


Handleiding groep 5 t/m 8

Leuk dat je meedoet aan de Grote Wetenschapsdag! Dit jaar maakt je groep kennis met onderzoek naar dierensmokkel. 

We gaan op zoek naar het wie, wat, waar, waarom en hoe van dierensmokkel en de schadelijke gevolgen daarvan.

Voorbereiding leerkracht

• Neem deze handleiding voorafgaand aan de dag door. Voor de activiteiten heb je spullen uit de envelop en een 

aantal dingen van school nodig. 

• Ga naar de website (uu.nl/grotewetenschapsdag) naar het tabblad Lesmateriaal. Op die pagina vind je de digitale 

versies van het lesmateriaal, extra afbeeldingen en informatie.

• Is iets onduidelijk of heb je de envelop niet gekregen? Stuur dan een bericht naar grotewetenschapsdag@uu.nl.

Datum

Op woensdag 2 oktober 2019 doen leerlingen uit heel Nederland mee aan de Grote Wetenschapsdag. Maar als dat voor 

jouw groep beter uitkomt, mag je het materiaal ook op een andere dag inzetten, of spreiden over een aantal dagen. 

Wil je verder met onderzoeken in de klas? Kijk dan eens op uu.nl/po voor gratis materialen en leuke projecten voor in de 

klas, en professionaliseringsmateriaal voor jezelf.

Veel plezier!

We wensen jullie veel plezier met de Grote Wetenschapsdag 2019. 

Laat je ons weten wat jullie er van vonden? Vul de evaluatie in op uu.nl/grotewetenschapsdag.

Programma  groep 5 t/m 8

Activiteit 1: Video

Activiteit 2: Dierensmokkel in kaart

Activiteit 3: Dierensmokkelaartje

Hebben jullie eigen ideeën? Heel leuk, voeg ze vooral toe! 



1. Video

Doel: Introductie thema, beeld vormen van onderzoek naar dierensmokkel.

Werkvorm: Video en klassengesprek

Voorbereiding en benodigdheden:

• Ga naar uu.nl/grotewetenschapsdag en zoek de video op.  

Zorg dat je de video kan starten na de introductievragen. 

Instructie

• Jullie gaan zo een korte video kijken waarin Daan van Uhm zichzelf voorstelt. Daan is onderzoeker aan de Universiteit 

Utrecht. Hij is criminoloog en doet onderzoek naar het smokkelen van dieren. 

 > Waarom zou Daan dat onderzoek doen, denken jullie?

 > Op welke vragen zou Daan een antwoord zoeken, denken jullie?

 > Hoe zou je dit onderzoek aanpakken, als jij criminoloog was?

 > Waar denken jullie dat een criminoloog zijn onderzoek uitvoert? 

• Zet de video aan.

• Klopten de voorspellingen die jullie hierboven deden? 

Stel dat Daan hier in de klas zou staan, wat zouden jullie hem dan willen vragen?

• Op woensdag 2 oktober 2019 van 11:00 tot 11:30 zit criminoloog Daan van Uhm klaar om jullie vragen live te 

beantwoorden. Stuur jullie vragen naar grotewetenschapsdag@uu.nl, ga naar uu.nl/grotewetenschapsdag en kijk 

mee of jullie vragen beantwoord worden. 

Leerkrachtinformatie

• Meer informatie over het onderzoek van Daan zie en hoor je in deze aflevering van het tv-programma  

De Kennis van Nu: http://bit.ly/daanbijdekennisvannu.

• Wil je liever lezen? Op uu.nl/grotewetenschapsdag vind je een artikel over Daans onderzoek.



2. Dierensmokkel in kaart

Doel: Met deze opdracht doen jullie het werk van criminoloog Daan van Uhm na. Hij brengt het wie, wat, hoe, waar en 

waarom van dierensmokkel in kaart, zodat er meer over bekend wordt. Met die informatie kunnen bijvoorbeeld over-

heden, de douane en de politie verder om de handel aan te pakken en de dieren te beschermen. Dat is hard nodig: de 

afgelopen 100 jaar is 97% van de wilde tijgers verdwenen, en er worden nog steeds elke dag meer dan drie neushoorns 

doodgemaakt. Jouw klas gaat in deze opdracht aan de slag met de waargebeurde verhalen van Daans veldwerk. Zo neem 

je jouw groep mee op reis naar de verhalen van apensmokkelaars in Marokko en kaviaarhandelaren in Rusland.

