
PRINSJESDAG: TROON VOOR DE PRINSESJES 

ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT 5&6
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UITDAGING

ONTWERP EEN 

VERSTELBARE TROON 

VOOR DE PRINSESJES 

Ieder jaar op de derde 
dinsdag van september 
is het een bijzondere dag 
in Nederland: Prinsjes-
dag. Op deze dag gaan 
de koning en koningin in 
een Glazen Koets naar de 
Ridderzaal in Den Haag 
(Gouden Koets wordt 
gerestaureerd). In de
Ridderzaal leest koning 
Willem-Alexander de 
troonrede voor, een lange 
toespraak met alle belang-
rijke plannen van de rege-
ring voor het komende jaar. 
Tijdens de troonrede zit-
ten de koning en koningin 
op een hele mooie grote 
troon. De koning en ko-
ningin zouden het gezellig 
vinden als hun prinsesjes 
(Amalia, Alexia en Ariane) 
ook op een troon kunnen 
zitten. Eigenlijk mogen 
de prinsessen pas vanaf 
hun 18e verjaardag bij de 

INLEIDING

IN HET KORT

Probleem: Introductie van het 
thema en het probleem van de 
drie nieuwe tronen voorleggen 
aan de leerlingen. 

Probleem verkennen: Aan de 
hand van een placemat brain-
stormen de leerlingen over een 
verstelbare troon. 

Ontwerpvoorstel maken: 
Leerlingen stellen een program-
ma van eisen op en kiezen uit-
eindelijk een definitief ontwerp. 

Uitvoeren: In tweetallen maken 
de leerlingen een verstelbare 
troon voor de prinsesjes. 

Testen en evalueren: De 
leerlingen gaan aan de hand 
van het programma van eisen 
testen of ze een goede verstel-
bare troon hebben ontwikkeld.  

troonrede zijn. Voor deze 
keer wordt er een uitzon-
dering gemaakt! Het moet 
dan wel een troon zijn die 
verstelbaar is, omdat de 
meisjes nog groter worden. 
Kunnen de leerlingen de 
prinsesjes helpen? In deze 
uitdaging gaan de leerlin-
gen een verstelbare troon 
maken. De leerlingen door-
lopen daarmee de stappen 
van ontwerpend leren.  
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HANDIGE 
MATERIALEN 

• A3 vellen 
• Keukenrollen
•  Karton in verschillende diktes 

en kleuren 
• Schaar
• Lijm
• Versiersels
• Stiften
• Verf

SLEUTELWOORDEN

Prinsjesdag: derde dinsdag 
van september waarop de 
troonrede wordt uitgesproken 

Ridderzaal: gebouwd in de 
Middeleeuwen en staat in Den 
Haag

Troonrede: hierin staan de 
plannen van de regering voor 
komend jaar

Troon: de zetel (stoel) waarop 
de koning zit

Verstelbaar: als iets in een 
andere stand of vorm gebracht 
kan worden 

VOORBEREIDEN

Duur: 30 minuten

Lees de lesbrief en de ach-
tergrondinformatie goed door. 
Verzamel bovengenoemde ma-
terialen. Bekijk dit filmpje over 
de Ridderzaal en de troon: 

http://www.schooltv.nl/video/
de-derde-dinsdag-in-septem-
ber-gouden-koets-troonrede-
miljoenennota-en-het-koffertje/

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen: 

Ontdekken wat Prinsjesdag is 

Ontdekken hoe een troon 
 eruit ziet

Maken een programma van ei-
sen waaraan het ontwerp moet 

voldoen

• Ontwerpen een troon die 
verstelbaar is 

Presenteren: De leerlingen 
presenteren hun tronen aan de 
klas. 

http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
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LESVERLOOP
PROBLEEM

DUUR: 10 MINUTEN –  
KLASSIKAAL  

Introduceer het thema Prins-
jesdag. Laat het filmpje over 
Prinsjesdag zien: http://www.
schooltv.nl/video/de-derde-
dinsdag-in-september-gouden-
koets-troonrede-miljoenennota-
en-het-koffertje/ 

Bespreek kort met de leerlingen 
wat Prinsjesdag is. Vervolgens ga 
je voorkennis activeren over een 
troon. Maak een woordweb met 
in het midden het woord ‘troon’. 

Vertel de leerlingen dat de prin-
sesjes ook heel graag een troon 
willen, net als de koning en 
koningin. Kunnen de leerlingen 
helpen? Het is belangrijk dat het 
een verstelbare troon is, want 
de prinsesjes zullen immers nog 
groeien.  

PROBLEEM 
VERKENNEN

DUUR: 10 MINUTEN – 
GROEPJES – LEERKRACHT 
ALS COACH

De leerlingen gaan in groep-
jes van 4 bedenken op welke 
manier ze een troon voor de 
prinsesjes kunnen maken die 
verstelbaar is. Op welke manier 
kan de troon meegroeien met 
de prinsesjes? Gebruik hiervoor 
de placematmethode: Ieder 
groepje krijgt een A3 vel met 
daarop de tekening zoals hier-
boven. In het midden zetten de 
leerlingen het woord ‘verstel-
bare troon’. Daarna schrijft/te-
kent iedere leerling in een eigen 
trapezium waaraan de leerling 
denkt bij een verstelbare troon. 
Na ongeveer 3 minuten gaan de 
leerlingen met elkaar overleg-
gen wat ze vanuit hun eigen tra-
pezium in de rechthoek zetten.

