
Uitgewerkte lessuggesties
1. Toegankelijk of niet?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel 'Treinen niet toegankelijk' op pag. 1.
• Motivatie
 Overal kunnen gaan en staan waar je wil. Het lijkt een 

vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet voor iedereen. 
In deze les nemen de leerlingen de rol in van mensen met 
een beperking. Ze bekijken welke gevolgen deze beperking 
heeft. Ze gaan op zoek naar argumenten. Die argumenten 
kunnen de leerlingen gebruiken om een standpunt weer te 
geven. Ze zoeken naar oplossingen. En tonen respect voor 
iedereen. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven informatie over een artikel weer.
 - De lln. brengen respect op voor het materiaal en voor el-

kaar.
 - De lln. leven zich in iemand anders in. 
 - De lln. tonen aan dat argumenten nodig zijn om een 

standpunt te verdedigen. 
 - De lln. gebruiken signaalwoorden bij het schrijven van 

een argument.
 - De lln. kunnen aan de hand van een onderzoek, resulta-

ten verwoorden.
 - De lln. schrijven een brief die goed onderbouwd is. 
• Werkwijze
 - Instap: Hou een kringgesprek. Welke beperkingen ken je? 

Welke gevolgen heeft deze beperking? Wat zou je wel/niet 
meer kunnen? Wat zou je erg vinden dat je niet meer kan? 
Denk je dat het gemakkelijk is om je met een beperking vrij 
te bewegen? Waarom denk je dit? …

 - Verdeel de leerlingen in groepjes van 4. Ze krijgen elk een 
‘beperking’ opgelegd. Bijvoorbeeld: een rolstoel, krukken, 
een blinddoek … Maak vooraf afspraken over het gebruik 
van de materialen (zorgzaamheid, respect …) Laat alle 
groepjes (een deel van) een openbaar gebouw verkennen 
met hun beperking. Bijvoorbeeld een station, bibliotheek, 
school ... Laat hen ook de omgeving van het gebouw ver-
kennen. Ze doen dit aan de hand van de vragenlijst bij oe-
fening 1. Ze vullen hun bevindingen in. Deze bevindingen 
worden nabesproken. Hoe goed scoort het gebouw/de omge-
ving van het gebouw? Welke problemen zijn jullie tegen- 
gekomen? Wat kan beter? 

 - Kern: De leerlingen lezen het artikel ‘Treinen niet toegan-
kelijk’ op pag. 1 van Kits. Ze lossen oefening 2 individueel 
op. Laat hen de antwoorden per twee bespreken. Leg uit 
dat er organisaties bestaan die problemen aankaarten. Zij 
moeten argumenten aanbrengen om hun standpunt te 
verdedigen. Leg uit wat een argument is. Verwijs naar het 
gebruik van signaalwoorden. Laat de leerlingen klassikaal 
enkele argumenten zoeken. Daarna gaan ze zelf een brief 
schrijven naar de NMBS. Dit doen ze door oefening 3 
individueel in te vullen. Laat de brieven in groepjes van 3 
aan elkaar voorlezen. De andere leerlingen van het groepje 
gaan op zoek naar de argumenten. 

 - Vraag aan de leerlingen wie er af en toe gebruik maakt 
van het openbaar vervoer. Belangrijk hierbij is het plannen 
van de rit. Hoe laat? Hoeveel kost een biljet? Waar moet je 
zijn? … Ze staan zelf in voor het verzamelen van deze in-
formatie. Verdeel de leerlingen in duo’s en laat ze oefening 
4 oplossen. Hiervoor mogen ze een tablet, computer, gsm 
met internetverbinding gebruiken. Ze raadplegen de site 
www.nmbs.be. Bespreek de resultaten na. 

 - Slot: Nodig iemand uit met een beperking die spreekt 
over de obstakels als hij werkt/sport beoefent/op uitstap 
gaat … Vraag waar er volgens hem/haar aanpassingen 
nodig zijn. Schrijf eventueel een brief naar de bevoegde in-
stanties om het probleem aan te kaarten. 

2. Sidder en beef
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Stressvrije examens’ op pag. 1.
• Motivatie
 Weinig leerlingen zijn immuun voor de stress die exa-

mens met zich meebrengen. Stress is een zeer individueel 
gegeven; iedereen reageert er anders op. Ervaringen en 
eventuele oplossingen delen kan daarom welkom zijn. Dit 
werkblad kan gebruikt worden in alle vakken waarbij ex-
amens afgenomen worden. Door stress voor de examens 
bespreekbaar te maken en enkele tips mee te geven, kan er 
al wat stress weggenomen worden.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven de gevraagde informatie uit het arti-

kel.
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 - De lln. reflecteren over stressgerelateerde problemen bij 
examens.

