
Aan de slag met een spreekbeurt

Onderwerp kiezen 
De onderwerpen voor een 

spreekbeurt zijn letterlijk ontelbaar, 
dus we helpen je graag een eindje 
op weg. 

 

Dierenvriend 
Als je van dieren houdt, vind je op 

deze pagina’s vast iets interessants. 
We hebben informatie voor je 

verzameld over olifanten, dieren 
op de boerderij en honden. Kies een 

onderwerp en bekijk de ideeën voor je 
spreekbeurt in dit inspiratiepakket.

 

Informatie verzamelen 
Met alleen deze informatie kom je er natuurlijk niet. Maar je 

kunt ongetwijfeld genoeg informatie vinden. Ga je op internet zoeken, let dan goed op de bron. Dat 
wil zeggen: wie is de afzender? Iedereen kan immers dingen op internet plaatsen. Is het een officiële 
organisatie of gaat het om een persoonlijke pagina van iemand? In het eerste geval is de informatie 
waarschijnlijk betrouwbaarder dan in het tweede. 

Bekijk altijd meerdere websites. Mogelijk zal de informatie elkaar tegenspreken. Dat wil niet zeggen dat 
wat je leest gelogen is; soms klopt informatie écht niet, maar vaker blijkt het net om een ander onderzoek 
te gaan of gaat het over iemands mening. Bovendien leert iedereen ook steeds nieuwe dingen. Net als jij! 
Vergelijk de informatie en bedenk wat jij het meest overtuigend vindt. Twijfel je aan de informatie die je 
gevonden hebt? Breng ook eens een bezoek aan de bibliotheek. Misschien kom je daar verder.  
 

Presenteren 
Als je alle informatie hebt verzameld die je nodig hebt, is het tijd om er een boeiend verhaal van te 
maken. Gebruik vooral ook plaatjes. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Veel succes met je  
spreekbeurt. Wil je laten weten hoe het ging? Leuk! Deel het met ons via Facebook, Instagram of Twitter. 

 



Soorten 
Welke soorten olifanten 
zijn er? Wat zijn de 
verschillen? 

Hoe zien ze eruit? 
Waar leven ze, wat 
eten ze en hou oud 
worden ze? Hebben 
ze vijanden? Als je 
hiernaar op zoek 
gaat, vind je 
vast nog 
veel meer 
interessante 
informatie.  

Het boeiende leven van de olifant

Olifanten beschermen 
De olifant heeft het moeilijk, maar er zijn 

gelukkig goededoelenorganisaties die zich 
inzetten voor dit bijzondere dier. 

Welke organisaties zijn dat en wat doen 
zij precies? 

Het CBF bekijkt 
of een goed doel         
aan allerlei eisen 

voldoet. Hebben de organisaties die 
jij hebt gevonden allemaal een CBF-

keurmerk?  

Slurf 
Handig, zo’n slurf. Het is eigenlijk een heel lange 
neus. Maar wel een waar de olifant veel mee kan. 
Kun jij uitzoeken waar het dier die slurf allemaal voor 
kan gebruiken? 

Baby-olifantjes weten als ze geboren  
worden nog niet echt wat ze met het  
ding aanmoeten. Superschattig.  
Maar net als mensen vanzelf leren  
wat ze met hun handen kunnen,  
leert de olifant vanzelf hoe  
handig die lange slurf is. 
 

Bang? 
Ze zeggen trouwens weleens  
dat olifanten bang zijn voor  
muizen.Weet jij of dat waar is? 



In het wild
Heb jij weleens een olifant in het echt gezien? Waar was 

dat? In de dierentuin, misschien nog in een circus of tijdens je 
vakantie?

Olifanten lijken lieve, zachtaardige dieren. Wat veel mensen niet 
weten is dat het echt wilde dieren zijn, die zich niet zomaar laten 

temmen. Daar komt veel dierenleed bij kijken.  