ONTWERPVOORSTEL 
MAKEN

DUUR: 15 MINUTEN –  
TWEETALLEN – ZELFSTAN-
DIG WERKEN – LEER-
KRACHT ALS COACH 

In de vorige fase hebben de 
leerlingen bedacht op welke 
manier ze een troon kunnen ma-
ken die verstelbaar is. In deze 
fase beginnen de leerlingen met 
het opstellen van een program-
ma van eisen. Een programma 
van eisen is een lijstje met 

voorwaarden waar een ontwerp 
aan moet voldoen. Denk daarbij 
aan de volgende vragen:

• Hoe gaat de troon eruitzien? 
•  Hoe zorgen we dat de troon 

verstelbaar is? 
•  Wie moet de troon gebrui-

ken? 
• Hoe groot moet de troon zijn? 
•  Welke materialen hebben we 

nodig? 
•  Hoe gaan we de troon versie-

ren? 
Laat leerlingen hun programma 
van eisen aan jou presente-
ren. Coach de leerlingen door 
vragen te stellen over uitvoer-
baarheid, organisatie, materiaal-
gebruik etc. 

Aan de hand van het pro-
gramma van eisen maakt iedere 
leerling afzonderlijk van elkaar 
3 schetsen. Leerlingen split-
sen zich op in tweetallen. Ieder 
tweetal bespreekt de ontwer-
pen en komt daarna met een 
gemeenschappelijk ontwerp. 

UITVOEREN

DUUR: 60 MINUTEN –  
TWEETALLEN – ZELFSTAN-
DIG WERKEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/
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In tweetallen maken de leerlin-
gen hun gekozen ontwerp. Als 
grootte van de troon kun je een 
pop of knuffel aanhouden. De 
troon hoeft dus niet op ware 
grootte te worden gemaakt. 

Als leerkracht coach je de 
leerlingen aan de hand van 
het programma van eisen dat 
ze hebben opgesteld. Komen 
de eisen die de leerlingen 
opgesteld hebben terug in het 
ontwerp? 

TESTEN EN  
EVALUEREN

DUUR: 5 MINUTEN –  
VIERTALLEN – ZELFSTANDIG 
WERKEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

De leerlingen gaan aan de hand 
van het programma van eisen 
testen of ze een goede ver-
stelbare troon hebben ontwik-
keld.  Dit kun je doen door twee 
groepjes elkaars tronen te laten 
testen. Leerlingen geven elkaar 
tips hoe ze hun troon kunnen 
verbeteren. Als leerkracht loop 
je rond om de leerlingen (kriti-
sche) vragen te stellen. 

PRESENTEREN

DUUR: 15 MINUTEN –  
KLASSIKAAL

De leerlingen presenteren hun 
tronen aan de klas. Laat ze 
vertellen hoe ze het probleem 
hebben aangepakt en welke op-
lossing ze hebben bedacht voor 
de prinsesjes. Belangrijke vraag: 
op welke manier kun je de troon 
verstellen zodat de prinsesjes er 
over een aantal jaren nog steeds 
op kunnen zitten?  

gehouden. De troon die in de 
Ridderzaal staat, staat daar al 
sinds 1904. 

EXTRA LINK

Koning Willem-Alexander:

http://www.schooltv.nl/video/
koning-willem-alexander-
van-prins-tot-koning-van-
nederland/#q=beatrix

ACHTERGROND-
INFORMATIE
Elk jaar is de 3e dinsdag van 
september Prinsjesdag. De 
Staten-Generaal (Eerste en 
Tweede Kamer) komen dan bij 
elkaar. Het is de opening van 
het nieuwe parlementaire jaar. 
Prinsjesdag is een dag vol oude 
gebruiken en tradities zoals de 
Gouden Koets, de troonrede, 
de Ridderzaal en het speciale 
koffertje van de minister van 
financiën. In de Ridderzaal staat 
de troon van de koning en ko-
ningin. De troon van de koning 
is een symbolische zetel. Op 
een zetel zaten vroeger alleen 
de koningen en staatshoofden. 
Die traditie hebben ze in stand 

De reeks uitdagingen  
Ontdek het zelf zijn  

bestemd voor alle klassen  
van het primair onderwijs 
 en komen tot stand onder  
verantwoordelijkheid van  

TechYourFuture en HEIN! in 
samenwerking met Heutink.

http://www.schooltv.nl/video/koning-willem-alexander-van-prins-tot-koning-van-nederland/#q=beatrix
http://www.schooltv.nl/video/koning-willem-alexander-van-prins-tot-koning-van-nederland/#q=beatrix
http://www.schooltv.nl/video/koning-willem-alexander-van-prins-tot-koning-van-nederland/#q=beatrix
http://www.schooltv.nl/video/koning-willem-alexander-van-prins-tot-koning-van-nederland/#q=beatrix

