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Les 3 bescherming, veiligheid en gezondheid van mens dier en 
plant. 

Voorkomen is beter dan genezen… 
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Deze les is een product van het project Zeeuwse Kringloop; samen verder met burger, boer en visser. 
Dit project is opgezet door de projectpartners Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Scalda en Zeeuws 
Land- en Vis Collectief. Tijdens de looptijd van het project (2020 – 2022) wordt gewerkt aan het tot 
stand brengen van een wederkerige transfer tussen burger, boer en visser.   

Dit lesmateriaal mag in zijn geheel vrij gebruikt worden. Het is niet toegestaan onderdelen toe te 
voegen of te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de projectorganisatie.     
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Lesomschrijving 
 

Voorkomen is beter dan genezen…  

Om de gezondheid van mensen, dieren en planten goed te houden kun je beter voorkomen dat er 
ziekten uitbreken.  

Op welke manier kun je het beste voorkomen dat mensen, dieren en planten ziek worden? 

Dat leer je in deze les! 

Lesdoel 

De leerlingen weten de gevaren voor een goede gezondheid van mensen, dieren en planten en leren 
op welke manier je de veiligheid kunt waarborgen en mensen, dieren en planten kunt beschermen 
tegen ziekten. 

 

Kerndoelen  

Tijdens de les wordt gewerkt aan onderstaande kerndoelen (SLO, 2016). 

De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied 
van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in 
het dagelijks leven (kerndoel 29 Mens en Natuur, onderbouw VO) 

De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit 
daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden (kerndoel 30 Mens en Natuur, onderbouw 
VO) 

De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden 
te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen 
verantwoordelijkheid te nemen (kerndoel 34 Mens en Natuur, onderbouw VO) 

De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk 
verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (kerndoel 39 Mens en Maatschappij, 
onderbouw VO).  
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Benodigdheden 

• Knipblad spel 

Lesduur 

50 minuten 
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Lesinhoud 
 

Voorbereiding 

De docent leest de informatie van Les 3 ‘bescherming, veiligheid en gezondheid van mens, dier en 
plant’ door en bekijkt de powerpoint.  

De docent knipt de kaarten van het knipblad uit. Eventueel maakt de docent een selectie van de 
begrippen. 

 

Tijdspad Activiteiten docent Activiteiten student 

Inleiding 

5 min 

2 minuten: 

De docent laat onderstaand filmpje zien 
om de voorkennis van leerlingen te 

activeren. 

https://youtu.be/y4A2iWD6ygI  

3 minuten: 

De docent bespreekt kort na wat er 
gezien is in de video.  

De leerlingen bekijken het filmpje over 
dierenwelzijn. 

De leerlingen doen actief mee met de 
nabespreking van het filmpje.  

Kern 

40 min 

15 minuten: 

De docent bespreekt de theorie van de 
powerpoint. 

5 minuten: 

De docent laat de leerlingen alle tafels en 
stoelen aan de kant zetten. 

5 minuten: 

De docent legt de opdracht uit aan de 
leerlingen. 

De opdracht: 

De docent heeft kaartjes met begrippen 
die te maken hebben met het voorkomen 
of genezen van ziekten bij mensen, dieren 

en planten. 

Voorkomen wordt in de theorie 
besproken als preventief. Hierbij moet je 

De leerlingen luisteren naar de uitleg van 
de powerpoint. 

De leerlingen zetten alle tafels en stoelen 
aan de kant. 

De leerlingen luisteren naar de uitleg van 
het spel. 

De leerlingen kiezen per begrip de juiste 
kant van het lokaal. 
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denken aan maatregelen die getroffen 
worden om het welzijn en de gezondheid 

van mensen, dieren en planten te 
optimaliseren en op deze manier ziekte 

voorkomen.  

Genezen wordt in de theorie beschreven 
als curatief. Dit wil zeggen dat je op het 
moment dat je ziek bent de symptomen 
bestrijdt door medicatie te gebruiken. 

Er zijn twee kanten in de klas. 

De kant voorkomen en de kant genezen. 
Net als bij het spel ‘over de streep’ kiezen 

de leerlingen per begrip, dat door de 
docent voorgelezen wordt, een kant. 

Per begrip wordt besproken of het juist of 
onjuist is. 

15 minuten: 

Het spel wordt gespeelt. De docent is de 
spelleider. 

Slot 

5 min 

De docent bespreekt met de leerlingen 
aan de hand van de stelling: 

“Wat zou jij doen voor het verbeteren 
van dierenwelzijn?” 

de les na. 

De leerlingen nemen actief deel aan de 
nabespreking van de les. 
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Antwoordmodel: 

Voorkomen: Genezen: 
geluiden bij aanleg windparken om vis te verjagen antibiotica 
genetische modificatie biologische bestrijding 
ontsmetting handen chemische bestrijding 
vaccin kattenkrabziekte hooikoortsmedicijnen 
veredeling planten lage dosering spuiten 
verhitten vlees laxeermiddel 
visquotum neusspray 
verhitten melk paracetamol 
ontsmetting laarzen  
verrijking  
hokken met voldoende (gescheiden) ruimtes  
vaccin Q-koorts  
vaccin Corona  
gezonde voeding voor mens, plant en dier  
inenten baby’s  

 

Suggesties voor aanvullende lessen: 

• Laat de leerlingen in groepen van vier aan de slag met het ontwerpen van: Het ideale 
dierenverblijf, kweekkas of windmolenpark; 

• Plan een excursie naar een veeteeltbedrijf; 
• Plan een excursie naar een kweekkas; 
• Plan een excursie naar een windmolenpark. 

 

 

 

 

 

 


