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Kahootquiz Prinsjesdag 

 
In het kort 
Via de online tool Kahoot nemen leerlingen het individueel of in groepjes tegen elkaar op in deze 
online quiz over Prinsjesdag. Niet alleen de goede antwoorden tellen mee in de eindscore, ook de 
snelheid wordt meegewogen. 
 
Leerdoel 
Herhalen of ophalen van kennis over politiek, verkiezingen en de Tweede Kamer. 
 
Duur 
15 tot 30 minuten. 
 
Benodigd materiaal 
Een computer, tablet of telefoon om de quiz te starten en per leerling of team een computer, tablet 
of telefoon om deel te nemen aan de quiz. 
 
Handleiding 

- Open de quiz: https://create.kahoot.it/share/prinsjesdag-quiz/3c8f181a-1d50-4f52-884f-
805e50724a64  

- Log in met een eigen account of gebruik Kahoot als gast. 
- Kies voor ‘Classic’ of ‘Team mode’. Zodra je dat gedaan hebt verschijnt er een code. 
- Laat leerlingen individueel of in groepjes met die code inloggen op www.kahoot.it. Indien je 

online lesgeeft kun je je scherm delen. 
- Wanneer iedereen is ingelogd start je het spel.  
- Voor je een nieuwe vraag laat verschijnen, bespreek je het antwoord op de vorige vraag. 

Hieronder vind je een overzicht van de vragen die voorbijkomen. 
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Vragen en antwoorden 

1. Hoe heet de huidige koets waarin de koning aankomt op Prinsjesdag? 
a. Gouden Koets 
b. Glazen Koets 
c. Bruine Koets 
d. Carbon-fiber Koets 

 
De Glazen Koets is het oudste rijtuig uit het Koninklijk Huis en wordt alleen bij speciale gelegenheden 
gebruikt.1 De gerestaureerde Gouden Koets was te bewonderen in het Amsterdam Museum.2 Niet 
alleen de geschiedenis van de koets stond daar centraal, maar ook de maatschappelijke discussie over 
het gebruik ervan. Het paneel 'Hulde der Koloniën', aan de zijkant van de koets, zou het Nederlandse 
koloniale verleden verheerlijken. 
 

2. Wanneer is het Prinsjesdag? 
a. De tweede dinsdag van september 
b. De derde dinsdag van september 
c. De eerste maandag van oktober 
d. Dat is ieder jaar anders 

 
3. Welke route legt de koning in zijn koets normaal gesproken af onderweg naar de Ridderzaal? 

Zet in de juiste volgorde! 
a. Paleis Noordeinde 
b. Lange Voorhout 
c. Mauritshuis 
d. Ridderzaal 

 
4. Waar of niet waar: De koning schrijft de troonrede 

Niet waar 
 
Leg uit dat de ministers de troonrede schrijven en dat de koning de troonrede voorleest.  
 

5. Vanaf welk paleis vertrekt de koets op Prinsjesdag? 
a. Paleis het Loo 
b. Paleis Soestdijk 
c. Paleis op de Dam 
d. Paleis Noordeinde 

 
6. In welk gebouw werd de troonrede meestal voorgelezen?  

a. De Ridderzaal 
b. De Tweede Kamer 
c. De Grote Kerk 
d. Het torentje 

 
7. Waar of niet waar: De koning en ministers vormen samen de regering 

Waar  
 
  

 
1 Bron: https://denhaag.com/nl/agenda/prinsjesdag . 
2 Bron: https://www.goudenkoets.nl/ . 
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8. Welk kledingstuk hoort vooral bij Prinsjesdag?  
a. Een stropdas 
b. Een jurk 
c. Een hoedje 
d. Bretels 

 
9. Wie vormen samen de Staten-Generaal? 

a. De ministers en staatssecretarissen 
b. De 12 provinciën 
c. De ambtenaren 
d. De Eerste en Tweede Kamer 

 
10. Waar of niet waar: In de troonrede staat hoe het geld in Nederland verdeeld gaat worden. 

Niet waar 
 
Leg uit dat in de troonrede de plannen staan die de ministers voor het komende jaar voor Nederland 
hebben. En natuurlijk gaat het in de politiek ook vaak over geld. 
 

11. Waar of niet waar: In de miljoenennota staat hoe het geld in Nederland verdeeld gaat 
worden. 
Waar 

 
Vertel dat de koning eerst de troonrede voorleest en dat daarna de miljoenennota gepresenteerd 
wordt in de Tweede Kamer. De miljoenennota zit in het beroemde koffertje. 
 

12. Wie presenteert het koffertje in de Tweede Kamer? 
a. De minister van Financiën 
b. De minister-president 
c. De koning 
d. De voorzitter   

 
13. Hoe noemen we het debat waarin de Tweede Kamer de plannen van de regering bespreekt? 

a. De Staten-Generaal 
b. Het Grote Debat 
c. De Algemene Beschouwingen 
d. Het vragenuur 
 

Leg uit dat de Tweede Kamer debatteert over de plannen en hoeveel die gaan kosten. Vertel 
eventueel dat de regering de plannen daarna ook nog met de Eerste Kamer bespreekt.  
 

14. Hoeveel mensen zitten er in de Tweede Kamer? 
a. 75 
b. 100 
c. 150 
d. 275 

 
15. Wie bepaalt wie in de Tweede Kamer zitten? 

a. De koning 
b. De ministers 
c. De Eerste Kamer 
d. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder  
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16. Waar of niet waar: de koning is de baas van Nederland. 
Niet waar 

 
17. Waar of niet waar: het volk is de baas van Nederland. 

Waar 
 
Hier kun je eventueel het begrip democratie introduceren.  
 

18. Hoe verloopt Prinsjesdag en de 2 dagen erna? Zet in de juiste volgorde! 
a. Koning leest de troonrede voor 
b. Kamerleden roepen “ hoera, hoera, hoera”  
c. Minister van Financiën brengt koffertje naar Tweede Kamer 
d. Tweede Kamer debatteert over Rijksbegroting en Miljoenennota 


