
Het B-Bot.nl Prinsjesdag Spel  

Wanneer vieren we Prinsjesdag? Wie leest de Troonrede voor?  
Met dit spel leren kinderen van groep 5 tot en met 8 het allemaal. 

Maak het Prinsjesdag Spel:
Knip de kaarten uit en plaats de afbeeldingen in willekeurige 
volgorde onder een Transparante mat of in de Transparante Pocket 
mat. Print het blad met de vragen. 

Spelregels:
Bekijk alle afbeeldingen van het spel samen met de kinderen. 
Kunnen de kinderen de verschillende afbeeldingen benoemen? Lees 
de vragen één voor één voor. Laat de kinderen de Bee-Bot naar het 
juiste antwoord programmeren.  
Bij elke vraag horen drie afbeeldingen. Eén afbeelding geeft het 
juiste antwoord weer, de andere twee zijn niet het antwoord op de 
vraag.

Extra moeilijk: 
Gebruik vraag 9 t/m 12. Deze vragen zijn moeilijker.

Nog meer tips om het programmeren moeilijker te maken:
• De Bee-bot mag alleen maar linksaf en vooruit
• De Bee-Bot mag niet naar rechts
• De Bee-Bot mag niet over .. (noem een bijvoorbeeld een land)

Let op: deze kaartjes passen precies in de transparante pocket mat. Knip ze 
dus iets kleiner uit als jullie er voor kiezen om de kaartjes te lamineren.

Veel speelplezier!

http://B-Bot.nl


Vragen:
1 Wanneer vieren we Prinsjesdag? 
v De 3e dinsdag van september 
x De 2e woensdag van september
x De 4e donderdag van september

2 In welk vervoersmiddel rijdt de koning op Prinsjesdag? 
v De Gouden koets
x Een Limousine
x Een Paard

3 Door wie wordt de troonrede voorgelezen? 
v Koning Willem Alexander
x Koningin Maxima
x Minister-president Rutte

4 Waar wordt de troonrede uitgesproken? 
v Ridderzaal
x Amsterdam Arena
x Westerkerk

5 In welke stad vindt dit spektakel plaats? 
v Den haag
x Amsterdam
x Utrecht

6 In welk kledingstuk besteden de vrouwen veel aandacht tijdens Prinsjesdag? 
v Hoedjes
x Rokjes
x Sokken

7 Na het lezen van de troonrede wordt er “Leve de Koning” geroepen. Welk woord roepen de 
aanwezige gasten 3x?  

v Hoera
x Gloria
x Willem

8 Na afloop van de troonrede gaat de Minister van Financiën naar de Tweede Kamer, om 
daar het overzicht van alle regeringsplannen aan te bieden. Die plannen en de 
bijbehorende financiën staan in de Rijksbegroting en de miljoenennota. Waarin neemt de 
Minister van Financiën deze papieren mee? 

v Koffertje
x Aktetas
x Kluis



MOEILIJKE VRAGEN:

9 Vanaf welke plek vertrekt de tocht met de Gouden Koets?  
v Paleis Noordeinde
x Paleis op de Dam
x Villa

10 Die Rijksbegroting en de miljoenennota zitten in een koffertje. Deze traditie is in 1947 
begonnen. Uit welk land kwam het idee van het koffertje?

v Engeland
x Spanje
x Belgie

11 In 1898 kreeg Koningin Wilhelmina de Gouden Koets als cadeautje van inwoners van een 
stad in Nederland. Welke stad? (gebruik plaatjes van vraag 5)

v Amsterdam
x Den Haag 
x Utrecht

12 Wie schrijft de voorlopige versie van de Troonrede? (gebruik plaatjes van vraag 3)
v Minister-President Rutte
x Maxima
x Willem Alexander
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