
 

 

 

Thema's voor docenten: Prinsjesdag 

Heeft u geen tijd om het hele lespakket in de klas te behandelen? Hieronder 

vindt u links naar informatie op derdekamer.nl en andere sites over het thema 

Prinsjesdag. Bekijk deze pdf op een tablet of pc dan kunt u de links eenvoudig 

openen door er op te klikken. 

Handboeken politiek 

- Uitleg en vragen over Prinsjesdag (pdf) uit Handboek Politiek 1 

- Uitleg en vragen over de Derde Dinsdag (pdf) uit Handboek Politiek 2 

Filmpjes 

bekijk het filmpje Deel 1: Prinsjesdag (5.28 minuten)  

bekijk het filmpje Deel 2: Derde dinsdag in september (5.43 minuten)  

bekijk het filmpje Prinsjesdag 2014 : achter de schermen (4.17 min.) 

Prinsjesdag 

Onderstaande links geven meer informatie over de geschiedenis, de naam en de 

datum van Prinsjesdag. 

lees meer op derdekamer.nl 

lees meer over de naam Prinsjesdag op derdekamer.nl 

lees meer over de datum van Prinsjesdag op derdekamer.nl 

 

Gouden Koets / Glazen Koets 

Onderstaande links geven meer informatie over  (de geschiedenis van) de Glazen 

Koets en de route die de koets aflegt op Prinsjesdag. 

lees meer op derdekamer.nl 

lees meer op eerstekamer.nl 

lees meer op koninklijkhuis.nl 

bekijk de route op eerstekamer.nl 

bekijk de afbeelding van de Gouden Koets op het Binnenhof (pdf) 

Troonrede 

Onderstaande links geven meer informatie over  wat er in de troonrede staat en 

de inhoud van de troonrede van 2018. 

lees meer op derdekamer.nl 

https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/Thema-voor-Docenten-Handboek-Politiek-1-Hoofdstuk-Prinsjesdag-augustus-2018.pdf
https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/Thema-voor-Docenten-Handboek-Politiek-2-Hoofdstuk-Derde-Dinsdag-augustus-2018.pdf
https://youtu.be/hwgYP-Ejq7E
https://youtu.be/3hdki-u5guE
https://youtu.be/jhaA28DwvH4
http://www.derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/prinsjesdag
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/prinsjesdag/waarom-prinsjesdag/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/prinsjesdag/waarom-op-de-derde-dinsdag-september/
http://www.derdekamer.nl/prinsjesdag/de-gouden-koets
http://www.eerstekamer.nl/begrip/gouden_koets
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/staldepartement/glazen-koets
http://www.eerstekamer.nl/begrip/prinsjesdag_routekaart
https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/foto_binnenhof_met_gouden_koets_op_prinsjesdag_.pdf
http://www.derdekamer.nl/prinsjesdag/de-troonrede


bekijk de troonrede 2018 (21.11 minuten)  

lees de troonrede van 2018. 

Ridderzaal 

Onderstaande links geven meer informatie over  de Ridderzaal, het gebouw, en 

wie er in de zaal zitten tijdens Prinsjesdag. 

lees meer op derdekamer.nl 

bekijk "wie zit waar" (pdf) tijdens de troonrede 

bekijk de Eerste Kamerleden die in de Ridderzaal kunnen zitten 

bekijk de Tweede Kamerleden die in de Ridderzaal kunnen zitten 

bekijk de ministers en staatssecretarissen die in de Ridderzaal kunnen zitten 

Lees meer over de rol van de koning 

bekijk waar de Ridderzaal staat op het Binnenhof 

bekijk de afbeelding van de Ridderzaal (pdf) 

 

Koffertje 

Onderstaande links geven meer informatie over het koffertje van de minister van 

Financiën, wat er in zit en wat de Tweede en Eerste Kamer ermee gaan doen. 

lees meer op derdekamer.nl 

bekijk de animatie over de miljoenennota 2014 (3.19 minuten) van de overheid 

Speel het begrotingsspel 

 

Uitleg over alle moeilijke woorden vindt u in de woordenlijst. 

versie: 1 oktober 2018  

https://youtu.be/cRQXJRCtVGM
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2018/09/18/troonrede-2018
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/prinsjesdag/in-de-ridderzaal/
https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/vakverdeling_in_de_ridderzaal_2013.pdf
http://www.derdekamer.nl/kamerleden/eerste-kamer
http://www.derdekamer.nl/kamerleden/tweede-kamer
http://www.derdekamer.nl/regering/de-ministers
http://www.derdekamer.nl/regering/de-staatssecretarissen
http://www.derdekamer.nl/regering/de-koning
http://www.derdekamer.nl/het-binnenhof
https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/foto_van_het_binnenhof_met_fontein.pdf
http://www.derdekamer.nl/prinsjesdag/het-koffertje
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten-en-publicaties/videos/2013/09/17/miljoenennota-2014.html
http://www.begrotingsspel.nl/
http://www.derdekamer.nl/woordenlijst

