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Context  
Binnenkort kom je met je klas op bezoek in de Antwerpse haven. Via een rondvaart door de 

dokken ontdekken jouw leerlingen de unieke context van een wereldhaven. Er valt veel te 

vertellen en te beleven dus willen we onze bezoekers ondersteunen bij de voorbereiding van 

deze excursie. Als de leerlingen al vat hebben op enkele begrippen en concepten die aan 

bod zullen komen tijdens de excursie, zullen ze beter begrijpen wat er gebeurt en zullen ze 

dus ook meer kunnen ervaren.  

 

Aan de hand van enkele werkvormen bieden we graag een uitgewerkte lesvoorbereiding aan 

die een goede voorbereiding op de excursie vormt. Knippen, plakken en verschuiven om de 

voorbereiding beter te doen aansluiten bij jouw klas en jullie specifieke context, mag 

natuurlijk altijd!  

 

Opbouw 

 Aansluiting eindtermen lager onderwijs 

 Inleiding  

 Hoekenwerk 

 Team-quiz 

 Terugkoppeling  

 

 

 

Tip: Het papierwerk dat de leerlingen nodig hebben, wordt aangeboden in twee documenten. 

In één document vindt u de opdrachtfiches die slechts één keer afgeprint moeten worden. In 

een ander document worden de werkbladen verzameld. Doormiddel van iconen wordt op elk 

blad weergegeven tot welke opdracht het behoord en of het een opdrachtfiche of werkblad 

is.  

 

Werkbladen 

 

Opdrachtfiches 
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Aansluiting eindtermen lager onderwijs 
 

Het Havencentrum laat jongeren de haven zien in’t echt. Dit is niet enkel fascinerend of 

ontspannend voor de leerlingen. Het bezoek en de voorbereiding op het bezoek sluiten ook 

aan bij de eindtermen lager onderwijs. Hieronder wordt kort een overzicht gemaakt.  

 

 Mens en maatschappij 

4.9  kunnen in de realiteit op een gepaste kaart een landelijke, stedelijke, 

toeristische en industriële omgeving herkennen en van elkaar onderscheiden. 

4.12  kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een 

eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet. 

4.13 kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren 

gebruik makend van de legende, windrichting en schaal. 

5.1 kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

 Wetenschappen en techniek 

1.1  kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen  

2.17  kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 

2.18  kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden 

van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of 

schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

 Sociale vaardigheden 

1.6  De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

3.  De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 Leren leren 

2.  De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen 

op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

4.  De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke 

wijze oplossen. 

6.  Houdingen: nauwkeurigheid en kritische zin 
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Inleiding  
1. Brainstorm 

► Timing:  15 minuten  

► Materiaal:  blanco blaadje per 2 leerlingen  

  Schoolbord of papieren poster om op te noteren 

 

De leerlingen gaan in duo’s nadenken over de vraag “Wat zie je in een haven?”. Hiervoor 

geef je elk duo een leeg blaadje om hun ideeën neer te schrijven. Na enkele minuten 

overloop je de antwoorden van de leerlingen. Je start bij één groepje, zij mogen één woord 

uit hun lijstje opnoemen. Alle andere groepjes die dit woord ook hadden, onderlijnen dit 

woord. Nadien is het aan het volgende groepje om één van hun ideeën te vertellen. Zo wordt 

telkens gewisseld van groepje totdat alle ideeën besproken zijn, onderlijnde woorden mogen 

niet nog eens vermeld worden. De leerkracht schrijft de genoemde woorden mee op het bord 

of op een poster. Deze zullen later in de les herbekeken worden.  

 

 
  

2. Situering haven van Antwerpen  

► Timing:  20 minuten  

► Materiaal:  werkblad per 2 leerlingen  

  Atlas of tablets/computers, per 2 leerlingen  

  Computer en beamer  

 

De leerlingen krijgen een blinde kaart van België en gaan zo de ligging van de Haven van 

Antwerpen ontdekken. Er is ook een werkblad waarop de opdracht voor de leerlingen staat 

uitgewerkt. Concreet gebruiken de leerlingen per 2 een atlas of een tablet/computer om 

zaken op de kaart te gaan benoemen.  

