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ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!
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Ontdek het zelf

UITDAGING

MAAK EEN GEHEIM-

SCHRIFT VOOR DE  

KONING 

Ieder jaar op de derde 
dinsdag van september is 
het een bijzondere dag in 
Nederland: Prinsjesdag. 
Dit is de opening van het 
parlementaire jaar. Op 
deze dag gaan de koning 
en koningin in een 
Glazen Koets naar de 
Ridderzaal in Den Haag 
(de 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. 
Na het verhaal van de ko-
ning worden de belangrijke 
plannen in een speciaal 
koffertje gestopt. De minis-
ter van financiën brengt dit 
koffertje naar de Tweede 
Kamer. In het koffertje zit-
ten de rijksbegroting en de 
miljoenennota. 

INLEIDING

IN HET KORT

Verwonderen: De leerkracht 
introduceert het thema Prins-
jesdag en vertelt het probleem 
van de koning en de minister 
van financiën.  

Verkennen: De leerlingen 
verkennen met de leerkracht op 
welke manier je een geheim-
schrift kunt maken. Hebben 
de leerlingen dit zelf weleens 
gedaan? 

Onderzoek opzetten en uit-
voeren: De leerlingen gaan het 
experiment uitvoeren waarbij ze 
een geheime boodschap gaan 
schrijven met citroensap. 

Conclusie: De leerlingen be-
spreken hoe het komt dat door 
het strijken de tekst tevoor-
schijn komt. 

Voordat het Prinsjesdag 
is, probeert de regering 
de troonrede goed geheim 
te houden. Helaas lukt dit 
bijna nooit! Hoe handig zou 
het zijn wanneer de koning 
en de minister van finan-
ciën een geheimschrift 
hebben zodat niemand de 
plannen kan lezen? Helpt 
jouw klas de koning? In 
deze uitdaging gaan de 
leerlingen een geheim-
schrift maken. De leerlin-
gen doorlopen daarmee de 
stappen van onderzoekend 
leren.
  



3

en laat je niets wijsmaken

HANDIGE 
MATERIALEN 

• A3 vellen 
•  Citruspers (of flesjes citroen-

sap)
• Stevig A-4 papier (120 gram)
• Dunne penselen
• Schaaltjes 
• Strijkijzer (stand katoen)
• Strijkplank
•  Eventueel: lange kaars, luci-

fers en kaarshouder 
• Eventueel schorten 

SLEUTELWOORDEN

Ridderzaal: gebouwd in de Mid-
deleeuwen en staat in Den Haag

Prinsjesdag: derde dinsdag 
van september waarop de 
troonrede wordt uitgesproken

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

Geheim: iets dat niemand mag 
weten 

Geheimschrift: Een geheime 
boodschap die je alleen met 
een code kunt kraken

Citroen: een zure gele vrucht 

Chemische reactie: bepaalde 
stoffen worden omgezet in 
andere stoffen (bijvoorbeeld als 
iets verbrand of smelt)

VOORBEREIDEN

DUUR: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door. 
Verzamel de materialen voor dit 
experiment. Zet schaaltjes met 
citroensap klaar in de klas. Zorg 
ervoor dat je de verschillende 
filmpjes hebt bekeken. 

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen:

Ontdekken wat Prinsjesdag is

Ontdekken op welke manier je 
een geheimschrift kunt maken 

Ontdekken hoe chemische 
reacties tot stand komen

Presenteren: Spelletje waarbij 
de leerlingen het geheimschrift 
van andere leerlingen proberen 
te raden. 

http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
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LESVERLOOP
VERWONDEREN

DUUR: 10 MINUTEN – VIDEO – 
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH  

Introduceer het thema Prins-
jesdag. Gebruik hiervoor de 
inleiding en volgende video:

http://www.schooltv.nl/video/
de-derde-dinsdag-in-sep-
tember-gouden-koets-troon-
rede-miljoenennota-en-het-
koffertje/#q=prinsjesdag 

Vertel de leerlingen dat de 
troonrede ieder jaar uitlekt. 
Journalisten doen altijd hun best 
om alvast over de troonrede te 
schrijven. Zij hebben dan de 
troonrede in het geheim gekre-
gen van iemand. Dit is niet de 
bedoeling, want de troonrede is 
hartstikke geheim! 

VERKENNEN

DUUR: 10 MINUTEN –  
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH

Hoe zou het kunnen dat de 
troonrede uitlekt? Hoe kun-

nen we de koning helpen dat 
dit niet meer gebeurt? Zou 
een geheimschrift handig zijn 
voor de koning? Schrijf met de 
leerlingen mogelijkheden op 
het bord hoe je een geheim-
schrift kunt maken. Heeft één 
van jullie dit wel eens gedaan? 
Bespreek de voor- en nadelen 
van de verschillende manie-
ren om een geheimschrift te 
maken.

