
Werkblad 2 Democratiefabriek 
 
 

 
 
1. Sommige maanden hebben 31 dagen. Hoeveel hebber er 28? 
A. 12 
B. 3 
C. 1 
 
2.  Wat is een zondebok? 
A. Een gerecht uit een restaurant. 
B. Een dier dat je kunt zien op een kinderboerderij. 
C. Wanneer iemand de schuld krijgt van iets, waar hij niets mee te maken heeft. 
 
3. Er is geen beter land dan Nederland? Deze uitspraak is een: 
A. Een feit (is altijd waar voor iedereen). 
B. Een mening (je kunt het er mee eens zijn of niet). 
C. Iets waar alle Nederlanders het mee eens zijn. 

 
4. Wat is democratie? 
A. Je mag je mening zeggen en geloven wat je wilt. 
B. Jongens zijn de baas. 
C. Protesteren is verboden. 
 
5. Wanneer noemen we iets een Win – Win situatie? 
A. Wanneer je de loterij wint. 
B. Wanneer twee partijen een conflict oplossen en iedereen erop vooruitgaat. 
C. Wanneer je een ruzie met de meester of juf moet uitpraten. 

  
6. Wat is inspraak? 
A. Dat je in jezelf praat. 
B. Dat kun je leren bij een spraakleraar. 
C. Dat jouw mening telt en je mag mee beslissen. 

 
7. Welke uitspraak is democratie? 
A. Eén leider beslist en iedereen moet hetzelfde geloven. 
B. Samen regels maken. 
C. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. 
 
8. De vader van Monika heeft 5 dochters: Lala, Lele, Lili, Lulu en …? 
A. Nicole 
B. Lolo 
C. Monika 

 
9. Wat is de grondwet?  
A.  Een wet die op de grond gevallen is. 
B. Een boek met de regels voor de democratie waar de regering en iedereen zich aan moet houden. 
C.  Een boek met regels voor grondonderzoek. 
 
10. Wat is discriminatie? 
A. Iets lekkers dat je bij de snackbar kunt halen. 
B. Wanneer mensen worden achtergesteld, bijvoorbeeld omdat ze man of vrouw zijn of omdat een 

andere huidkleur hebben. 
C. Dat andere mensen voor je zorgen. 

Democratie Quiz 

 