 - De lln. reflecteren over stressgerelateerde maatregelen op 
school tijdens de examens.

 - De lln. zoeken tips om stress te vermijden of te verminde-
ren. 

 - De lln. kiezen 10 tips en werken deze visueel uit.
• Werkwijze
 - Instap: Toon deze afbeelding aan de klas: 

https://edgieproduser.blob.core.windows.net/con-
tent/1f562b3f-3b70-42d5-90d6-811f456d82a9.jpg. Vraag 
wie er enige stress of andere problemen ondervindt door de 
examens. Turf op het bord hoeveel leerlingen hier last van 
ondervinden.

 - Kern: Lees het Kits-artikel voor of laat het voorlezen. De 
leerlingen voeren de eerste opdracht individueel uit. Ze 
corrigeren zichzelf door het artikel opnieuw te lezen. Voor 
de tweede oefening maken we gebruik van de vragen uit 
opdracht 1 om over te reflecteren. De leerlingen schrijven 
op welke symptomen er bij hen optreden en gaan na welke 
maatregelen er door de school genomen worden. Bij de der-
de opdracht gaan de leerlingen in kleine groepjes op zoek 
naar 3 tips die voor hen een oplossing kunnen bieden tegen 
stress. Ze stellen deze tips voor aan de rest van de klas, 
eventueel met een kleine demonstratie. Van de beste 10 tips 
wordt een poster gemaakt, en deze worden opgehangen in 
de klas. 

• Tip
 Twee goede websites met tips voor de leerlingen: 

www.teleblok.be en www.watwat.be/examenstress

3. In beslag genomen dieren
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Steeds meer in beslag genomen 

dieren’ op pag. 2.
• Motivatie
 Verwaarlozing van dieren komt af en toe in het nieuws. 

Dit komt het vaakst aan bod in de zomer, en daarbij wordt 
de nadruk gelegd op achtergelaten honden en katten. Het 
Kits-artikel leert ons dat deze problematiek het hele jaar 
door geldt en dat het om veel meer soorten dieren gaat. We 
gebruiken het artikel als aanzet voor een inspirerende les 
over deze problematiek.

• Doelstellingen
 - De leerlingen durven een mening innemen tegenover een 

stelling.
 - De lln. respecteren de mening van anderen.
 - De lln. durven het opnemen voor hun standpunt/mening.
 - De lln. kunnen een diagram aflezen en interpreteren.
• Werkwijze
 - Instap: Start de les met deze stelling: ‘Ik draag even goed 

zorg voor de (huis)dieren als voor de mensen’. De leerlin-
gen mogen de stelling in groepjes bespreken. Geef deze 
doelen mee in de instructie: ‘respecteer de mening van an-
deren’ en  ‘neem het op voor het eigen standpunt’. Achteraf 
volgt een korte klassikale bespreking. Probeer met de hele 
klas tot een gemeenschappelijk besluit te komen over het 
onderwerp ‘de zorg voor (huis)dieren’. Bevraag de leerlin-
gen ook naar hun mening over het onderwerp ‘verwaar-
lozing van dieren’. Laat de leerlingen voorbeelden geven. 
Besluit met het gegeven dat verwaarloosde of mishandelde 
dieren in beslag kunnen worden genomen. Als je een ver-
moeden hebt van een wantoestand, kan je de politie op de 
hoogte brengen. 

 - Kern: Leg nu het diagram (oefening 1) voor. Bespreek 
kort. Geef aan dat je met deze tabel gaat werken rond 
wiskundige verhoudingen. Geef een korte instructie over 
verhoudingen en bespreek de eerste 2 opdrachten. Laat de 
leerlingen dan per 2 samenwerken (een zwakkere met een 
sterkere leerling). Achteraf worden de resultaten en de ge-
volgde oplossingswijze(n) besproken.

 - Slot: Eindig de les met een creatieve opdracht: verzin een 
slogan, een beeld ... om het verwaarlozen van dieren tegen 
te gaan.

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Toegankelijk of niet?
1., 3. en 4. eigen antwoorden
2. a. De instaphoogte van de nieuwe treinen is niet gelijk 

met de perrons. Mensen met een beperking kunnen niet 
zelfstandig op en af de trein.

 b. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Han-
dicap kaart het probleem aan.

 c. Dat alle treinen en stations toegankelijk zijn voor alle 
mensen. 

 d. Ze zeggen dat ze bezig zijn met het aanpassen van de 
stations. Maar dat kost veel geld en tijd. 