Werkvorm: In groepjes

Voorbereiding en benodigdheden: 

• Lees de handleiding door. We nodigen je uit om je eigen draai aan het materiaal te geven: leuk als je dingen toevoegt 

of verandert!

• Verzamel het materiaal en maak zo nodig kopieën.  

Alle bestanden vind je ook digitaal op uu.nl/grotewetenschapsdag.

• De leerlingen gaan in groepjes werken; zet eventueel de tafels in al in groepjes.

• Bij het bespreken van de opdrachten kan je de leerkrachtinfomatie en de ‘Smokkelroutes informatietabel’ uit de 

envelop gebruiken.

Benodigdheden Aantal Waar haal je het vandaan?

Wereldkaart A2-formaat 1 poster Envelop

Wereldkaart A4-formaat 1 per groepje van 4 Envelop, plus eventueel eigen kopieën 

Smokkelverhalen 5 kaarten Envelop, plus eventueel eigen kopieën

Locatiekaarten 5 kaarten Envelop

Smokkelroutes informatietabel 1 Envelop

Dierenstickers Envelop

(Geprinte) powerpointpresentatie met foto’s uu.nl/grotewetenschapsdag
Stiften en pennen Uit de klas

Instructie

Stap 1: Verkennen 

Ontdek wat er gesmokkeld wordt, hoe en waar dat gebeurt.

• Elk groepje krijgt een wereldkaart, stickers en een smokkelverhaal.  

De leerlingen maken de opdrachten van stap 1 op de wereldkaart. 

• Maak als iedereen klaar is samen een overzicht op de grote wereldkaartposter.  

Elk groepje tekent op de poster wat ze hebben ontdekt, en legt uit wat ze tekenen.

Stap 2: Onderzoeken

Duik dieper in het onderzoek naar de dierensmokkel.

• Vraag de leerlingen wat zij als onderzoeker zouden doen om meer te ontdekken over de dierensmokkel. Welke  

aanpak zouden zij kiezen? Daan doet dit door de smokkelaars op locatie te spreken, zie leerkrachtinfo. 

• Leg de locatiekaarten met de landen naar boven op tafel. Op de kaarten staan verhalen die gebaseerd zijn op verha-

len die dierensmokkelaars aan Daan vertelden. Deze informatie kunnen de groepjes gebruiken bij hun onderzoek. Elk 

groepje beslist welk verhaal zij willen lezen en kiest een kaart. 

• De leerlingen maken de opdrachten van stap 2 op de wereldkaart. 



Stap 3: Discussie 

Laat je groep discussieren over een of meer van de volgende stellingen. Kies hierbij zelf een vorm die geschikt is voor 

jouw groep, bijvoorbeeld een debat waarbij de voor- en tegenstanders tegenover elkaar zitten. 

1. Iedereen moet een aapje als huisdier kunnen hebben.  

TIP: kijk eerst de video (30 sec) op uu.nl/grotewetenschapsdag waarin je luipaarden en  

leeuwen als huisdier ziet. Dat was in de jaren ‘60 heel normaal!

2. De smokkelaars hebben geen andere keuze dan dieren smokkelen.

3. Het is erg dat dieren uitsterven.

4. Het is de schuld van de smokkelaars dat dieren uitsterven.

5. Criminologen moeten de smokkelaars zelf kunnen arresteren.

Extra: Kies een rol: smokkelaar, criminoloog of klant. Geef je mening vanuit die rol.

 

Je kan natuurlijk zelf nog meer stellingen bedenken. Waar willen jullie het over hebben? 

Stap 4: Vervolg

De leerlingen hebben de handel in een aantal dieren nu in kaart gebracht, net zoals criminoloog Daan.  

Vraag de groep wat ze nu met hun onderzoeksresultaten kunnen doen om de dieren te helpen. Met welke mensen  

kunnen ze de informatie bijvoorbeeld delen, en wat kunnen die mensen daarmee doen? 

Laat de leerlingen en een product maken waarmee ze de informatie over ‘hun’ dier kunnen doorgeven. Kies hierin zelf 

een werkvorm die past bij jouw klas.  

