
 
 

Quiz Prinsjesdag 2022 
 

Korte toelichting 

Met deze quiz activeer en herhaal je de kennis van je leerlingen/studenten over Prinsjesdag en de positie van 
de koning in onze staatsinrichting. Je leerlingen of studenten steken hun hand wel of niet op bij het 
beantwoorden van de vragen. 

 

Leerdoel 

De leerlingen of studenten kunnen uitleggen wat op Prinsjesdag gebeurt en wat de rol van de koning is in onze 
staatsinrichting. 

 
Voorbereiding 

Zet de bijbehorende PowerPointpresentatie klaar. 
 

Tijdsduur 

15 minuten 
 

Handleiding 
 

1. Vertel dat jullie een quiz gaan doen. Bij elke vraag kiezen de leerlingen of studenten per groepje hun 
antwoord. 
 

2. Turf de goede antwoorden. 
 

3. Kies aan het einde het winnende groepje. 
 

4. Als meerdere groepjes op gelijke hoogte eindigen, kun je nog een open vraag stellen om de definitieve 
winnaar uit te roepen (vraag 11). Laat de leerlingen of studenten hun het antwoord opschrijven. Daarna 
laten ze tegelijk hun antwoord zien. 

 

  



 
De vragen en de antwoorden 

1. Waar wordt de troonrede voorgelezen? 
 Hand omhoog: Ridderzaal 
 Hand omlaag: Koninklijke Schouwburg 

 
De troonrede is traditioneel in de Ridderzaal. Het Binnenhof is nu afgesloten voor renovatie. Daarom is de 
troonrede dit jaar en de komende jaren in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 

 
 

2. Wat staat in de troonrede? 
 Hand omhoog: De plannen van de ministers voor het komende jaar 
 Hand omlaag: Wat de ministers het afgelopen jaar gedaan hebben 

 
3. Wie leest de troonrede voor? 

 Hand omhoog: de koning 
 Hand omlaag: de minister-president 

 
4. Wie schrijft de troonrede? 

 Hand omhoog: het hoofd van het Kabinet van de Koning 
 Hand omlaag: de minister-president 

 
5. Wie zitten in de regering? 

 Hand omhoog: alle ministers en de Koning 
 Hand omlaag: alle ministers en de Kamerleden 

 
6. Mag de koning stemmen bij verkiezingen? 

 Hand omhoog: Ja 
 Hand omlaag: Nee 

 
7. Wat is een taak van de koning? 

 Hand omhoog: wetten maken 
 Hand omlaag: overleggen met de minister-president 

 
8. Hoe heet het werkpaleis van de koning? 

 Hand omhoog: Paleis Noordeinde 
 Hand omlaag: Huis ten Bosch 

 
9. Hoe heet de vergadering van de Tweede Kamer vlak na Prinsjesdag? 

 Hand omhoog: het Prinsjesdagdebat 
 Hand omlaag: de Algemene Beschouwingen 

 
10. Wat overhandigt de minister van Financiën aan de Tweede Kamer? 

 Hand omhoog: een koffertje met de Miljoenennota 
 Hand omlaag: een tablet met alle plannen van de regering en de begroting 

 
 
Extra vraag bij gelijke stand (geen dia in presentatie): 

 
11. Hoeveel woorden had de langste troonrede? 

 
De langste troonrede was 3220 woorden en werd in 1993 geschreven door toenmalig minister-president Lubbers. 