 

Antwoorden werkblad 

 Buurlanden: 1) Nederland, 2) Duitsland, 3) Luxemburg, 4) Frankrijk 

 Ligging Antwerpen  

 De blauwe vlek is een zee, we noemen dit de Noordzee. De vertakking is een rivier, we 

noemen dit de Schelde 

 

Tip: Laat de leerlingen eerst per twee het werkblad invullen. Overloop en verbeter nadien 

klassikaal de antwoorden. Gebruik hiervoor zelf Google Maps of een andere digitale kaart 

die je voor de klas projecteert. Op deze manier kan je makkelijk in- en uitzoomen op de kaart 

en worden de antwoorden heel bevattelijk voor de leerlingen.  

 

De leerlingen voeren een brainstorm uit, dit wil zeggen dat er op dit moment geen foute 

antwoorden zijn. De leerlingen worden aangemoedigd om hun ideeën te delen, let er dus 

op dat ze ook elkaars antwoorden niet afkeuren.  

X 
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In de nabespreking van deze opdracht wordt ook iets verder ingegaan op de antwoorden van 

de leerlingen. Dit zal nadien ook in de quiz voorkomen. 

 De leerlingen hebben opgezocht waar Antwerpen ligt. Door in en uit te zoomen op de 

kaart kan je de leerlingen tonen waar Antwerpen ligt, maar ook waar de haven van 

Antwerpen ligt. Valt het op hoe groot de haven is in vergelijking met de stad?   

 Je kan de leerlingen ook vertellen dat er in België 4 zeehavens zijn: in Antwerpen, 

Zeebrugge, Gent en Oostende. De haven in Antwerpen is de grootste. Weten de 

leerlingen waarom het gek is dat Antwerpen een zeehaven is? Antwerpen ligt helemaal 

niet aan de zee. Via de rivier de Schelde kunnen grote zeeschepen toch tot in 

Antwerpen geraken, daarom noemen we Antwerpen toch een zeehaven.  
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Hoekenwerk 
Algemeen 

► Timing:  +/- 15 minuten per hoek (totaal +/- 1,5 uur) 

► Materiaal:  Opdrachtfiches en werkbladen per opdracht 

      Document met opdracht fiches:  één keer printen 

      Document met werkbladen: meermaals printen 

     Minstens 1 tablet of computer met internet  

     Minstens 1 atlas  

     Enkele balpennen in elke hoek en eventueel wat kleurpotloden 

 

Tijdens het hoekenwerk ontdekken de leerlingen zelfstandig wat een haven is en hoe deze 

werkt. De leerlingen werken samen in teams (afhankelijk van de grootte van de klas). 

Hieronder wordt elke hoek beschreven. Overloop klassikaal kort elke hoek voor je de 

leerlingen laat starten aan het hoekenwerk. Nadien volgt een quiz die de leerlingen per groep 

zullen doorlopen. Je kan hen dus al aanmoedigen om het hoekenwerk zo goed mogelijk te 

doen, want dan zullen ze meer punten kunnen scoren tijdens de quiz.  

 

Je start het hoekenwerk best door de klas in te delen in 4 of 5 groepen, afhankelijk van de 

klasgrootte. Zorg dat elke groep een mix is van sterke en minder sterke leerlingen. Leg de 

leerlingen uit dat ze elke hoek zullen bezoeken via een doorschuifsysteem. Ze moeten goed 

samenwerken als team zodat ze later ook een goede teamscore kunnen halen op de quiz. 

Elke hoek heeft een opdracht fiche en enkele extra papieren. De leerlingen moeten elke 

opdracht uitvoeren. Maak duidelijke afspraken over de manier waarop je opdrachten gaat 

verbeteren: moeten de leerlingen zelf verbeteren a.d.h.v. een verbetersleutel of verbetert de 

leerkracht alles? Wordt er meteen verbeterd of gebeurt dit achteraf? Dit hoeft echt niet voor 

elke opdracht hetzelfde te zijn.  

 

Om het doorschuifsysteem vlot te laten verlopen kan je een signaal afspreken of een visuele 

aftelklok projecteren op het scherm, vb. http://www.online-stopwatch.com/bomb-

countdown/full-screen/. Op deze website kan je zelf een timer instellen. De leerlingen zien de 

lont van de bom korter worden. Wanneer de ingestelde tijd om is, gaat de bom af.  

