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Maak een dossier over een exotisch dier 
Help de douane 

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: zoek- en schrijfopdracht  |  Werkwijze: tweetallen

Wat heb je nodig?

• internet

• potlood of pen

• werkblad Douanedossier

• boek Binnenstebinnen door Jan Paul Schutten en Arie ’t Riet (optioneel)

Heb je wel eens een tasje van slangenleer gezien? Of schoenen van een krokodil bij iemand 

thuis? Grote kans dat het dan om gesmokkelde dieren gaat. Dat zijn dieren die naar een ander 

land gebracht zijn, omdat ze daar veel geld opleveren. Gelukkig ontdekken ze bij de douane veel 

van dit soort dieren voordat ze verkocht kunnen worden.

Tip

Het boek Binnenstebinnen van Jan Paul Schutten en Arie ’t Riet geeft een prachtig beeld 

van de skeletten van dieren. Dit boek is een mooie aanvulling op deze les. 

Opdracht 1 Smokkelen

Zoek het woord smokkelen op in het woordenboek.

Smokkelen is  

     

     

Een smokkelaar is iemand die smokkelt.

Opdracht 2 Dieren smokkelen

Je bekijkt een filmpje over hoe de douane probeert om dieren te vinden die meegenomen worden 

in koffers en dozen. Het gaat vaak om exotische dieren. Dat zijn dieren uit verre landen.

Kijk naar de film over het werk van de douane van Schooltv (of zoek bij www.schooltv.nl op: 

exotische dieren douane). 

Film bekeken? Beantwoord dan de vragen.

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-exotische-dieren-nederland-in-gesmokkeld-schildpadden-in-een-koffer/#q=exotische%20dieren%20douane
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a  Het is verboden om levende dieren in tassen mee te nemen op reis. Dieren kunnen ziektes 

bij zich hebben en zo andere dieren of mensen besmetten. Maar dat is niet de enige reden 

waarom je geen levende dieren in een tas mag stoppen. Welke reden is er nog meer?

     

     

b  Waarom kunnen dieren die lang in gevangenschap hebben geleefd niet meer terug naar de 

natuur?

     

     

Opdracht 3 Herkennen

Bij de douane worden alle tassen en koffers gescand met röntgenapparatuur. Je kunt de botten 

van een dier herkennen tijdens de scan. Hoe ziet zo’n skelet eruit? 

a  Zoek op Google naar afbeeldingen met de zoekwoorden: schildpad röntgen, of kijk op bladzijde 

78 van het boek Binnenstebinnen.

 Ziet het skelet eruit zoals je had verwacht? 

 Ja/Nee,   

 Teken het hieronder na of plak hier een plaatje van het skelet van een schildpad.

 

b Zoek andere röntgenfoto’s van dieren. Welke dieren heb je gevonden?
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Opdracht 4 Waarom?

Dieren smokkelen (dood of levend) gebeurt nog heel veel. Er zijn verschillende redenen om 

bepaalde diersoorten te smokkelen. De hoorn van een neushoorn wordt bijvoorbeeld in Azië 

gebruikt om medicijnen van te maken. Medicijnen die (zogenaamd) werken tegen koorts, 

duizeligheid of zelfs kanker. Er is nooit bewezen dat die medicijnen echt werken.

a  Zoek op internet de reden voor smokkelaars om de volgende dieren te smokkelen. Of 

misschien weet je het zelf al?

 kikkers   

     

     

 krokodil   

     

     

 slangen   

     

     

 koninginneschelp  

     

     

 schildpad   

     

     

b  Soms willen mensen gewoon graag een exotisch dier als huisdier. Superschattig toch een 

tijgerwelp of een babychimpansee? Die mensen zorgen er misschien wel heel goed voor.  

Mag het dan wel? Wat vind jij?
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Opdracht 5 Dossier

Je maakt een dossier over een exotisch dier waarmee de douane zou kunnen werken. Gebruik het 

werkblad ‘Douanedossier’. Vul bovenaan in om welk dier het gaat. Je kunt in je dossier opnemen 

hoe het skelet van een (exotische) diersoort eruitziet, zodat de douane het kan herkennen 

wanneer de bagage met behulp van röntgen gecontroleerd wordt.
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Antwoorden

Opdracht 1 Smokkelen

Smokkelen is in het geheim goederen (spullen) van het ene naar het andere land vervoeren, terwijl 

dat verboden is. Of het zijn goederen waarover eigenlijk invoerrechten of belasting betaald moeten 

worden. Met ‘goederen’ kunnen dus ook dieren bedoeld worden.

Opdracht 2 Dieren smokkelen

a Het is dierenmishandeling.

b Die dieren zouden dieren hier in de natuur kunnen besmetten met ziektes. 

Opdracht 3 Herkennen

eigen antwoord 

Opdracht 4 Waarom? 

a Kikker – bijzondere kikkers zijn veel geld waard voor verzamelaars

 Krokodil – voor de huid en voor de verzamelaars

 Slang – voor de huid en voor de verzamelaars

 Koninginneschelp – de slak uit de schelp wordt gegeten, de schelp is een gewild souvenir

 Schildpad – voor in de soep en voor de verzamelaar

b eigen antwoord
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