Groep 7/8 kan bijvoorbeeld in groepjes een adviesrapport schrijven voor de overheid, de douane of de politie. In dat 

rapport maken ze duidelijk hoe de dierensmokkel in elkaar zit, wat de gevolgen zijn en hoe het aangepakt kan worden.  

Groep 5/6 kan een korter actieplan schrijven of een oplossing knutselen of tekenen. 

Leerkrachtinformatie

Stap 1: Apen, neushoorns, kaviaar, papegaaien, tijgers, …

Er zijn nog meer dieren die gesmokkeld worden. In juni 2019 zijn bijvoorbeeld nog 5000 schildpadden onderschept, zie 

deze korte video: http://bit.ly/5000schildpadden

Verder goed om te weten:

• Aapjes worden vooral verkocht als ze nog heel jong zijn. Maar wat als de aapjes groter worden, en er een grote aap 

in huis rondloopt? Deze groter geworden apen worden door mensen vaak naar opvangcentra voor apen gebracht, 

bijvoorbeeld naar Stichting Aap: www.aap.nl. Soms worden de apen in het bos achtergelaten.

• Neushoornhoorns worden over hele wereld gestolen, ook op plekken waar geen neushoorns voorkomen. Natuur-

musea die een hoorn in de collectie hebben, moeten deze goed beschermen tegen dieven die de hoorn willen stelen 

en voor veel geld willen verkopen. Er zijn veel gevallen bekend van musea die bestolen zijn. Zie bijvoorbeeld dit 

artikel uit 2011: http://bit.ly/musea-neushoorns en de video op uu.nl/grotewetenschapsdag.



Stap 2: Onderzoek naar dierensmokkel

Daan doet zijn onderzoek door mensen op locatie te spreken. Hij vertelt de smokkelaars dat hij onderzoek doet naar de 

dierenhandel, en stelt hen vragen over hun werk. Je zou het gek kunnen vinden dat de smokkelaars met criminologen 

praten. De criminologen kunnen er namelijk voor zorgen dat de dierenhandel moeilijker wordt, doordat de overheid 

bijvoorbeeld op basis van het onderzoek beslist dat er strenger gecontroleerd of beboet moet worden. Waarom de 

smokkelaars toch zoveel vertellen? Smokkelaars zijn ook gewoon mensen die graag over hun werk vertellen. Ze vinden 

het leuk om te vertellen hoe ze hun werk precies aanpakken. Daar komt bij dat smokkelaars hun werk niet per sé als 

slecht zien; mensen in Europa willen een aapje als huisdier, zij kunnen dat regelen, wat is het probleem…?

De gevolgen van dierensmokkel zijn groot. In de informatietabel vind je in de regel ‘impact’ kort meer informatie over de 

gevolgen voor de dieren die jullie hebben onderzocht. 

Stap 3: Overwegingen/prikkelende vragen bij de stellingen

1. Iedereen moet een aapje als huisdier kunnen hebben.

Vroeger was een aapje of zelfs een luipaard of leeuw als huisdier heel normaal.  

Waarom vinden we het wel normaal om een hond te hebben, maar vinden we een aap niet kunnen? 

2. De smokkelaars hebben geen andere keuze dan dieren smokkelen.

Het smokkelen van dieren is het beroep van de smokkelaars. Als ze niet meer smokkelen, hebben ze geen baan meer. 

Met andere woorden: als je iets aan de dierensmokkel wilt doen, moet je de redenen kennen en mensen ook een 

alternatieve baan geven. Wat zouden die mensen bijvoorbeeld kunnen gaan doen?

3. Het is erg dat dieren uitsterven

Wat gebeurt er eigenlijk als een diersoort uitsterft? Welk effect heeft dat op de rest van de natuur? Apen bijvoorbeeld

hebben een belangrijke functie als verspreiders van zaden. Hoe zit dat bij de andere dieren die jullie onderzochten?

4. Het is de schuld van de smokkelaars dat dieren uitsterven.

Of ligt het aan de mensen die klant zijn…? De handel in apen bijvoorbeeld, bestaat doordat mensen in Europa een aapje 

willen hebben.

5. Criminologen moeten de stropers zelf kunnen arresteren.

Criminologen kunnen zelf geen stropers arresteren. Ze bedenken geen regels en voeren die niet uit. Als ze dat wel 

zouden doen, willen de smokkelaars namelijk waarschijnlijk niet meer met hen praten. De criminologen zorgen wel 

voor een groter bewustzijn rondom de impact van dierensmokkel, en voor informatie die landen en douanes kunnen 

gebruiken. Zo helpen ze indirect mee. 

