
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lesbrief voor burgerschap over het landsbestuur en de scheiding der machten is ontworpen voor de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het leerlingenmateriaal kun je ook doorbladeren op: 
https://issuu.com/creathlon/docs/lesbrief_nobelia_leerlingenmat 
 

11

ONDERBOUW

    WHY
    BASICS 

VMBO/HAVO/VWO

basics
lesbrief

corona-
Speciale

https://issuu.com/creathlon/docs/lesbrief_nobelia_leerlingenmat


Les 1. De goede koningin Nobelia 
 
Lesdoel 
De leerlingen denken na over de vraag wat een goed landsbestuur is. 
 
5’ Introductie 
- Inventariseer de voorkennis van leerlingen. Schrijf het woord Grondwet op het bord en 
vraag leerlingen wat zij hiervan weten.  

Geef eventueel extra uitleg: Elk land heeft regels, afspraken waar iedereen zich aan 
moet houden. Die regels zijn opgeschreven in wetten. De Grondwet is de basis van 
alle wetten. In de Grondwet staan de regels over het bestuur van ons land en hoe we 
als burgers met elkaar omgaan. In het eerste hoofdstuk van de Grondwet staan 23 
grondrechten. Die gelden altijd en voor iedereen. 

-  Lees de introductie in het magazine. 
 
20’ Luisterverhaal Koningin Nobelia  
- Lees met elkaar het lijstje met belangrijke grondrechten door, bovenaan de rechterpagina. 
- Laat dan scène voor scène het verhaal van Nobelia zien en horen via het digibord. 
(Link: https://youtu.be/CWxWi8Yl-zk Opdracht 1.) 
 
De volledige tekst van het verhaal:  
 

1. Koningin Nobelia III is ontzettend trots op haar land. Ze wil dat het het beste, 
mooiste, veiligste land van de hele wereld is. Een land waarin niets gebeurt dat niet 
mag. Dan is iedereen daar blij en tevreden. Toch? 
Daarom heeft koningin Nobelia een dikke, hoge muur om haar land laten bouwen. 
Iedereen die binnen wil komen, wordt eerst streng gecontroleerd. ‘Wat kom je 
doen?’ vragen de grenswachters. Alleen de mensen die zeggen: ‘Ik kom iets goeds 
brengen,’ mogen doorlopen. 

2. Koningin Nobelia wil graag dat alle mensen in haar land gezond en gelukkig zijn. Het 
is dus belangrijk dat ze veel groenten eten en elke dag bewegen. Alle patat- en 
hamburgerwinkels zijn verboden. Net als alle auto’s. ‘Dat is ook nog eens veel beter 
voor het milieu,’ zegt de koningin. ‘Ga maar lekker fietsen, allemaal!’ De koningin 
rijdt zelf in een grote Jeep.   

3. Nobelia heeft ergens gelezen dat mensen ongelukkig worden als er grote verschillen 
zijn tussen arm en rijk. ‘Dat is makkelijk,’ zegt de koningin. ‘Voortaan krijgt iedereen 
hetzelfde salaris.’ ‘Wacht even,’ zei de minister. ‘Wij, als regering van het land, doen 
echt héél belangrijk werk.’ ‘Oké,’ zei de koningin. ‘Dat is waar. Voortaan verdient 
iedereen hetzelfde, alleen krijgen wij een beetje meer.’ 

4.  ‘Ik word altijd zo ellendig als ik het nieuws zie,’ zegt een minister. ‘O, ik ook,’ zucht 
de koningin. ‘Allemaal narigheid. Vanaf nu doen we daar niet meer aan. Geen 
kranten, geen journaal – we doen alleen maar leuke dingen.’ 
‘Ja maar, wacht even,’ zegt een andere minister. ‘Dat kan zo maar niet. Mensen 
hebben er toch recht op om te weten wat er gebeurt. Hoe kunnen ze anders ergens 
een mening over hebben? En hoe weten ze dan op wie ze moeten stemmen bij 
verkiezingen? Eerlijk gezegd vind ik die journalisten soms best lastig, maar ze laten 
me óók wel eens nadenken over wat ik doe.’ 

https://youtu.be/CWxWi8Yl-zk


5. De andere ministers rollen met hun ogen. ‘Pfff, daar heb je háár weer,’ zucht de 
eerste minister. ‘Ik vind u een ongelooflijke zeur,’ zegt Nobelia bits. ‘Hup, wegwezen. 
Gaat u maar een ander baantje zoeken.’ 

