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De omgekeerde quiz
Wie weet het meest van de Nederlandse provincies?

Lesduur: 20 minuten  |  Lesvorm: spel  |  Werkwijze: groep

Wat heb je nodig?

• kaart van Nederland met provinciegrenzen 

• atlassen

• strookjes (gekleurd) papier

• punaises 

• computers met internetaansluiting

Iedere provincie heeft zijn eigen kenmerken. We kennen de namen van de provincies en 

sommige steden. Maar weet je ook dat ze in Zeeland ieder jaar superveel toeristen ontvangen? 

In deze omgekeerde quiz leer je meer over de provincies van Nederland.

Deze les is geschreven bij Very Mappy Nederland. 

Meer informatie over deze speel- en kleurplaten 

vindt u op www.verymappy.com. Ook zonder de 

kaart kunt u de les in uw klas doen. 

Hang de kaart van Nederland op een (prik)bord. 

Vergroot de kaart als het kan naar A3. Leg uit hoe 

de omgekeerde quiz werkt.

Bij deze quiz krijg je niet de vraag, maar alleen het 

antwoord. Bij het antwoord hoort een vraag. Wie 

de vraag weet, mag zijn vinger opsteken. Geef je 

het goede antwoord, dan mag je een punaise op de 

juiste plek op de kaart prikken.

Laat de kinderen atlassen gebruiken en laat – 

als het kan – enkele kinderen op de computer 

de antwoorden op internet zoeken. Maak er een 

wedstrijd tussen u en de kinderen van. Daag 

ze uit om zoveel mogelijk vragen goed te hebben. Houd de stand bij. Elke vraag die de kinderen 

niet goed beantwoorden is een punt voor u. U kunt de kinderen ook in groepen delen en zo een 

onderlinge wedstrijd houden.
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Beoordeling

Beoordeel zelf welke antwoorden u goed rekent. De vragen hoeven niet op precies dezelfde 

manier geformuleerd te zijn als op de lijst, als ze maar dezelfde strekking hebben.

Punaises 

Als het antwoord goed is, mag een kind het antwoord (kort) op een strookje papier schrijven. 

Bijvoorbeeld: Vaalserberg. Het strookje wordt met een punaise op de juiste plek op de kaart 

bevestigd. Zo ontstaat er een gevulde kaart met verschillende kenmerken van alle provincies.
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De omgekeerde quiz
Geef steeds alleen het antwoord (dikgedrukt), stel niet de vraag! Hussel de vragen door elkaar. De 

vragen staan nu geclusterd per provincie. Zet een streep door iedere vraag die gesteld is.

Antwoorden en vragen

Vraag:  Wat is de hoogste heuvel van Nederland? Hoe hoog is deze heuvel?

Antwoord:  De Vaalserberg is 322,7 meter boven NAP.

Vraag:  Welke groente wordt veel in Limburg verbouwd?

Antwoord:  asperges

Vraag:  Om welke taart is Limburg beroemd?

Antwoord:  vlaai 

Vraag:  Noem twee bekende voetbalclubs uit Noord-Brabant.

Antwoord:  PSV en Willem II

Vraag:   Tijdens carnaval hebben dorpen en steden een andere naam. Geef namen van dorpen 

en steden in Noord-Brabant tijdens carnaval.

Antwoord:  Bokkendonk, Teutengat, Knöllekesland en Smokkelgat.

Vraag:  Welk bekend gebakje maken ze in Den Bosch?

Antwoord: Bossche Bol of de sjekladebol

Vraag:  Welke schelpen vind je veel in Zeeland?

Antwoord:  mosselen en oesters

Vraag:  Wat is opvallend aan de provincie Zeeland?

Antwoord:  Het bestaat uit eilanden en schiereilanden.

Vraag:  Wat is in Zeeland aangelegd na de watersnoodramp in 1953?

Antwoord:  Deltawerken

Vraag:  Waar staat Den Haag bekend om?

Antwoord:  Daar zit de regering van Nederland.
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Vraag:  Wat is de grootste havenstad van Europa?

Antwoord:  de haven van Rotterdam

Vraag:  Welk opvallend bouwwerk staat in Scheveningen?

Antwoord:  de Scheveningse pier

Vraag:  Welke bloemen worden in Noord-Holland veel gekweekt? 

Antwoord:  tulpen

Vraag:  Welke Waddeneilanden horen bij Noord-Holland?

Antwoord:  alleen Texel

Vraag:  Wat is de grootste stad van Noord-Holland?

Antwoord:  Amsterdam

Vraag:  Wat heet er nog meer Utrecht behalve de provincie? 

Antwoord:  De hoofdstad van de provincie heet ook Utrecht.

Vraag:  Waar wordt in de provincie Utrecht het weer voorspeld?

Antwoord:  bij het KNMI in De Bilt

Vraag:  Wat is het hoogste gebouw van de stad Utrecht?

Antwoord:  Domtoren

Vraag:  Welk gebied in Gelderland staat bekend om het fruit?

Antwoord:  de Betuwe

Vraag:  Wat is bijzonder aan de provincie Gelderland?

Antwoord:  Het is de grootste provincie van Nederland.

Vraag:  Wat is het grootste natuurgebied van Nederland? 

Antwoord:  de Veluwe

Vraag:  Hoe is de provincie Flevoland ontstaan? 

Antwoord:  door drooglegging van de voormalige Zuiderzee

Vraag:  Welk bekend natuurgebied ligt in Flevoland? 

Antwoord:  de Oostvaardersplassen

Vraag:  Hoe heette het IJsselmeer vroeger?

Antwoord:  Zuiderzee
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Vraag:  Wat is de hoofdstad van Overijssel?

Antwoord:  Zwolle

Vraag:  Welke rivier loopt van Gelderland door Overijssel naar Flevoland?

Antwoord:  de IJssel

Vraag:  Hoe wordt Giethoorn ook wel genoemd? 

Antwoord:  het Venetië van het noorden

Vraag:  Wat is de hoofdstad van Drenthe?

Antwoord:  Assen

Vraag:  Welke oude bouwsels staan er in Drenthe?

Antwoord:  hunebedden

Vraag:  Waarom is het één keer per jaar heel druk met motoren in Assen?

Antwoord:  Dan zijn de TT-races op het circuit.

Vraag:  Welke taal spreken ze in Friesland?

Antwoord:  Fries

Vraag:  Hoe heet Leeuwarden in het Fries?

Antwoord:  Ljouwert

Vraag:  Welke Waddeneilanden horen bij Friesland?

Antwoord:  Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Vraag:  Wat is de bekendste toren van Groningen?

Antwoord:  de Martinitoren

Vraag:  Welke Waddeneilanden horen bij Groningen?

Antwoord:  Rottumerplaat en Rottumeroog

Vraag:  In welke plaats in Groningen worden verdwaalde zeehonden opgevangen?

Antwoord:  Pieterburen
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