World Animal Protection voert al jaren 
campagne tegen olifantenritjes. Op 
worldanimalprotection.nl is daar veel 
informatie over te vinden. Als je je 
verdiept hebt in het onderwerp, hoe 
kijk jij er dan tegenaan? Interessant 
om het ook met je klasgenoten over  

te hebben!

   

Niet meer in het circus 
Stel je bent directeur van een circus. 
Een mooi beroep, toch? Wonen in 
een circuswagen, rondreizen met 
acrobaten, clowns en wilde dieren.... 
Wilde dieren? Ja, dat was vroeger 
zo. Toen sprongen er leeuwen door 

hoepels en deden olifanten allerlei 
kunstjes. Maar sinds 15 september 
2015 mogen circussen geen 
wilde dieren meer gebruiken in 
hun voorstellingen. Hoeveel de 
verzorgers en trainers ook van de 

dieren houden, de dieren kunnen 
zich onmogelijk natuurlijk gedragen. 

   Hoe zorg jij,  
    als directeur,   
     dat er mensen  
     komen kijken?  
    Hoe ziet jouw  
   ideale circus  
 eruit?    

http://worldanimalprotection.nl


Emoties  
De meeste mensen 
geloven wel dat 
onze huisdieren 
emoties hebben. 
Maar er wordt 
ook steeds meer 
onderzoek gedaan 
naar emoties bij 
andere dieren. Ook bij 
vee. Wat voelen koeien, 
varkens en kippen? Al deze 
dieren kunnen angst en pijn ervaren, maar ook 
blijdschap. Het lijkt er zelfs op dat ze vriendjes 
maken in de stal en in de wei. 

Wat kun jij voor informatie vinden over het 
emotionele leven van de dieren op de  
        boerderij?   

Op de boerderij

Koeiendans
Als koeien een lange winter op stal hebben gestaan, is het groot 
feest als ze de wei weer in mogen. Op diverse boerderijen in Nederland 
kun je in het voorjaar gaan kijken naar deze – inmiddels bijna beroemde – 
koeiendans! 

Toch krijgen niet alle koeien de kans om in het voorjaar hun dansje 
te doen, domweg omdat ze niet naar buiten mogen. Dat is namelijk 
goedkoper voor de boer, maar je kunt je voorstellen dat het voor de  
koeien belangrijk is beweging en frisse lucht te krijgen en lekker in de wei  
te grazen.  

Kun jij de voor- en nadelen op een rij zetten van het wél naar buiten  
laten van de koeien voor mens én dier? 

   

     

Zo slim als een varken  
Wist je dat varkens heel slimme en sociale 
dieren zijn? Uit onderzoek blijkt dat ze net 
zo slim zijn als een kind van vier. Heb jij 
een broertje of zusje? En herinner je je 
nog hoe slim en eigenwijs die was op 
vierjarige leeftijd? 

Varkens hebben een ijzersterk geheugen, 
houden van spelletjes en snappen zelfs 

hoe een spiegel werkt. Kun jij nog 
meer talenten van dit leuke dier 
bedenken of opzoeken? 



Vee en het milieu
Je weet vast al dat veel vlees  

eten niet erg gezond is. En 
misschien weet je ook dat minder 

vlees eten goed is voor het milieu. 
Maar hoe zit dat nou precies?

Als je op zoek gaat naar de link tussen  
vee en het milieu, vind je informatie over: 

• de bio-industrie
• mest
• voedsel voor het vee. 

Misschien is het leuk op zoek te gaan 
naar recepten zonder vlees. We 
zijn benieuwd welk vegetarische of 

veganistische recept je het lekkerst 
vindt!     

Weetjes over kippen
Kippen hebben een eigen taal. Op dit moment kunnen we al 
24 verschillende kippengeluiden onderscheiden en het zijn er 
waarschijnlijk nog veel meer! Met al die verschillende geluiden 
communiceren kippen met elkaar over voedsel, gevaar,  
paren en nesten.

De kuikentjes praten al tegen hun moeder, terwijl ze nog in het ei 
zitten. Ze maken dan piepgeluidjes. Als ze laten weten ergens last 
van te hebben, kan de moederkip het ei verplaatsen. 

