
 
 
 

Kroontje op, kroontje af 

 

Korte omschrijving werkvorm: 

Deze werkvorm is een variant op Petje-op-petje-af. Alle leerlingen gaan staan met een 

kroontje op. Bij het beantwoorden van een vraag is de keuze: kroontje op of kroontje 

af. Heeft een leerling een vraag fout dan moet hij/zij gaan zitten. Als alle vragen zijn 

gesteld en er staan nog steeds meerdere leerlingen, dan volgt de schattingsvraag. 

Uiteindelijk is er één winnaar. 

 

Leerdoelen: 

De leerlingen leren meer over de plek van het koningshuis in onze parlementaire 

democratie. 

 

Duur: 

15 minuten 

 

Wat doet u? 

 

Stap 1 

Alle leerlingen moeten gaan staan. Ze krijgen een kroontje. 

 

Stap 2  

Leg uit dat het gaat om een afvalrace. Bij elke vraag is de keuze A: kroontje op, of B: 

kroontje af. Bij het fout beantwoorden van een vraag moet een leerling gaan zitten. 

 

Stap 3  

Als alle vragen zijn gesteld en er staan nog steeds leerlingen dan volgt de 

schattingsvraag. 

 

Stap 4  

De winnaar krijgt een applaus en/of u regelt een cadeautje voor de winnaar. 

 

Benodigd materiaal: 

U heeft voor deze werkvorm de vragen en antwoorden nodig. Deze zijn te vinden op 

de volgende twee pagina’s.  

Ook kunt u alle leerlingen een kroontje geven door het sjabloon op de laatste pagina te 

kopiëren. Eventueel kunt u de leerlingen zelf laten knippen en plakken. 

  



 
 
 

Vragen en antwoorden Kroontje op, kroontje af 

 

1. Nederland is een koninkrijk sinds… 

Kroontje op: 1815 

Kroontje af: 1848 

 

2. De Koning heeft een speciale stoel in de Tweede Kamer. 

Kroontje op: ja 

Kroontje af: nee 

 

3. Thorbecke wilde dat koning Willem II minder macht kreeg. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

4. Wie wilden dat de koning aftrad en er een republiek kwam? 

Kroontje op: Confessionelen 

Kroontje af: Socialisten 

 

5. De ministeriële verantwoordelijkheid betekent: 

Kroontje op: De Koning is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk 

Kroontje af: Ministeries zijn verantwoordelijk voor de minister 

 

6. De Koning schrijft zelf de troonrede. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

7. In de Eerste Kamer hangt het portret van Willem II.  

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

8. Nederland heeft een absolute monarchie. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af:  Niet waar 

 

9. Nederland is een constitutionele monarchie. Wat betekent dit? 

Kroontje op: De Koning moet zich aan de Grondwet houden 

Kroontje af: De Koning staat boven de Grondwet 

 

10. Mag de Koning stemmen? 

Kroontje op: Ja 

Kroontje af: Nee 

 

11. Maxima, de vrouw van koning Willem-Alexander, mag zich koningin noemen. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 



 
 
 

12. In de Tweede Wereldoorlog vertrok koningin Wilhelmina naar Engeland. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

13. De Koning heeft alleen een ceremoniële functie. 

Kroontje op: Nee 

Kroontje af: Ja 

 

14. Willem I was familie van Willem van Oranje. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

15. Koning Willem II verandert in één nacht van: 

Kroontje op: liberaal in conservatief 

Kroontje af: conservatief in liberaal 

 

16. De bijnaam van koning Willem III was ‘Koning Gorilla’. 

Kroontje op: Waar 

Kroontje af: Niet waar 

 

 

Schattingsvraag: 

De latere koning Willem I keerde in 1813 terug naar Nederland. Op welke datum was 

dit? 

Antwoord: 30 november 1813 

  



 
 
 

Sjabloon kroontje 

 

 


