
DOCENTENHANDLEIDING

LA VUELTA HOLANDA IN DE KLAS
Dit is de complete docentenhandleiding bij La Vuelta Holanda in 
de Klas, voor alle 36 werkvormen. Het lesprogramma vind je op 
www.lavueltaholandaindeklas.com. Bij elke werkvorm staat het 
betreffende deel van deze handleiding als handige download,  
net zoals de benodigde leerlingenmaterialen. Je kunt kiezen  
uit kant-en-klare lessen, of je kunt uit 36 werkvormen uitzoeken 
welke het best bij je leerlingen passen. We wensen je veel 
lesplezier met La Vuelta Holanda in de Klas.

36 LEERZAME EN LEUKE WERKVORMEN VOOR GROEP 7/8 EN VMBO-1/2



DOCENTENHANDLEIDING

THEMA START NIVEAU 15-20 MIN.

WAT VOOR SPORTER BEN JIJ?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen denken na over wat zíj belangrijk vinden aan sport, en 
aan soorten sporten.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen vullen hun eigen sportpaspoort in. Ze beantwoorden 
vragen en geven aan wat bij hén past. Er is geen goed of fout.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Print de downloadbare paspoorten uit en deel ze uit.
2. Geef leerlingen 10 minuten de tijd om ze in te vullen.  

Er is geen goed of fout.
3. Bespreek de resultaten kort klassikaal. Welke 

antwoorden vullen leerlingen vaak in? Waar zitten 
verschillen? Hoe komt dat?

4. Laat leerlingen de paspoorten aan het einde van de  
dag mee naar huis nemen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 

respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee  
bij activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 34: 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 53: De leerling leert zich mede met het oog 
op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te 
oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit 
gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen 
op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in 
de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te 
verkennen.

ACHTERGRONDINFO
Ieder mens sport anders. Dat komt omdat iedereen een andere 
lichaamsbouw heeft. Vroeger werd lichaamsbouw ingedeeld in 
drie types:

1. Ectomorph. Dan ben je lang en vrij strak. Dat komt vaak door 
een snelle stofwisseling: je kunt eten wat je wilt, maar je wordt 
er niet veel zwaarder van. Voor velen iets om jaloers op te zijn, 
maar als je meer spieren wilt trainen, kan dat lastig zijn. Je 
bent trouwens wel goed in sport waar behendigheid belangrijk 
is. Zoals basketbal.

2. Mesomorph. Je hebt dan wat veel mensen ‘een sportieve 
bouw’ noemen: veel spieren. Je spieren groeien met een beetje 
oefening makkelijk. En je lichaamsverhoudingen zijn geschikt 
om te sporten. Voor veel sporten is een mesomorphe bouw 
zeer geschikt, behalve bij sporten voor de lange afstanden, 
zoals marathons lopen of wielrennen. Sprinten daarentegen wil 
juist wél weer goed.

3. Endomorph. Je hebt een lage stofwisseling, en slaat vet dus 
makkelijk op. Als je korte benen en armen hebt, is succesvol 
zijn in veel sporten lastig. Wel ben je met dit lichaamstype het 
sterkst, zeker in je benen. Spiermassa komt er makkelijk bij. 
Voor wielrennen biedt deze lichaamsbouw kansen!

Inmiddels weten we dat het niet zo zwart-wit zit met je 
lichaamsbouw. Er zijn veel meer factoren van invloed. 
Bijvoorbeeld brede schouders, kleine taille, hormonale 
werking, leefstijl. Al deze verschillen zorgen voor een andere 
energiebehoefte. Als je langer bent, heb je bijvoorbeeld vaak 
meer calorieën nodig per dag. Maar als je de hele dag achter je 
tablet zit, valt dat nog wel mee ook.

Ook zijn sommige sporters genetisch gezien beter geschikt dan 
andere sporters. Bijvoorbeeld door een bepaald nét iets beter 
type spiervezels, andere hormoonbalans of hoger genetisch 
potentieel. Hoe het ook zit: iedereen kan sporten en sterk 
worden. Als je maar traint, gezond en eiwitrijk eet en voldoende 
rust neemt. Ectomorph Mesomorph Endomorph

1



DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15-30 MIN.