6. Elke woensdagochtend om 9 uur doet Nobelia een toga aan. ‘Wie komt er vandaag 
voor de rechtbank?’ vraagt ze aan haar minister. ‘Alweer niemand,’ zegt de minister. 
‘Iedereen die de wet heeft overtreden, zit al in de gevangenis. De politie heeft weer 
goed gewerkt. Er was één man die ‘Weg met Nobelia’ heeft gezegd, tijdens een 
familie barbecue. Die is het land uitgezet.’ ‘Love it,’ zegt Nobelia en ze hangt haar 
toga weer aan de kapstok.  

- Bespreek elke scène in een klassengesprek. Laat de leerlingen reageren op wat ze zien en 
horen. Ga in op de vraag: is dit goed bestuur of slecht? Waarom?  
- Welke grondrecht wordt geëerbiedigd? Welk grondrecht wordt geschonden?  
- Laat leerlingen invullen welke grondrechten er geschonden worden en waarom volgens 
hen zo is. (Opdracht 2) 
 
20’ Klassengesprek 
- Vraag leerlingen of zij in het land van koningin Nobelia zouden willen wonen. Waarom wel 
of niet? Wat zou er moeten veranderen? Zijn er regels in dat land die wij hier zouden kunnen 
gebruiken? Wat zijn opvallende verschillen tussen het land van Nobelia en ons land?  
- Is koningin Nobelia een goede koningin? Waarom wel of niet?   
 
 



∂ Alle mensen zijn gelijk. 
∂ Je mag zeggen wat je vindt.
∂ De koning moet zich aan de wet houden.
∂ Alleen de staat mag geweld gebruiken.
∂ Je mag schrijven wat je wilt.
∂ Je mag geloven wat je wilt.
∂ Iedere burger van 18 jaar of ouder mag stemmen.
∂ Je hebt recht op privacy.
∂ Je kunt alleen gestraft worden voor 
   iets wat volgens de wet verboden is.
∂ Iedereen mag een vereniging oprichten.
∂ De doodstraf is niet toegestaan.

 Les 1

Elk land heeft regels, afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Die regels zijn opgeschreven in 
wetten. Ze gelden voor alle burgers. Er zijn speciale wetten voor het bestuur van ons land. Het is nog 
best ingewikkeld om erachter te komen wat een goed bestuur is en aan welke regels zij zich moeten 
houden. Wat vind je bijvoorbeeld van koningin Nobelia?

Welke grondrechten leeft koningin Nobelia niet na? 
Leg uit waarom je vindt dat ze deze grondrechten niet naleeft.

2.

Kijk en luister naar het verhaal van koningin Nobelia. Zij vindt 
zelf dat ze de beste koningin ooit is. Maar is dat echt zo? 

Grondrechten gelden altijd voor iedereen. Ze zijn dus heel belangrijk. Rechts
zie je een lijstje met belangrijke grondrechten. Hoe gaat Nobelia met deze  
grondrechten om? Let daar goed op als je naar het verhaal luistert. 

1.

Een aantal belangrijke grondrechten:
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Les 2. De drie machten 
 
Leerdoelen 
Leerlingen kunnen uitleggen waarom macht verdeeld zou moeten worden. 
Leerlingen kunnen uitleggen waarom controle hierbij belangrijk is. 
 
10’ De drie machten 
- Lees de tekst. 
- Controleer of de leerlingen de tekst begrijpen. 
- Bespreek met elkaar waarom het verdelen van macht en het elkaar controleren belangrijk 
zijn. 
 
NB: 
- Koos de Kamer, Mia Minister en Rosa Rechter zijn een vereenvoudigde weergave van de 
schematische scheiding der machten: wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. 
Leg het verband met ons parlement (Koos de Kamer), de regering (Mia Minister) en de 
rechterlijke macht.  
 
10’ Opdracht 3 
- Laat leerlingen drie voorbeelden uit het verhaal van koningin Nobelia halen, waaruit blijkt 
dat zij niet gecontroleerd wordt. 
- In het verhaal wordt ook nog ‘de vierde macht’ besproken: de rol van de pers. Dit kunnen 
leerlingen ook als voorbeeld noemen. 
- Bespreek de opdracht na. Welke voorbeelden hebben ze eruit gehaald? Zijn er nog meer 
voorbeelden te vinden? 
- Leg een verband met hoe dit in ons eigen land gaat. Wie voert daar de controle uit, bij de 
voorbeelden die leerlingen genoemd hebben? 
 
