4  Antwoord: Filips II
  Vraag: Wie was eerst een vriend, en later de 

vijand van Willem van Oranje?

5   Antwoord: Graaf van Nassau
  Vraag: Wie was de vader van Willem van 

Oranje?

6  Antwoord: Het jaar 1584
  Vraag: In welk jaar werd Willem van Oranje 

vermoord?

7  Antwoord: 25.000 gouden munten
  Vraag: Welke beloning loofde Filips II uit 

voor de moord op Willem van Oranje?

8  Antwoord: Zeventien
  Vraag: Uit hoeveel provincies bestaan  

de Nederlanden in de tijd van  
Willem van Oranje?

9 Antwoord: Katholiek
  Vraag: Welk geloof moest iedereen hebben 

volgens Filip II?

10 Antwoord: Radslotpistool
  Vraag: Waarmee werd Willem van Oranje 

vermoord?
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