 

http://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/full-screen/
http://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/full-screen/
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1. Water, sta nu toch eens stil (dokken, sluizen en het getij)  

► Materiaal:  minstens 1 tablet of computer met internet 

  PowerPoint “water sta nu toch eens stil”  test deze vooraf  

  

In deze hoek maken leerlingen kennis met typische haventermen: “het getij”, “dokken” en 

“sluizen”. Dit doen ze aan de hand van een interactieve PowerPoint presentatie. Deze 

presentatie bevat beeldmateriaal en opdrachten die de leerlingen moeten doorlopen. De 

leerlingen krijgen onmiddellijk feedback op hun antwoorden, waardoor een verbetersleutel 

overbodig is bij deze oefening. Op deze manier begrijpen ze de inhoud en de werking van de 

kernbegrippen.  

 

Tips: 

 Let er op dat je de PowerPoint op voorhand al eens test. 

 Één tablet of computer per groep is het minimum voor deze hoek. Wanneer je er 

meerdere ter beschikking hebt, kan je de leerlingen individueel of in duo’s aan het werk 

zetten. Op deze manier is de betrokkenheid bij elke leerling hoger.  

 

2. Ja baas! (transport)  

► Materiaal:  opdracht & fiches “Ja baas!”  

  Werkblad “Ja baas!” voor elke groep  

 

In deze hoek ontdekken de leerlingen dat transport in de haven niet enkel beperkt is tot 

zeeschepen. Ze krijgen meer inzicht in de voor- en nadelen van elk transportmiddel. Aan de 

hand van fictieve adviseurs worden de leerlingen uitgedaagd om zelf een keuze te maken 

voor een bepaald transportmiddel binnen een bepaalde context.   

 

Bij deze oefening zijn er soms meerdere antwoorden mogelijk. Het is dan ook belangrijk om 

de leerlingen te wijzen op hun argumentatie. Waarom kies je voor dit transportmiddel? Als 

deze vraag logisch beantwoord wordt, kan het antwoord juist gerekend worden. Omdat er 

niet één juist antwoord is, kan je deze oefening best zelf verbeteren bij elke groep. Dit kan 

ofwel tijdens het hoekenwerk ofwel klassikaal na het hoekenwerk.  

 

Antwoorden:  

 Vraag 1 

o Pijpleiding  want het is een vloeistof, het is beter voor het milieu, niemand 

heeft er last van.  

 Vraag 2 

o Binnenvaart  want dan zijn er minder vrachtwagens en dus ook minder files 

op de baan. Beter voor het milieu dan vrachtwagens.  

o Trein  super snel, beter voor het milieu dan vrachtwagens  

o (Vrachtwagens  flexibel) Dit is geen fout antwoord, maar moedig de 

leerlingen aan om te zoeken naar een nog beter antwoord.  

 Vraag 3 

o Zeeschip  want grote afstand (ander werelddeel)  

o Trein  sneller dan zeeschip. Ja er gaat een trein helemaal tot in China.  
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3. Scheepsonderdelen in de mix (onderdelen van een schip)  

► Materiaal:  Opdracht “scheepsonderdelen in de mix” 

   Foto’s & puzzelstukken 

  Werkblad “scheepsonderdelen in de mix” voor elke groep  

 

Door te puzzelen, leren kinderen in deze hoek welke onderdelen de meeste zeeschepen 

hebben. Ze zoeken waar de puzzelstukjes horen in een grotere foto. Nadien combineren ze 

deze puzzelstukjes met de naam en beschrijving van dat onderdeel.  

 

In deze hoek werk je best met een verbetersleutel. De leerlingen kunnen dan zelf hun 

oefening nakijken. Je vindt de verbetersleutel achteraan deze handleiding 

 

Tip: Als je de puzzelstukken uitknipt, kunnen de leerlingen de puzzel echt maken. Let er wel 

op dat je in dit geval de juiste nummers op de achterkant van elk puzzelstuk schrijft. De 

leerlingen hebben deze nummers nodig om de oefening te kunnen verbeteren. Je kan er ook 

voor kiezen om de puzzelstukken niet uit te knippen, dan moeten de leerlingen de puzzel “op 

het zicht” maken.  