15’ Opdracht 4 
- Laat leerlingen zelf de informatie zoeken (eventueel in tweetallen) voor opdracht 4. 
- Controleer klassikaal of de leerlingen de goede antwoorden hebben gevonden. 
 
10’ Opdracht 5 
- Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen. 
- Gezamenlijk maken zij opdracht 5.  
- Laat elk groepje vertellen wat zij bedacht hebben en bespreek dit. 
 
 
 
Colofon 
De twee lessen uit deze lesbrief zijn ontleend aan de methode WHY Basics, waarin 
burgerschap, levensbeschouwing, filosofie en persoonlijke ontwikkeling zijn geïntegreerd. 
De lessen zijn onderdeel van het derde thema voor de brugklas: Goed en fout. 
Meer informatie over WHY Basics voor de onderbouw en WHY Magazine voor de 
bovenbouw is te vinden op https://www.whyopschool.nl 
 

https://www.whyopschool.nl/


Les 2

In de vorige les heb je kennisgemaakt met 
koningin Nobelia. In haar land gaat lang niet alles 
goed, ook al is dat wel haar bedoeling. Nobelia 
heeft gewoon te veel macht. Als iemand haar 
tegenspreekt, dan hoeft ze daar niet naar te 
luisteren. Ze kan doen en laten waar ze zin in 
heeft. Hoe kan dat beter? Daarover gaat deze les.

Het verhaal van koningin Nobelia is natuurlijk maar 

verzonnen. Het lijkt allemaal een beetje overdre-

ven. Maar – helaas – zijn er genoeg landen op de 

wereld te vinden, waar één iemand aan de macht 

is. In andere landen is afgesproken dat het een 

beter idee is om de macht te verdelen. Dan is er 

niet één persoon die alle macht heeft, maar is 

de macht in drieën gedeeld. Ook is er afgespro-

ken dat die drie machten elkaar controleren. Als 

iemand een fout maakt, kunnen anderen daar iets 

aan doen. Lees maar mee wat de drie mensen 

hieronder doen.

Blader terug naar de vorige les. Geef drie voorbeelden uit het verhaal 
waaraan je kunt zien dat er niemand is die de koningin controleert.

 3.

Ik ben Rosa Rechter.
Als een school er niet voor zorgt 
dat leerlingen buiten les kunnen 
krijgen, dan kan ik die een boete 
geven. Ik controleer ook of de 
nieuwe wet past bij onze Grond-
wet. Als de minister de wet niet 
goed uitvoert, dan kunnen 
mensen ook bij mij aankloppen.

Zoek zelf informatie om de volgende zinnen aan te vullen.

1. In ons land worden wetten gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer. 

     In de Eerste Kamer zitten         mensen. In de Tweede Kamer zitten    mensen. 

2. Ons land heeft        ministers. 

3. De minister van onderwijs heet 

4. De minister van gezondheid heet 

5. De minister-president heet 

 4.

Ik ben Koos de Kamer. Ik 
maak nieuwe wetten. 
Ik ben nu bezig met een wet 
die ervoor moet zorgen dat leer-
lingen meer buiten les krijgen. 
Dat is goed voor hun gezondheid. 
En je gaat er ook nog beter van 
leren. Mia Minister moet deze wet 
uitvoeren. Ik controleer of ze dat 
ook echt doet. Zo niet, dan kan ze 
haar baan kwijtraken.

Ik ben Mia Minister. Ik zorg 
ervoor dat de nieuwe wet 
van Koos wordt uitgevoerd.
Dus ik zorg ervoor dat er grotere 
overdekte schoolpleinen komen. 
En dat alle leraren een extra cur-
sus ‘buiten lesgeven’ krijgen. Ik 
vertel aan Koos de Kamer en zijn 
collega’s of dat allemaal lukt. Als 
er problemen zijn, dan moet ik 
dat ook vertellen. Zo weten ze of 
de wet goed wordt uitgevoerd. 

 5.

Bedenk in een groepje van vier wat het land 
van koningin Nobelia nodig heeft om een beter 
land te worden, waar de macht verdeeld is.

Welke regels zouden er moeten komen?

Welke macht zou Nobelia kwijtraken?

Wat zou er dan beter worden in het land?
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