
PRINSJESDAG: DE DYNAMISCHE HOED 

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

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT
PLUS
KLAS
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UITDAGING

MAAK EEN 

DYNAMISCHE HOED 

VOOR PRINSJESDAG 

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. 

In de Ridderzaal wordt 
er naar de troonrede 
geluisterd door de leden 
van de Eerste en Tweede 
Kamer. De leden nemen 
vaak hun echtgenoot / 
echtgenote mee. In 1977 
was het Tweede Kamer-
lid Erica Terpstra die als 
eerste tijdens Prinsjesdag 

INLEIDING

IN HET KORT

Probleem: De leerkracht intro-
duceert het thema Prinsjesdag 
en de hoedenparade en legt de 
opdracht van de dynamische 
hoed uit. 

Probleem verkennen: De 
leerlingen verkennen met de 
leerkracht op welke manier je 
een dynamische hoed maakt. 

Ontwerpvoorstel maken: De 
leerlingen stellen een pro-
gramma van eisen op voor een 
dynamische hoed. 

Uitvoeren: De leerlingen ma-
ken een dynamische hoed. 

Testen en evalueren: De 
leerlingen testen de hoed om 
te kijken of hij voldoet aan het 
programma van eisen.

een hoed droeg. Dit is een 
trend geworden waardoor 
er soms meer aandacht is 
voor de hoedenparade dan 
voor de troonrede. Omdat 
hoedjes zo populair zijn 
tijdens Prinsjesdag gaan 
leerlingen zelf een dynami-
sche hoed ontwerpen.  

De leerlingen gaan zelf een 
dynamische hoed maken 
voor Prinsjesdag. De leer-
lingen doorlopen in deze 
uitdaging de stappen van 
het ontwerpend leren
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en laat je niets wijsmaken

HANDIGE 
MATERIALEN 

• Scharen 
• Plakband
• Papier 
• Karton 
• Golfkarton
• Lijm 
• Potloden 
• Verf
• Stokjes
• Wieltjes

Vraag de leerlingen om ook knut-
selmateriaal mee naar school te 
nemen.

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 

Hoed: hoofddeksel met rand

Dynamisch: vol kracht en 
beweging

Statement: opvallende uitspraak 
of bewering

Crossover: mengeling van ver-
schillende stijlen/opleidingen

VOORBEREIDEN

DUUR: 30 minuten  
Lees de lesbrief goed door. 
Verzamel de materialen voor dit 
experiment. 

Lees ook het onderstaande 
artikel: http://www.metronieuws.
nl/mode/2015/09/prinsjesdag-
2015-de-hoedjes

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen: 

Ontdekken wat Prinsjesdag is

Ontdekken op welke manier je 
een hoed maakt 

Ontdekken hoe je een hoed 
dynamisch maakt

Presenteren: Op de catwalk 
op school presenteren de leer-
lingen hun hoeden aan groep 5 
t/m 8. 

Liesbeth v Tongeren

@GroenLiesbeth

Bossen vangen effect kli-

maatverandering op. Plant 

een boom. #FSC keurmerk 

voor goed hout hoedje. 

#pdag2015
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http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
https://twitter.com/groenliesbeth?lang=nl
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LESVERLOOP
PROBLEEM

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

Introduceer het thema Prinsjes-
dag en hoedenparade.

Doe dat aan de hand van het 
Metro artikel: 

http://www.metronieuws.nl/
mode/2015/09/prinsjesdag-
2015-de-hoedjes . Projecteer 
dit op het digibord.

Vertel de leerlingen dat Prins-
jesdag steeds meer een hoed-
jesdag aan het worden is. Dit 
jaar mogen de leerlingen ook 
meelopen met een hoed. Maar 
de hoed moet wel dynamisch 
zijn en een statement maken. 

PROBLEEM 
VERKENNEN

DUUR: 10 MINUTEN –  
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH

Maak twee woordwebben. In 
één komt het woord “dyna-
misch” en in het andere het 
woord “statement”. Vraag aan 
de leerlingen wat deze woorden 
betekenen en wat ze ermee 
associëren. 

ONTWERPVOORSTEL 
MAKEN

DUUR: 20 MINUTEN –  
TWEETALLEN – ZELFSTAN-
DIG WERKEN – LEER-
KRACHT ALS COACH

De leerlingen moeten nu een 
ontwerp maken. Dat doen zij 
aan de hand van een program-
ma van eisen

Dit programma van eisen kan 
bestaan uit bijvoorbeeld:

• De hoed moet dynamisch zijn 
•  De hoed moet een statement 

maken
•  Het dynamische onderdeel 

moet kunnen bewegen
•  Het dynamische onderdeel 

mag niet aangedreven wor-
den door elektriciteit 

• De hoed moet draagbaar zijn
•  De hoed moet duidelijk er-

gens een uitspraak over doen

• De hoed moet opvallend zijn
 
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 
drie schetsen van een dynami-
sche hoed met een statement. 
Daarna bespreekt ieder tweetal 
elkaars ontwerpen en komt met 
een gemeenschappelijke hoed 
die dynamisch is en een state-
ment toont. 

UITVOEREN

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

In tweetallen gaan de leerlingen 
aan de slag met hun ontwerp en 
maken deze hoed op maat.

Aan de leerkracht kunnen de 
leerlingen advies vragen over 
hun ontwerp. Tevens coach je 
de leerlingen aan de hand van 

http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
http://www.metronieuws.nl/mode/2015/09/prinsjesdag-2015-de-hoedjes
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het programma van eisen. Ko-
men de eisen die de leerlingen 
opgesteld hebben terug in het 
ontwerp? 

TESTEN EN 
EVALUEREN  

DUUR: 5 MINUTEN –  
TWEETALLEN

In tweetallen testen de leerlin-
gen of de hoed voldoet aan het 
programma van eisen. 

PRESENTEREN

DUUR: 10 MINUTEN –  
KLASSIKAAL – MODESHOW 
CATWALK

De leerlingen dragen hun hoed 
en lopen over de catwalk. De 
leerlingen uit bijvoorbeeld groep 
5 t/m 8 bekijken de hoedenpa-
rade.  Daarnaast maken ze een 
leuke selfie met hun hoed. Deze 
kunnen op de website van de 
school geplaatst worden. 

ACHTERGROND-
INFORMATIE
Tegenwoordig dragen veel 
vrouwelijke genodigden op 
Prinsjesdag een hoed. Toen-
malig Kamerlid Erica Terpstra 
droeg voor het eerst een hoed 
in de Ridderzaal tijdens het 
uitspreken van de Troonrede. 
Sindsdien zijn veel vrouwen op 
Prinsjesdag in de Ridderzaal 
aanwezig met een al dan niet 
opvallende hoed. De hoedjes-
parade trekt altijd veel aandacht.

EXTRA LINK

De kleding en hoed van Jet 
Bussemaker, minister van 
Onderwijs, gemaakt door TU 
Eindhoven.

https://www.youtube.com/
watch?v=UMe4gf-5cSc

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMe4gf-5cSc
https://www.youtube.com/watch?v=UMe4gf-5cSc