2. Sidder en beef
1. a. stress, faalangst, slecht slapen, moeheid, concentratie-

moeilijkheden
 b. langer aan het examen mogen werken; een rekenma-

chine mogen gebruiken als het examen niet om rekenen 
draait; prikkelarme boxen; studenten mogen vragen dat 
een vraag voorgelezen wordt

2. - 3. eigen antwoorden

3. In beslag genomen dieren
1. eigen antwoorden
2. a. 1 = onjuist / 2 = juist / 3 = onjuist
 b. varkens: 1 035 op 6 28 = afgerond: 15,4 % / vissen: 63 

op 6 728 = afgerond: 0,9 %

4. Kits Nieuwsquiz 10
1. b – 2. b – 3. c – 4. a – 5. b – 6. c – 7. b – 8. a

Sleutel bij de werkbladen



Toegankelijk of niet? (1)

1. Obstakels

 Wie zijn jullie? 

 

 Wat is jullie beperking?

 

 Welke locatie onderzoeken jullie? 

 

 Dit gebouw scoort  /10 qua toegankelijkheid voor mensen die  

 Welke 3 suggesties heb je om het gebouw verder aan te passen aan deze beperking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek het gebouw in functie van jouw beperking. JA NEE WEET IK NIET
1. Is de toegangsweg naar het gebouw aangepast?

2. Is er een parkeerplaats dicht bij het gebouw voor mensen met een beperking? 

3. Is de dichtste bushalte gemakkelijk bereikbaar? 

4. Ondervind je moeilijkheden bij het betreden van het gebouw? 

5. Kan je je gemakkelijk in het gebouw verplaatsen?

6. Is er iemand die je kan helpen? 

7. Kan je je gemakkelijk naar een andere verdieping begeven?

8. Kan je gemakkelijk naar het toilet met jouw beperking?

9. Zijn er hindernissen in het gebouw?

10. Kan je aan alle activiteiten deelnemen met jouw beperking?



Toegankelijk of niet? (2)

2. Lees en weet
 Lees het artikel ‘Treinen niet toegankelijk’ op pag. 1. Vul daarna onderstaande vragen in.
 a. Wat is het probleem? 

 

 
 b. Wie kaart het probleem aan? 

 

 
 c. Wat wil deze organisatie bekomen? 

 

 
 d. Hoe reageert de NMBS hierop? 

 

 

3. Argumenten

 Je wil graag dat de NMBS zijn treinen en stations toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.
 Daarom heb je beslist om een brief te schrijven. Geef minstens 3 argumenten. 
 Die moeten je standpunt duidelijk maken. Gebruik signaalwoorden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een argument is een reden waarom je iets doet of niet doet. Of het is een reden waarom jij vindt  
dat iets moet veranderen. Bv: Er zijn veel mensen die door hun beperking de trein niet kunnen nemen,  
aangezien de opstap te hoog is. Schrijf je zelf argumenten? Maak dan gebruik van signaalwoorden.  
Bv: want, omdat, aangezien, bovendien, dat blijkt uit, ten eerste/tweede … 



Toegankelijk of niet? (3)

4. Neem zelf de trein
 Je oom werkt in de Zoo van Antwerpen. Je mag hem een bezoekje brengen op het werk. Op zaterdag 
 22 februari 2020 spreken jullie af. Je oom zal je om 10 uur opwachten aan de ingang. Dat is vijf minuutjes 
 wandelen van het station Antwerpen-centraal. Plan zelf je reis. Gebruik hiervoor www.nmbs.be. 
 Vul onderstaande fiche in. 

 a) Wat is het dichtstbijzijnde station voor jou? 

 b) Om hoe laat moet je vertrekken? 

 c) Om hoe laat kom je aan? 

 d) Hoeveel minuten reis je? 

 e) Moet je overstappen?   JA ½ NEE ½
 f) Indien ja, waar? 

 g) Op welk spoor vertrekt je trein naar Antwerpen? 

 h) Op welk spoor komt de trein aan? 

 i) Hoeveel kost een ticket heen en terug naar deze bestemming? 



Sidder en beef (1)

1. Zoek de gevraagde info op in het Kits-artikel.
 a. Welke problemen brengen examens met zich mee voor de studenten?

 b. Welke maatregelen biedt de Hogeschool Odisee?

