
  

De Kennis van Nu in de klas 
Illegale handel in bedreigde 
diersoorten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar    
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Illegale handel in bedreigde diersoorten en 
onderdelen daarvan is een winstgevende 
handel. Een hoorn van een neushoorn of 
een slagtand van een olifant levert op de 
illegale markt veel geld op. Hierdoor 
worden veel diersoorten gevangen of 
gedood en kunnen diersoorten zelfs 
uitsterven. 
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Dieren, natuur, watermijten, insecten, 
waterinsecten.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoel 30, Mens en 
maatschappij, kerndoel 47.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘De wilde bij’.  
 
Antwoorden 
1a Een kast speciaal gemaakt voor 
exotische dieren en voorwerpen. b C 2 
cocaïne / laag. 3 Documenten worden 
vervalsd, goede documenten worden 
toegekend aan een illegaal dier of dieren 
worden gesmokkeld. 4 Sommige soorten 
kunnen moeilijk gekweekt  worden en 
worden alleen maar in het wild gevangen. 
5 Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Sommige 
diersoorten zijn in Duitsland en België 
legaal en in Nederland niet. 6 Eigen 
antwoord, bijvoorbeeld: illegale 
diersoorten, omdat ze kunnen uitsterven 
en hierdoor vermindert de biodiversiteit. 

Kijkvragen 
 

1a Wat is een rariteitenkabinet?  
b Wanneer hebben rijke burgers deze 
rariteitenkabinetten in hun huis staan? 
A 15e/16e eeuw 
B 16e/17e eeuw 
C 17e/18e eeuw 
D 18e/19e eeuw 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is: 
De prijs van de hoorn van een neushoorn is 
vergelijkbaar met de prijs van 
cocaïne/zilver. De prioriteit om de illegale 
dierenhandel te bestrijden is heel 
hoog/laag. 
 
3 Veel illegale diersoorten worden toch 
verhandeld. Hoe komen deze diersoorten op 
de markt terecht?  
 
4 Waarom is er een grote kans dat illegale 
diersoorten uitsterven in het wild?  
 
5 Remy Schram vindt dat er een groot 
Europees probleem is omtrent de illegale 
dierenhandel. Leg dit probleem in eigen 
woorden uit.   
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Daan van Uhm stelt dat we moeten kijken 
naar de schadelijkheid voor de wereld. 
Hierbij vergelijkt hij het verhandelen van 
cocaïne en het verhandelen van illegale 
diersoorten. Leg uit welke van de twee jij 
schadelijker voor de wereld vindt en 
waarom.  
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