Stap 4: Wat kan je hier mee?

Criminologen delen de resultaten van hun onderzoek in artikelen en rapportages. Daan heeft zo’n 

rapportage over berberapen bijvoorbeeld gedeeld met het CITES. Het CITES wil er voor zorgen dat de handel 

in wilde dieren en planten er niet toe leidt dat die soorten uitsterven. Internationaal hebben landen daarom afspraken 

met elkaar gemaakt over het houden en verhandelen van beschermde dieren en planten: de CITES-overeenkomst. In 

totaal doen 182 landen en de Europese Unie mee met deze afspraken.

Doordat Daan zijn resultaten heeft gedeeld met het CITES, heeft de berberaap nu een hogere beschermingsstatus. Hij 

heeft nu dezelfde status als gorilla’s en tijgers: het is strikt verboden om er in te handelen.



3. Dierensmokkelaartje

Doel: Actieve verwerking informatie activiteit 1 en 2

Werkvorm: Spel, buiten of in gymzaal

Tijdsduur: Variabel. Bijvoorbeeld 10 minuten per spel, daarna rollen omdraaien.

Voorbereiding en benodigdheden: 

• Lees de handleiding door. We nodigen je uit om je eigen draai aan het materiaal te geven: leuk als je dingen toevoegt 

of verandert! Alle bestanden vind je ook digitaal op uu.nl/grotewetenschapsdag.

• Verzamel onderstaand materiaal. Laat leerlingen dierenkaartjes maken (of doe dit vooraf zelf) door een sticker op 

een stukje karton te plakken. 

Benodigdheden Aantal Waar haal je het vandaan?

Stickers Zoveel als je nog over hebt na 
activiteit 2 (ongeveer vijf)

Envelop

Stukjes karton Evenveel als het aantal stickers Uit de klas

Scharen Uit de klas

Instructie

Het plein, de gymzaal of het lokaal is een wereldkaart geworden. Maak met bijvoorbeeld krijt of hoepels duidelijk waar 

de volgende landen zijn: China, Vietnam, Nederland, Frankrijk, Engeland. 

Verdeel het aantal leerlingen vervolgens in twee groepen. Groep 1 is douanier, groep 2 is dierensmokkelaar.

De smokkelaars gaan op een plek staan waar de douaniers hen niet kunnen zien. Daar krijgen ze even de tijd om hun 

smokkelwaar, de dierenkaartjes, te verstoppen in hun kleding (niet in het ondergoed). Dan kan het smokkelen beginnen. 

De smokkelaars proberen de grens over te komen langs de douaniers. Worden ze getikt, dan mag de douanier binnen 10 

tellen het dier proberen te vinden. Na 10 tellen mag de smokkelaar vrij de grens over steken, met de eventuele buit. 

Aan het einde van het spel wordt het aantal kaartjes geteld dat in de landen is gesmokkeld. Maar let op: de smokkelaar 

moet het dier wel naar het goede land toe brengen! Is een aap in China beland? Dan telt deze niet mee. Draai nu de 

rollen om. Welke groep douaniers kan de meeste gesmokkelde dieren onderscheppen?

Leerkrachtinformatie

De correcte verdeling van dieren over de landen is:

China – Neushoorn

Vietnam – Tijger

Nederland – Kaviaar

Frankrijk – Aap

Engeland – Papegaai



C    l    f    n
De Grote Wetenschapsdag 2019 is georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt en het Kenniscentrum 

Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek van de Universiteit Utrecht.

De Grote Wetenschapsdag 2019 is ook onderdeel van de Week van de Biologie van het Nederlands Instituut voor 

Biologie (NIBI).

Ontwerpteam: Lieke Dekker, Monica Wijers, Vincent Jonker en Maarten Reichwein

Wetenschappelijke ondersteuning: dr. Daan van Uhm

Beeldmateriaal: dr. Daan van Uhm, Arno Hengeveld (NVWA) 

Video: Leonard Gentenaar, Map Reichwein

Vormgeving lesmateriaal: Eline Dondorp

Contact: grotewetenschapsdag@uu.nl

www.uu.nl/grotewetenschapsdag