 

 

 

 

2. Kan je eens reflecteren bij jezelf?
 a. Welke problemen brengen de examens met zich mee voor jou? 

 

 

 

 b. Welke maatregelen worden er op jouw school aangeboden? 

 

 

 

3. Een goede voorbereiding is essentieel om de examenstress te verlagen of vermijden. 
 a. Zoek op het internet 3 tips om examenstress te minderen die jou interessant lijken en die zouden kunnen
 werken voor jou. (lichaamsbeweging, voorbereiding, voeding …)

 

 

 

 b. Stel deze tips voor aan de rest van de klas a.d.h.v. een presentatie (Powerpoint). 
 Zorg voor goede afbeeldingen.
 Zorg eventueel voor een demonstratie.
 c. Verdeel de 10 beste tips over de klasgroep.
 Maak een A4-blad met daarop de tip.
 Ondersteun met behulp van een goede opmaak (afbeeldingen, letters, lay-out).
 Hang deze op in de klas. 



1. Vul deze tabel aan.

2. Beantwoord de vragen bij de volledige tabel.
 a. Juist of onjuist.

 b. Bereken eerst door afronden en schatten, daarna met je zakrekenmachine.
 Er zijn in totaal 6 728 dieren in beslag genomen 
 Bepaal het percentage van de volgende groepen.

In beslag genomen dieren

IK SCHAT
AFGEROND OP T IK LEES VERSCHIL VERSCHIL <20

HONDEN JA ½  NEE ½
KATTEN JA ½  NEE ½
VARKENS JA ½  NEE ½
PLUIMVEE JA ½  NEE ½
SIERVOGELS JA ½  NEE ½

AANTAL OP TOTAAL (AFGEROND) IK SCHAT % IK BEREKEN MET ZRM

VARKENS
 op 

(  op )

½

VISSEN
 op 

(  op ) ½

JUIST ONJUIST

1. Er zijn meer varkens in beslag genomen dan honden en katten samen. ½ ½
2. Er zijn ongeveer dubbel zoveel honden als katten in beslag genomen. ½ ½
3. De roofvogels verhouden zich tot de reptielen als 1 op 3. 
(Voor elke roofvogel zijn er 3 reptielen in beslag genomen.) ½ ½
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Sluit aan bij de Kits-krant van 23 januari 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat is geen maatregel van hogeschool Odisee?
  a. De studenten mogen een rekenmachine gebruiken als het examen niet over rekenen gaat.
  b. De studenten mogen uitleg vragen aan elkaar als ze een vraag niet begrijpen.
  c. De studenten mogen langer aan een examen werken.

2. Waar staat de afkorting NHRPH voor?
  a. Nationale Hoge Raad voor Personen met een Hoorprobleem
  b. Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
  c. Nationale Hoge Raad voor Personen met een Hulphond

3. Welke auto scoort het slechtst op het vlak van de uitstoot van fijnstof?
  a. Een wagen die op diesel rijdt.
  b. Een wagen die op CNG rijdt.
  c. Een wagen die op benzine rijdt.

4. Welke vingerafdrukken staan op de nieuwe elektronische ID?
  a. die van je 2 wijsvingers
  b. die van je 2 duimen
  c. die van een wijsvinger en een duim

5. Welke reden geeft het artikel aan voor het lage geboortecijfer in Japan?
  a. Door de jarenlange eenkindpolitiek weten ouders niet hoe ze meer kinderen moeten opvoeden.
  b. De vrouw is verantwoordelijk voor het hele huishouden en werkt alsmaar meer. Daardoor is er geen tijd om 

kinderen op te voeden.
  c. Een kind opvoeden kost er veel meer dan in Europa.

6. Hoe heet de premier van Rusland?
  a. Dmitri Medvedev
  b. Dmitri Poetin
  c. Vladimir Poetin

7. Hoe komt het dat onze lichaamstemperatuur afkoelt?
  a. Doordat de aarde opwarmt, koelt ons lichaam af.
  b. Ons lichaam moet minder hard werken doordat er minder temperatuurverschillen zijn.
  c. Het hangt samen met de evolutie van aap tot mens. We worden steeds kouder.

8. Wat zijn ‘xenobots’?
  a. Nieuwe wezentjes gemaakt uit de cellen van kikkers, die kunnen bewegen.
  b. Kleine robots die eruit zien als kikkers.
  c. Nieuwe wezentjes gemaakt uit de cellen van kikkers, die kunnen kwaken.
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