Je kunt vast nog veel meer te weten komen over  
deze bijzondere dieren. Bijvoorbeeld op   
worldanimalprotection.nl. Daar vind je  

bovenstaande informatie en nog acht  
andere feiten. 

  

http://worldanimalprotection.nl


Lichaamstaal van honden 
Er gaan heel wat fabeltjes rond over honden, zoals dat een 
hond altijd zin zou hebben in knuffelen. Er bestaan zeker 
honden die nooit genoeg krijgen van een lekkere knuffel 
en misschien ken je of heb je wel zo’n heerlijke levende 
tebbybeer. Maar veel honden hebben hun eigen 
ruimte nodig en zitten helemaal niet altijd te wachten 
op aandacht. Jij wilt toch ook niet zomaar altijd door 
iedereen geknuffeld worden? 

Aai dus nooit zomaar een hond! De lichaamstaal van het 
dier vertelt je veel over wat hij wel en niet prettig vindt. Het 
blijft natuurlijk een beetje raden, want echt wéten wat een 
hond bedoelt blijft lastig. Kun jij uitzoeken wat er gezegd wordt 
over de lichaamstaal van de hond? Betekent kwispelen bijvoorbeeld 
altijd dat een hond blij is? En wat is er aan de hand als een hond zijn 
oren in zijn nek legt? Er is vast nog meer te vertellen over het gedrag 
van deze lieve viervoeters. 

  Is de hond onze beste vriend?

Hond als huisdier 
In Nederland zijn we dol op honden als huisdier. Er wonen meer dan 
twee miljoen honden in ons land. In Europa en Noord-Amerika zijn 
honden populair. In de werelddelen Afrika en Azië zijn wel enorm veel 
honden, maar het overgrote deel daarvan leeft op straat. En in Zuid-
Amerika heb je veel hondeneigenaren, maar ook veel zwerfhonden. 
Cijfers over aantallen huisdieren in die werelddelen zijn niet erg 
betrouwbaar, omdat honden in de meeste landen daar niet 
geregistreerd hoeven te worden.  

Katten zijn natuurlijk ook heel geliefd als huisdier. Je hebt vast 
wel eens een hond een kat de boom in zien jagen. Toch zie je ze 
ook wel gezellig samen in een mandje liggen. Hoe zit het nu precies tussen 
honden en katten? Kun jij dat uitzoeken? 



Je kunt een hond tegen 
hondsdolheid, ook wel rabiës 

genoemd, inenten. Dat is de 
reden waarom de ziekte in 

Nederland niet meer voorkomt. 

World Animal Protection zet zich in om 
hondsdolheid de wereld uit te helpen.  

Voor € 3,- kan een hond al worden  
ingeënt. Als dat is gebeurd, krijgt het dier in 
sommige landen een mooi rood lintje om. 
Zo kan iedereen zien dat hij of zij niet 
ziek is. 

Meer hierover kun je lezen op 
worldanimalprotection.nl.   

Hondsdolheid 
Hoewel een boel honden dus gelukkig een goed onderkomen hebben, 
zwerven er wereldwijd ook erg veel rond. Behoorlijk wat mensen zijn 

bang voor hondsdolheid. Je weet misschien wel dat dat niet betekent 
dat de hond dol is op spelen met de bal. Nee, het gaat om een 
ernstige ziekte, die ook gevaarlijk is voor mensen. Dat wil zeggen: 
als een hond met hondsdolheid een mens krabt of bijt, kan die 

persoon aan de ziekte overlijden. Dat is te voorkomen door snel 
naar een dokter te gaan. Maar in veel landen is de juiste 
behandeling niet snel genoeg beschikbaar. Daardoor gaan er 
nog steeds mensen dood aan hondsdolheid. Het gevolg is dus 
dat mensen bang zijn voor honden en ze slecht behandelen 
om ze weg te jagen. Of ze maken ze zelfs dood, zónder dat 
ze weten of een hond daadwerkelijk  

hondsdol is of niet. 

Er is iets aan te doen

http://worldanimalprotection.nl