Vertel de leerlingen dat ze een 
hele spannende proef gaan 
doen met citroensap. Vroeger 
schreven ze geheime teksten 
met citroensap. Door het 
gebruik van citroensap kun-
nen jullie straks allemaal een 
geheimschrift maken! 

ONDERZOEK OPZET-
TEN EN UITVOEREN

DUUR: 20 MINUTEN – TWEE-
TALLEN – ZELFSTANDIG 
WERKEN – LEERKRACHT 
ALS COACH

De leerlingen gaan de proef 
met de citroen uitvoeren. Dit 
doen ze in tweetallen. De proef 
gaat als volgt: 

•  Per tweetal een schaaltje met 
citroensap, dun penseel en 

vellen A-4 papier

•  De leerlingen schrijven op het 
papier een brief in citroensap 
naar de koning

Laat de leerlingen vrij in wat ze 
willen schrijven. Dit kan bijvoor-
beeld een woord zijn dat ze net 
hebben geleerd. 

•  De leerlingen laten de brief 
even drogen en geven deze 
vervolgens aan de leerkracht 

•  Ondertussen zet de leer-
kracht een strijkplank en een 
strijkbout klaar. De strijkbout 
staat op stand katoen

•  De leerkracht gaat met het 
strijkijzer over een aantal 
brieven

Tot slot maken de leerlingen in 
tweetallen een geheimschrift 
dat de klas straks gaat raden. 

Tip: naast het gebruik van een 
strijkijzer is het ook leuk om te 
laten zien dat je het geheim-
schrift kunt ontrafelen met een 
brandende kaars. Je gaat niet 
met een strijkijzer over de brief 
maar laat de leerlingen de brief 
boven een kaars houden (ca. 3 
cm). Het geeft niet dat er stuk-

http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
http://www.schooltv.nl/video/de-derde-dinsdag-in-september-gouden-koets-troonrede-miljoenennota-en-het-koffertje/#q=prinsjesdag
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en laat je niets wijsmaken

ken meer of minder aangebrand 
zijn, dit maakt het juist geheim-
zinnig! 

CONCLUDEREN 

DUUR: 5 MINUTEN 
KLASSIKAAL

Hoe zou het kunnen dat de tekst 
tevoorschijn komt? Waarom kun 
je het eerst niet lezen en na het 
strijken wel? Bespreek dit met 
de leerlingen. 

PRESENTEREN

DUUR: 10 MINUTEN 
KLASSIKAAL - SPEL

Speel het volgende spel. Ieder 
groepje heeft een geheim-
schrift gemaakt dat de andere 
leerlingen uit de klas moeten 
ontrafelen. Laat een aantal 
geheimschriften rondgaan in de 
klas. Kunnen de leerlingen het 
lezen? Schrijf de bevindingen 
op het bord. 

De leerkracht strijkt vervolgens 
met het strijkijzer over de vellen 
papier. Wat staat er? Heeft ie-
mand het goed geraden? Waar 
heb je dan op gelet? Hoe wist 
je de code? 

is opgedroogd kun je het niet 
meer zien. Maar als je het 
papier vervolgens weer ver-
warmd, komt de boodschap 
weer tevoorschijn! Dit is een 
leuke manier om leerlingen met 
een wetenschappelijk proefje in 
aanraking te laten komen. Als je 
een stof verwarmt dan treedt er 
een chemische reactie op. Bij 
dit proefje ook. Het sap van een 
citroen verbrandt sneller dan het 
papier en daardoor worden de 
letters eerder bruin dan de rest 
van het papier. 

EXTRA LINKS

Video over geheimschrift met 
citroen:

http://www.schooltv.nl/video/
huisje-boompje-beestje-mijn-
geheim/#q=geheim

ACHTERGROND-
INFORMATIE
Een geheime boodschap op-
schrijven is natuurlijk hartstikke 
spannend. Dat noemen we 
ook wel cryptografie. Mensen 
maken al eeuwen gebruik van 
geheimtaal. Vroeger schreven 
ze geheime teksten met ci-
troensap. Als het citroensap 

Proefje: 

http://www.zozitdat.
nl/2012/05/08/geheimschrift-
met-citroen/

De reeks uitdagingen  
Ontdek het zelf zijn bestemd 

voor alle klassen van het  
primair onderwijs en komen  

tot stand onder verantwoorde-
lijkheid van TechYourFuture  
en HEIN! in samenwerking  

met Heutink
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