
 

 

 

Onderwijskrant Actueel:  Prinsjesdag 

 

Quiz: Wat weet je van Prinsjesdag? 
 

 

Korte omschrijving werkvorm: 

In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis van Prinsjesdag.   

De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn 

kennisvragen en een schattingsvraag. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B 

of C). Bij de schattingsvraag gaat het erom welk team het dichtst bij het goede antwoord zit.  

 

Leerdoel: 

Leerlingen leren spelenderwijs waar Prinsjesdag over gaat en wat voor tradities erbij horen. 

 

Duur: 

ca. 15 minuten 

 

Handleiding: 

 

1. Verdeel de klas in vijf teams. Aan elk team geeft u vier lege A4-tjes. Op de eerste drie 

A4-tjes schrijven zij A, B en C, het vierde blad hebben zij later in de quiz nodig.  

2. U leest een vraag voor en geeft daarbij drie mogelijke antwoorden: A, B of C. Na het 

voorlezen van de vraag en de antwoorden geeft u de teams tien seconden de tijd om 

te overleggen. Op uw teken steekt elk team een A, een B of een C in de lucht. 

3. U geeft de teams die het juiste antwoord hebben gegeven een punt.  

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel:  Prinsjesdag 

 

Quizvragen 

 
1. De dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaten niet in de 

Gouden Koets. Waarom niet? 

a. Ze kregen geen vrij van school. 

b. Dat mag pas als ze 18 jaar zijn. 

c. Er passen maar twee mensen in de koets. 

 

2. Wat is er bijzonder aan de vorm van de Gouden Koets? 

a. De koets is smal, zodat hij ook over het fietspad kan rijden. 

b. De koets is hoog, omdat koningin Wilhelmina destijds wilde dat ze er rechtop in 

kon staan. 

c. De koets kort, omdat hij anders de bochten niet doorkomt. 

 

3. De miljoenennota zit in een koffertje. Van welk materiaal is deze gemaakt?  

a. Ivoorkleurig geitenleer 

b. Goud geverfd hout, net als de Gouden Koets 

c. Blauw krokodillenleer 

 

4. Het koffertje bevat informatie over de begroting. In 2015 mag het begrotingstekort 

niet hoger dan 3% zijn. Wat is het tekort in 2014? 

a. Precies 3% 

b. 3,3% 

c. 2,9% 

 

5. Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren had zich vorig jaar wel 

heel bijzonder uitgedost. Wat had ze aan? 

a. Een jurk met plaatjes van scharrelkippen 

b. Een militair pak met gordel met wortels 

c. Een prinsessenjurk 

 

6. De begroting was een paar dagen voor Prinsjesdag al uitgelekt. Wat twitterde Geert 

Wilders toen hij over de stijgende werkloosheid hoorde? 

a. “Straks raak ik ook nog mijn baan kwijt!” 

b. “Rutte maakt Nederland helemaal kapot. Opstappen, Mark!” 

c. “De cijfers vallen tegen, maar Nederland komt er wel weer bovenop.” 

 

7. Op Prinsjesdag maakte minister Hennis van Defensie bekend dat Nederland 37 JSF’s 

aanschaft. Wat zijn JSF’s? 

a. Grote vrachtschepen 

b. Onderzeeboten 

c. Gevechtsvliegtuigen 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel:  Prinsjesdag 

 

8. Koning Willem-Alexander las dit jaar voor het eerst de troonrede voor. Waar begon hij 

mee? 

a. Hij bedankte het parlement, de bevolking en zijn moeder voor een fijne start 

van zijn koningschap op 30 april 

b. Hij vroeg alle aanwezige dames hun hoed even af te zetten 

c. Hij vertelde dat hij het fijn vond dat zijn vrouw Máxima naast hem zat 

 

9. In de troonrede stond dat de klassieke verzorgingsstaat plaats moet maken voor een 

‘participatiesamenleving’. Wat bedoelt de regering hiermee? 

a. Er moet meer geld uitgegeven worden om de zorg te verbeteren. 

b. De overheid moet zich meer met de levens van de burger bemoeien. 

c. Mensen moeten meer verantwoordelijkheid voor zichzelf of anderen nemen. 

 

10. De regering voert extra maatregelen in. Hoeveel willen ze hiermee bezuinigen? 

a. 6 miljard euro 

b. 7 miljard euro 

c. 8 miljard euro 

 

11. Tijdens de tocht met de Gouden Koets was er een klein incident. Wat gebeurde er? 

a. Er werd net als drie jaar geleden een voorwerp naar de koets gegooid. 

b. Twee vrouwen renden naakt de route op om te protesteren. 

c. Eén van de paarden wilde niet verder lopen. 

 

12. Het koninklijk paar sloot Prinsjesdag af op het balkon van Paleis Noordeinde om het 

volk te groeten. Wie waren daar nog meer bij? 

a. Prinses Beatrix en Mark Rutte 

b. Prins Constantijn en prinses Laurentien 

c. De dochters van Willem-Alexander en Máxima 

 

13. Schattingsvraag: Verwacht wordt dat komend jaar het aantal werklozen stijgt. Hoeveel 

mensen zullen in 2014 geen werk hebben?  

685.000 

De groep die het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt 1 punt. 

 

14. Schattingsvraag: Uit hoeveel woorden bestond de troonrede van dit jaar? 

2.216 

De groep die het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt 1 punt 

 

 


