Collegereeks in
Apeldoorn
OUD GELEERD
JONG GEDAAN

THEMA: De Nederlandse Grondwet
Tijd: 6, 13 en 20 april en 04 mei 2021 van 15.30 u. tot 16.30 u.
Locatie: Interactief Online-college met behulp van het programma ZOOM
Student/docente: Blom Peters. Plus extra persoon voor hulp bij online werken
In het eerste college wordt het belang van de Nederlandse Grondwet uitgelegd aan de hand van
belangrijke begrippen, het ontstaan, de onderwerpen en de plaats binnen het Nederlandse recht. Hoe
komen we aan een Grondwet? Wat houdt de Grondwet in? Wat heeft het Wilders-proces met de Grondwet
te maken? Bestaat er belangrijkere wetgeving dan de Grondwet?
Het tweede college gaat over ‘De Verkiezingen’, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verkiezingen
die dan in maart hebben plaatsgevonden. Waarom mogen wij stemmen? Welke verschillende verkiezingen
hebben we allemaal in Nederland? Welke partijen zitten er op dit moment in de Tweede Kamer en hoe kan
het dat er ook mensen zonder partij een zetel hebben? Het hele proces van stem tot bordesfoto zal
worden toegelicht.
Het derde college heet ‘Het overheidslandschap’. Wie zijn toch al die mensen in Den Haag? Aan de hand
van de verschillende landelijke overheidsorganen zal worden uitgelegd welke posities en functies er
bestaan in de nationale politiek. Hoe heeft de Grondwet ons politieke stelsel gevormd? Wat is het verschil
tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer? Betekenen de termen ‘regering’, ‘kabinet’ en ‘ministerraad’
allemaal hetzelfde? En wat is de rol van de koning, mag hij nog meer dan alleen lintjes doorknippen?
Het vierde college gaat over ‘Wetgeving’. Hierin wordt uitgelegd wat een wet inhoudt, welke verschillende
soorten wetten er zijn en wie zo‘n wet mag maken. Wat vinden we in de Grondwet terug over wetgeving?
Wie bedenkt een wet eigenlijk? Wie zijn er allemaal betrokken bij het wetgevingsproces? Hoe lang duurt
het voordat een wet tot stand komt? Aan de hand van de recente en veelbesproken Donorwet komen alle
stappen van wetgeving aan bod.
Het interactieve college wordt wegens corona online gegeven. U krijgt een uitgebreide handleiding
hoe dit werkt en er is gedurende het hele college telefonische hulp beschikbaar als iets niet lukt.

Opgave voor de college-reeks via de mail:
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en door betaling van € 20 op rekeningnummer
NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG
De Nederlandse Grondwet. Graag uiterlijk 2 weken vóór de start van het eerste
college (€ 20 is voor het geheel van de 4 colleges). Bij over-intekening krijgen
senioren (60+) voorrang boven niet-senioren. Informatie: Gert Nijmeijer
06-53783808. Verder: www.3ranken.nl/activiteiten/oudgeleerdjonggedaan.
En over de landelijke stichting OGJG: www.oudgeleerdjonggedaan.nl.

