Op Prinsjesdag presenteert de minister van
Financiën een overzicht van verwachte
uitgaven en inkomsten. Hoe noemen we dat?

Wat is de belangrijkste reden dat grote
bedrijven zich vestigen in India?
Lage lonen

De (rijks)begroting

Wat is de grootste inkomstenpost van de
regering?

In Nederland hebben we de Euro. Wat is de
munteenheid in Japan?

Belastingen

Japanse Yen

Waarvoor staat de afkorting VOC?

Welke munteenheid heeft Vaticaanstad?

Verenigde Oostindische Compagnie

De Euro

Goed/fout: Reclame komt van het Latijnse
woord clamare, dat schreeuwen betekent.

Hoeveel uur werk je per week als je fulltime
werkt?

Goed: vroeger was schreeuwen de beste manier
om te laten weten wat er te koop
was.

Tussen de 36 en 40 uur per week.

Hoe luidt de slogan/jingle van de winkel
Kruidvat?

De Euro werd ingevoerd in 2002. Wat hadden
we in Nederland daarvoor?

´Kruidvat: steeds verrassend, altijd
voordelig´

Wat kun je niet door 5 én 15 delen? (zodat je
een heel getal overhoudt):
60/30/40/45/15
40

De Gulden

Waar staat de afkorting VMBO voor in het
onderwijs?
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Wat is, naast de euro, de belangrijkste
geldeenheid in de wereld?

Waar staat de afkort IQ voor?
Intelligentiequotiënt

De Amerikaanse Dollar

Welke land behoort niet tot de Europese Unie?
Griekenland/Turkije/Finland/
Portugal/Frankrijk

Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen?
21 (1+2+3+4+5+6)

Turkije

Als je naar India wilt om te werken, heb je een
werkvisum nodig. Heb je ook een visum nodig
als je naar Duitsland wilt?
Nee, binnen de EU kun je vrij reizen

Nederland handelt veel met het buitenland.
Goed of fout: Nederland exporteert vooral
bloemen

Goed/fout: alle banken kunnen zelf biljetten
drukken en munten slaan.
Fout – dit mag en kan alleen
de Europese Centrale
Bank

Wat maakt het minst geluid?
Een startende straaljager/onweer/een trein
Een trein

Fout, vooral apparaten en
chemicaliën

Goed/fout: de planeet Neptunus is genoemd
naar de god van de zee.

Waar staat de afkorting PIN voor?
Persoonlijk Identificatie Nummer

Goed

Wat is geen fossiele brandstof:
aardgas, aardolie, hout of steenkool?

Goed/fout: specerijen komen van planten.
Goed

Hout

Goed/fout: in je hersenen bevinden zich
miljoenen zenuwcellen.

Welk land heeft de meeste inwoners ter
wereld?

Goed

China

Wat is de grootste woestijn ter wereld?

Hoeveel provincies telt Nederland?

Sahara
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Goed of fout: een spaarlamp is zuiniger in
energieverbruik dan ledverlichting

Esther heeft negen snoepjes. Rob heeft een
derde minder. Hoeveel snoepjes heeft Rob?

Fout

Zes

Welk materiaal heeft men niet uit de bodem
gegraven? Kolen/diamanten/staal

Bij sommige tv-reclames wordt gezegd: ‘let
op, lenen kost geld.’ Wat moet je dan betalen
voor een lening?

Staal
Rente (naast aflossing)

Wat is de ‘Federal Reserve’?

Goed/fout: de euro en de dollar zijn altijd
evenveel waard.

De Amerikaanse Centrale Bank
Fout: de waarde fluctueert.
Bijvoorbeeld: € 1,- is gelijk aan
$ 1,38

Welke sport (met slaghout) wordt veel
gespeeld in onder andere India en Australië?
Cricket

Wat is een rijksdaalder?
Oude Nederlandse munt die 2 gulden en 50
cent waard was.

Hoe heet de mede-oprichter en topman van
Apple die in 2011 overleed?
Steve Jobs

Van welk bedrijf is de slogan ‘Eat fresh’?

In welk jaar kwam Google op internet? (je mag
er 2 jaar naast zitten)
1998

Welke bank staat bekend als ‘De bank anno
nu’

Subway
ABN AMRO

Welke periode staat (naast de huidige
periode) bekend als De Crisisjaren?
De jaren 20/30/40
De jaren 30

Een deel van de Nederlandse welvaart is te
danken aan de gasvoorraad van ons land.
Waar is het grootste deel van deze voorraad te
vinden?
Groningen/ Drenthe/Limburg

Uit hoeveel lidstaten bestaat de Europese
Unie, waar Nederland ook lid van is?
12/28/ 50
28

Bij welke sport spelen mannen en vrouwen in
Nederland gemengd?
Voetbal/korfbal/cricket
Korfbal

Groningen (Slochteren)

Wat voor (politiek belangrijke) dag is ‘de
derde dag in september’?

Hoe heet het volkslied van Nederland?
Het Wilhelmus

Prinsjesdag

Hoeveel cijfers bevat een IBAN-nummer?
12

Achterblad