 

 
 

4. Het dagboek van Imane (internationale handel)  

► Materiaal:  Opdracht “het dagboek van Imane” 

   Opzoekingstabellen  

   Atlas, tablet of computer 

Voldoende blanco productfiches (afhankelijk van aanpak en 

klasgrootte) 

Eventueel kleurpotloden  

 

De leerlingen lezen een dagboekfragment waar enkele producten in vermeld staan. Aan de 

hand van opzoekingstabellen maken zij 3 productfiches naar keuze. Deze oefening draait 

volledig om bewustwording. De leerlingen ontdekken dat producten waar ze dagdagelijks 

mee in aanraking komen, overal ter wereld geproduceerd worden. Om deze producten tot bij 

ons te krijgen, worden verschillende soorten schepen ingezet. Ook dit element wordt 

opgenomen in de oefening.  
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Omdat er met locaties wordt gewerkt, krijgen de leerlingen best een atlas of een tablet of 

computer waarmee ze de locatie van verschillende landen kunnen opzoeken.  

 

Ook bij deze oefening is er niet slechts één juist antwoord. De leerlingen zijn heel vrij bij deze 

oefening. Een verbetersleutel is bijgevolg niet mogelijk. Je kan er voor kiezen om deze 

opdracht zelf te verbeteren, tijdens of na het hoekenwerk. Het kan ook leuk zijn om de 

leerlingen elkaars fiches te laten bekijken en verbeteren. Jij treedt als leerkracht dan enkel 

op wanneer er onenigheid is.  

 

5. Goederen, dat doe je goed! (goederenbehandeling)  

► Materiaal:  Opdracht “goederen, dat doe je goed” 

   Stroomschema  

   Werkbladen “opslag en overslag” en “invuloefening” per groep 

 

In deze hoek worden enkele abstracte havenbegrippen aangehaald: goederen, massagoed, 

stukgoed, opslag, overslag, … . De leerlingen krijgen een stroomschema dat hen wegwijs 

maakt in deze moeilijke begrippen. De leerlingen leren niet enkel de inhoud van de 

begrippen kennen, ze oefenen ook in het zelfstandig verwerken van informatie. De 

oefeningen die aan het stroomschema gekoppeld zijn, gaan na in welke mate de leerlingen 

begrijpen wat er in het stroomschema wordt uitgelegd.  

 

De leerlingen kunnen deze oefening heel makkelijk zelf verbeteren aan de hand van de 

verbetersleutel.  

 

Antwoorden: 

 Invuloefening 

o Dingen 

o Vloeibaar massagoed 

o Stukgoed 

o Massagoed 

o Stukgoed 

o Zand 

o Suiker 

o Personentransport  

 

 Opslag en overslag 

o Op de tweede foto zie je een kraan / containerkraan.  

o Houten kist   loods / magazijn 

o Graan   silo 

o Olie   tanks   
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Team-quiz 
► Timing:  20 minuten  

► Materiaal:  blanco blaadje per team 

 

Als het hoekenwerk afgerond is, is het goed om de leerlingen even te laten ventileren over 

de oefening. Wat vonden ze er van? Was het moeilijk? Is er iets dat ze niet begrepen 

hebben? Wanneer leerlingen nog specifieke vragen hebben, kan je hen aanmoedigen om 

elkaars vragen te beantwoorden.  

 

Nadien is het tijd voor de quiz. Je kan de quiz op twee manieren vorm geven. Ofwel laat je 

de teams tegen elkaar strijden in de quiz, ofwel laat je de leerlingen de quiz individueel 

doorlopen en tel je nadien de teamscores samen. In dit laatste geval is het best om niet de 

individuele scores eerst mee te delen, maar meteen de groepsscores te vermelden. Dit om 

verwijten binnen het team te beperken.  

 

De quiz kan je doorlopen aan de hand van de PowerPoint presentatie “team-quiz”. Op deze 

manier hebben de leerlingen meteen visuele ondersteuning.  

 

Door het doorlopen van de quiz krijg je meteen een zicht op wat de leerlingen begrepen 

hebben en waar ze nog extra hulp nodig hebben. Indien je dit nodig acht kan je klassikaal 

nog enkele thema’s opnieuw bekijken.  

