
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Prinsjesdag 2014 

 

Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal? 
 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen lezen een tekst en maken een puzzel in de vorm van de plattegrond van de 

Ridderzaal op Prinsjesdag. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen doen ze dit individueel, 

in kleine groepjes of klassikaal met de docent. Tijdens het puzzelen ontdekken ze wie op 

Prinsjesdag allemaal in de Ridderzaal zitten. 

 

Leerdoel 

De leerlingen ontdekken wie op Prinsjesdag tijdens de troonrede in de Ridderzaal zitten. 

 

Bronnen 

De plattegrond van de Ridderzaal is eerder verschenen in de ProDemos Kinderkrant 

Prinsjesdag 2013/2014 en is ontworpen door Tot en met ontwerpen.  

 

Duur 

15-30 minuten 

 

Handleiding 

Ter voorbereiding beslist u als docent welke vorm het beste bij uw leerlingen past: individueel, 

in groepjes of klassikaal samen met u deze puzzel maken. 

 

De leerlingen gaan de puzzel individueel maken: 

1. Neem voldoende afdrukken (in kleur) van het werkblad mee: voor elke leerling één, 

liefst enkelzijdig, dus twee bladen. 

2. Geef een korte uitleg over de puzzel: vraag de leerlingen het werkblad te lezen en op 

de plattegrond in te vullen wie waar zit. 

3. Bespreek de puzzel na aan de hand van het antwoordmodel. U kunt de ingevulde 

plattegrond ook op een scherm tonen en aan de hand daarvan nabespreken.  

 

De leerlingen gaan de puzzel in groepjes maken: 

1. Neem voldoende afdrukken (in kleur) van het werkblad mee: voor elk groepje één, 

liefst enkelzijdig, dus twee bladen. 

2. Geef een korte uitleg over de puzzel: vraag de leerlingen in groepjes het werkblad te 

lezen en op de plattegrond in te vullen wie waar zit. U kunt ervoor kiezen één leerling 

de opdracht te geven de tekst aan de anderen voor te lezen, één leerling de 

plattegrond te laten invullen, één leerling de presentatie aan de rest van de klas voor 

te bereiden en te doen, etc. 

3. Bespreek de puzzel na aan de hand van het antwoordmodel of laat de groepjes hun 

ingevulde plattegrond presenteren aan de rest van de klas. U kunt de ingevulde 

plattegrond vervolgens ook op een scherm tonen en zo de oplossing geven.  

 

  

http://prodemos.nl/Voor-scholen/Voor-basisscholen/Kinderkranten/Kinderkrant-Prinsjesdag
http://prodemos.nl/Voor-scholen/Voor-basisscholen/Kinderkranten/Kinderkrant-Prinsjesdag
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De leerlingen gaan de puzzel klassikaal maken: 

1. Neem voldoende afdrukken (in kleur) van het werkblad mee: voor elke leerling één of 

de leerlingen kijken in groepjes mee. Of toon de plattegrond die op het werkblad staat 

op een scherm. 

2. Vraag een leerling een stukje tekst voor te lezen of doe dat zelf. 

3. Bespreek interactief met de klas waar de besproken personen in de Ridderzaal zitten. 

4. Vul zo klassikaal de hele plattegrond in. 

5. Laat tot slot de oplossing zien: de ingevulde plattegrond in het antwoordmodel. 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Prinsjesdag 2014 

 

Werkblad Wie zit waar in de Ridderzaal? 
 

Dit is een plattegrond van de Ridderzaal op Prinsjesdag. De koning leest dan in een vergadering 

van de Eerste en Tweede Kamer de troonrede voor. Maar er zijn nog veel meer mensen 

aanwezig. Er zitten zelfs meer dan duizend mensen in de Ridderzaal!  

Wie zijn dat allemaal? Lees de tekst en vul in op de plattegrond wie waar zit. 
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Hieronder zie je acht groepen mensen die aanwezig zijn in de Ridderzaal met Prinsjesdag. Op 

welke plek zitten deze mensen? Vul ze in op de lege stippellijnen in de plattegrond.  

 
1. Leden der Staten-Generaal 

De Staten-Generaal betekent ‘de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar’. Een ander woord dat 
je daarvoor ook kunt gebruiken, is ‘parlement’. De troonrede is vooral voor deze Eerste en 

Tweede Kamerleden bedoeld, dus zij zitten op de beste plekken. 

a. Leden van de Eerste Kamer 
Zij stemmen over nieuwe wetten, maar mogen geen wetten maken. Ook 

controleren ze het werk van de ministers en staatssecretarissen. Ze worden 

gekozen door Provinciale Staten. Er zijn 75 leden van de Eerste Kamer. De 

voorzitter van de Eerste Kamer is de voorzitter van de Verenigde Vergadering. Zij 

zit tegenover de koning in het grijze vlak met rode rand. 

b. Leden van de Tweede Kamer 
Om te zorgen dat we niet met 16 miljoen mensen tegelijk moeten overleggen, 

kiezen we één keer in de vier jaar vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers 

komen in de Tweede Kamer. Zij stemmen over nieuwe wetten en mogen zelf 

wetten maken. Ze controleren het werk van de ministers en staatssecretarissen. 

De Tweede Kamer heeft 150 leden.  

2. Koning en koningin 
Natuurlijk is koning Willem-Alexander aanwezig, hij moet tenslotte de troonrede 

voorlezen. Naast hem zit koningin Máxima. Ze hebben allebei een aparte troon.  

3. Koninklijk Huis 
Ook andere leden van het Koninklijk Huis zijn er bij. Dat zijn familieleden van koning 

Willem-Alexander en zijn moeder. Op de hofhouding na, zitten zij van alle aanwezigen het 

dichtst bij de koning. 

