
Prinsjesdag  
 

Op de derde dinsdag van september vieren we Prinsjesdag. Op Prinsjesdag vertelt de regering over 

haar plannen voor volgend jaar en wat die plannen kosten. Dit alles is beschreven in de troonrede 

die wordt voorgelezen door de Koning. Dit vindt plaats in de Ridderzaal en alle leden van de Eerste 

en Tweede kamer zijn hierbij aanwezig. Er is ook een belangrijke taak voor de minister van Financiën. 

Na de troonrede loopt hij met een koffertje de Ridderzaal binnen. In dat koffertje zitten de 

rijksbegroting en de Miljoenennota. In de rijksbegroting staan de plannen van de regering voor 

volgend jaar. In de Miljoenennota wordt de rijksbegroting samengevat. Deze stukken overhandigt de 

minister van Financiën aan de Tweede Kamer.  

Check hier een aantal filmpjes over Prinsjesdag. Met name geschikt voor leerlingen in de bovenbouw 

van het basisonderwijs en alle niveaus van het voortgezet onderwijs.  

Op de volgende pagina vind je ook een aantal leuke wist je datjes, geschikt voor iedereen! 

Tijdens Prinsjesdag zijn er een aantal dingen opvallend, onder andere: 

- Alle vrouwen dragen een mooie, bijzondere hoed. 

- De koning en koningin worden vervoerd per koets. 

Je eigen hoed (basisonderwijs) 

Maak je eigen Prinsjesdaghoed! Een paar stroken papier, versieringen, schaar en lijm en je kan zo een 

mooie hoed in elkaar zetten. Leerling Elisa maakte eerder al eens een mooie hoed! 

  

Maak je eigen koets (basisonderwijs) 

Neem een leeg melkpak of ander vergelijkbaar kartonnen pak/doos. Knip aan beide lange kanten een 

rechthoek uit het melkpak op gelijke hoogte. Dit zijn de ramen van de koets. Met wc rolletjes maak je 

de wielen. Versier de koets. Door een foto van jezelf in de koets te plakken, voor het raam, lijkt het 

net dat jij als koning of koningin in de koets zit. 

Heb jij wat leuks gemaakt? Stuur je dan een foto naar info@wereldschool.nl?   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/lesmateriaal/animatievideos-prinsjesdag
mailto:info@wereldschool.nl


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

Het koffertje waarin de 

Rijksbegroting en Miljoenennota 

zitten al meer dan 40 jaar oud is?! 

Wist je dat? 

Alle ministers eerst zelf een plan 

maken wat ze met het geld willen 

doen? Daarna bekijken alle 

ministers samen de plannen en 

maken ze keuzes. De begroting van 

alle ministers bij elkaar vormen de 

rijksbegroting.  

Wist je dat? 

In 1963 een van de paarden die een 

koets trok op hol sloeg? In deze 

koets zaten drie prinsessen (Beatrix, 

Irene en Margriet). De koets kwam 

tegen een boom tot stilstand. 

Niemand raakte gewond.  

 
Wist je dat? 

Normaal gesproken worden de 

koning en koningin per Gouden 

Koets vervoerd, maar sinds 2016 

wordt de Gouden Koets opgeknapt. 

Het onderstel, de kast, de stoffering 

en de bok van de koets worden 

opgeknapt. Dit duurt nog tot 2020. 

Wist je dat? 

Belastingen de belangrijkste 

inkomsten van de overheid zijn? 

Met dat geld betaalt de overheid 

mee aan allerlei dingen die (bijna) 

iedereen gebruikt. Denk aan 

ziekenhuizen, de trein, scholen, de 

speeltuin, etc.  

 Wist je dat? 

Op Prinsjesdag wordt nu de Glazen 

Koets gebruikt. Dit is het oudste 

voertuig van de koninklijke familie. 

Deze werd in 1826 gebouwd. 

 Wist je dat? 

Prinsjesdag eerst op een maandag 

in november was? Later is dit 

verplaatst naar de dinsdag in 

september, zodat het kabinet niet 

al op zondag naar Den Haag 

hoefde af te reizen. Voor veel 

mensen was reizen op zondag niet 

toegestaan.  

 

Wist je dat? 

Eén kamerlid en minister in een 

bunker zich schuil houdt tijdens 

Prinsjesdag. Wanneer er iets 

gebeurt tijdens Prinsjesdag waarbij 

alle politici en de koning om het 

leven komen, dan zijn zij veilig en 

kunnen zij het land besturen. 