 

Antwoorden  

  

  



 

Pagina 10 van 13 

 

 

  

  
 

 

Tip: vraag 7 is een strikvraag. De leerlingen hebben in voorgaande oefeningen steeds geleerd dat 

suiker droog massagoed is. Dit is ook correct. Suiker wordt los in het ruim van een schip gestort en 

wordt niet per korreltje geteld. Het is dus een duidelijk voorbeeld van droog massagoed. In de 

quizvraag is er echter sprake van “pakjes suiker”. In dit geval is de suiker al verpakt in kleinere zakjes. 

Deze pakjes kan je wel tellen, het is dus stukgoed.  

 

Je kan ter illustratie nog een extra voorbeeld aanhalen. Olie wordt vervoerd in een tankschip want 

het is vloeibaar massagoed maar vaten of flessen olie zijn stukgoed omdat ze reeds verpakt zijn. 
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Terugkoppeling 
1. Terugkoppeling brainstorm 

► Timing:  15 minuten  

► Materiaal:  brainstorm van het begin van de les 

 

In het begin maakten de leerlingen een brainstorm rond de vraag “wat zie je in de haven?”. 

Het is nu hoog tijd om daar eens terug een blik op te werpen. De leerlingen weten nu veel 

meer over de haven en kunnen nagaan of wat ze opschreven wel correct is. Zijn er zaken 

waar ze nu aan denken die ze voorheen niet wisten of vergeten waren? Samen met je klas 

vul je de poster of het schoolbord verder aan. Voor de duidelijkheid werk je best met een 

andere kleur.   

 

2. Reflectie 

► Timing:  10 minuten  

► Materiaal:  werkblad “reflectie” 

 

De les over de haven zit er nu op. De leerlingen denken na over de voorbije uren. Wat 

vonden ze leuk of net moeilijk? Wat hebben ze geleerd en wat willen ze graag nog leren? 

Stimuleer de leerlingen om heel concreet te antwoorden. Antwoorden als “alles” of “veel”, zijn 

niet echt nuttig in een reflectie. Laat de leerlingen zo concreet mogelijk op elke vraag 

antwoorden.  

 

Als leerkracht krijg je zo onder andere meer zicht over wat de leerlingen interessant vinden. 

Enkele van deze vragen komen misschien aan bod tijdens de havenrondvaart. Zo niet kan je 

de gids misschien nog een extra vraag stellen.  



 

 

VERBETERSLEUTEL: scheepsonderdelen in de mix 
 

 
 

Onderdeel Foto Beschrijving 

Achtersteven 1 J 

Anker 2 D 

Boeg / voorsteven 4 B 

Bulb 6 L 

Commandobrug 3 G 

Dekkraan 5 A 

Radar 7 M 

Reddingssloep 9 I 

Roer 12 H 

Ruim 13 E 

Schroef 11 C 

Voordek 10  K 

Waterlijn 8  F 

 



 

 

VERBETERSLEUTEL: goederen, dat doe je goed  
 

Invuloefening 

Goederen zijn dingen die je kan vervoeren met een boot.   
 Dingen 
o Mensen  

  

Als goederen nat zijn en je ze kan uitgieten, zoals water, dan 

noemen we ze vloeibaar massagoed .  

o Stukgoed 
 Vloeibaar massagoed 
o Droog massagoed 

  

Als ik kan tellen hoeveel stuks er zijn in een boot, dan noem ik 

dat stukgoed . 

 Stukgoed 
o Vloeibaar massagoed 
o Droog massagoed 

    

Als ik graan wil kopen, wordt dat niet uitgedrukt in aantal 
korrels. Je koopt niet 10 graankorrels, maar wel 100 gram 

graan. Graan is daarom een voorbeeld van massagoed . 

o Stukgoed 
 Massagoed 

  

Een containerschip vervoert containers. Dat is een voorbeeld 

van stukgoed . 

o Stukgoed 
o Vloeibaar massagoed 
o Droog massagoed 

  

In het stroomschema staat zout als voorbeeld van droog 

massagoed. Een ander voorbeeld zou zand kunnen zijn. 

 Zand 
o Fruitsap 
o Gsm’s  

  

Suiker is GEEN voorbeeld van vloeibaar massagoed.  

o Olie  
o Wijn  
 Suiker   

  

Mensen op een cruiseschip, dat is een voorbeeld van 

personentransport . 
o Stukgoed 
 Personentransport  

 

Opslag en overslag  

Op de foto zie je een kraan. Je kan ze ook wel containerkraan noemen.   

 

 