4. Ambassadeurs en diplomaten 
Een ambassadeur is de vertegenwoordiger van een buitenlandse regering. Een diplomaat 

overlegt namens een buitenlandse regering. Als Nederland ruzie heeft met een ander land 

dan overleggen de regering met ambassadeurs en diplomaten. Zij zitten vanuit de koning 

gezien aan de rechterkant van de zaal. 

5. Autoriteiten 
Dit zijn mensen met belangrijke functies, bijvoorbeeld de Ombudsman,  de rechterlijke 

macht en defensie. Zij zitten links van de ambassadeurs en de diplomaten. 

6. Kabinet 
De troonrede wordt geschreven door de ministers. Het kabinet (dat zijn de ministers en 

staatssecretarissen) is er daarom ook bij. Het kabinet zit vanuit de koning gezien links. 

7. Genodigden 
Elk jaar worden er een paar Nederlanders uitgenodigd die als vrijwilliger iets goeds hebben 

gedaan voor de samenleving. Deze genodigden zitten achter het kabinet en de leden van 

de Staten-Generaal. 

8. Burgers en journalisten 

Er mogen ook altijd een paar gewone burgers zijn. Zij zitten op dezelfde plek als de 

journalisten: het verst weg van de koning. Ze delen hun plekje ook nog met een orkest. Dat 

orkest speelt een muziekstuk dat speciaal voor Prinsjesdag is gemaakt. 
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Antwoordmodel Puzzel - Wie zit waar in de Ridderzaal? 
 

Dit is de ingevulde plattegrond van de Ridderzaal op Prinsjesdag.  
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De schuingedrukte tekst in onderstaande tekst is extra informatie voor de docent en staat niet 

op het werkblad voor de leerlingen. De woorden IN HOOFDLETTERS zijn de antwoorden. 

 

1. Leden der Staten-Generaal 
De Staten-Generaal betekent ‘de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar’. Een ander woord dat 
je daarvoor ook kunt gebruiken, is ‘parlement’. De troonrede is vooral voor deze Eerste en 

Tweede Kamerleden bedoeld, dus zij zitten op de beste plekken. De leden der Staten-

Generaal zitten in de vakjes met de kleur ROOD. Tussen hen in zit op een hoge stoel de 

voorzitter van deze Verenigde Vergadering.  

a. Leden van de Eerste Kamer 
Zij stemmen over nieuwe wetten, maar mogen geen wetten maken. Ook 

controleren ze het werk van de ministers en staatssecretarissen. Ze worden 

gekozen door Provinciale Staten. Er zijn 75 leden van de Eerste Kamer. De 

voorzitter van de Eerste Kamer is de voorzitter van de Verenigde Vergadering. Zij 

zit tegenover de koning in het grijze vlak met rode rand. 

b. Leden van de Tweede Kamer 
Om te zorgen dat we niet met 16 miljoen mensen tegelijk moeten overleggen, 

kiezen we één keer in de vier jaar vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers 

komen in de Tweede Kamer. Zij stemmen over nieuwe wetten en mogen zelf 

wetten maken. Ze controleren het werk van de ministers en staatssecretarissen. 

De Tweede Kamer heeft 150 leden.  

2. Koning en koningin 
Natuurlijk is koning Willem-Alexander aanwezig, hij moet tenslotte de troonrede 

voorlezen. Naast hem zit koningin Máxima. Ze hebben allebei een aparte troon. Zij zitten in 

het vak met de kleur ORANJE. Naast hen zitten leden van hun hofhouding. 

3. Koninklijk Huis 
In het vak met de kleur LICHTORANJE/GEEL zitten de andere leden van het Koninklijk Huis. 

Dat zijn familieleden van koning Willem-Alexander en zijn moeder. Op de hofhouding na, 

zitten zij van alle aanwezigen het dichtst bij de koning. 

4. Ambassadeurs en diplomaten 
Een ambassadeur is de vertegenwoordiger van een buitenlandse regering. Een diplomaat 

overlegt namens een buitenlandse regering. Als Nederland ruzie heeft met een ander land 

dan overleggen de regering met ambassadeurs en diplomaten. Zij zitten vanuit de koning 

gezien aan de rechterkant van de zaal. Zij zitten in het vak met de kleur PAARS. 

5. Autoriteiten 
Dit zijn mensen met belangrijke functies, bijvoorbeeld de Ombudsman,  de rechterlijke 

macht en defensie. Een voorbeeld is de Zij zitten links van de ambassadeurs en de 

diplomaten. Deze autoriteiten zitten in het vak met de kleur LICHTBLAUW.  

6. Kabinet 
De troonrede wordt geschreven door de ministers. Het kabinet (dat zijn de ministers en 

staatssecretarissen) is er daarom ook bij. Het kabinet zit vanuit de koning gezien links. Het 

kabinet zit dicht bij de koning in het vak met de kleur DONKERBLAUW. 

7. Genodigden 
Elk jaar worden er een paar Nederlanders uitgenodigd die als vrijwilliger iets goeds hebben 

gedaan voor de samenleving. Deze genodigden zitten achter het kabinet en de leden van 

de Staten-Generaal. De genodigden zitten in de vakken met de kleur GROEN. 

8. Burgers en journalisten 

Boven, op de tribune, mogen de gewone burgers zitten, samen met de journalisten. De 

tribune heeft op deze plattegrond de kleur BRUIN. Op de tribune staat trouwens ook een 

orkest. Dat orkest speelt een muziekstuk dat speciaal voor Prinsjesdag is gemaakt.  

 