HARTWERKEND HART
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken hoe bijzonder de werking van het 
menselijk hart is.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen twee korte proefjes over het rondgepompt 
volume en samentrekkingsfrequentie van het hart.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

3. Leg vervolgens uit dat hun hart dit hun hele leven doet. 
Zonder pauzeren. Dat is best indrukwekkend!

4. Leg uit dat bij wielrenners de hartslag soms zelfs nog 
de helft lager ligt in rust (35 i.p.v. 60-70). Hun hart is 
zo geoefend en sterk, dat het minder vaak hoeft te 
pompen om het benodigde bloed rond te sturen in  
het lichaam.

5. Zet vervolgens twee emmers water klaar. Een lege,  
en eentje met in elk geval 10-12 liter water.

6. Leg leerlingen uit dat ze met een koffiebekertje binnen 
een minuut het water van de ene naar de andere 
emmer moeten overhevelen. Lukt het ze binnen de 
aangegeven minuut?

7. Leg leerlingen zodra je gedweild hebt uit, dat dit is wat 
het hart ook doet. Dat pompt 70x per minuut ongeveer 
150 ml bloed rond per slag. Dat is nét iets meer dan  
10 liter per minuut! Jaar in, jaar uit. Kunnen je 
leerlingen net zo hard werken als hun hart, en krijgen 
zij het water op tijd overgeheveld? 

DIT KUN JE DOEN
1. Geef leerlingen een korte introductie over de werking 

van het menselijk hart. Bijvoorbeeld met een YouTube-
filmpje, www.youtube.com/watch?v=WCe7EnNfebA  
(of zoek op “Hoe werkt het hart nou eigenlijk?!”).

2. Laat leerlingen allemaal een vuist maken op tafel. 
Laat ze hun vuist aanspannen op het ritme van hun 
hartslag: 60-70 x per minuut (oftewel ruim een keer 
per seconde!). Hoe lang houden ze dit vol?

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 55: De leerling leert de hoofdbeginselen van de 

bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

START
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA START NIVEAU 15 MIN.

WAT KAN JOUW LICHAAM?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken met een aantal oefeningen waar de grenzen 
van sommige aspecten aan hun lichaamsbeweging liggen.

OPDRACHT IN HET KORT
Aan de hand van een aantal fysieke opdrachten ervaren 
leerlingen dat er grenzen zijn aan hoe hun lichaam kan bewegen. 
En dat je die grenzen kunt verleggen.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15 minuten.

2. Alle opdrachten zijn groepsopdrachten. Heb je 
bijvoorbeeld te weinig muur voor iedereen ineens? 
Deel dan voor die opdracht de klas op in groepen.

3. Laat de oefeningen op het scherm zien. En vraag de 
groepjes leerlingen die na te doen.

4. Maak na elke oefening de terugkoppeling die je in 
beeld ziet.

5. Sluit na afloop klassikaal af met de vraag wat 
leerlingen denken dat er gebeurt als je dit soort 
oefeningen vaker doet. Dan went je lichaam daaraan, 
waardoor je opdrachten sneller kunt doen. Routine, 
noemen ze dat. Dat is grenzen verleggen. Ook 
wielrenners zoeken steeds de grenzen op van wat hun 
lichaam kan, op de fiets. Dat steeds verleggen van 
grenzen is waar topsport om draait. Steeds net iets 
sneller je tijdrit doen, en net iets meer eruit persen 
voor die laatste sprint naar de finish.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen uit dat ze met een snelle warming-up 

gaan ontdekken wat hun lichaam wel en niet goed 
kan. EN dat ze door vaker oefenen die grenzen kunnen 
verleggen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 55: De leerling leert de hoofdbeginselen van de 

bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

WARMING-UP
Het doen van een warming-up heeft verschillende 
effecten op het lichaam. Zo stimuleer je met een  
warming-up je bloedomloop in je spieren. Daardoor  
nemen je kracht, snelheid en lenigheid toe. Je spieren 
warmen als het ware letterlijk op en je bent hierdoor 
minder gevoelig voor blessures. Verder zul je door een 
warming-up ook minder snel verzuren bij de start van je 
etappe. Een warming-up zorgt daarnaast voor de afgifte 
van glucose, de brandstof voor je spieren, in je bloed. Dit 
maakt samen met het minder verzuren dat je harder kunt 
rijden bij het begin van de etappe.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 30 MIN.

RENNEN MAAR!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken hoe hard hun hart werkt in rust, en na 
inspanning. Ze leggen een verband met hun eigen conditie,  
en met de conditie van topwielrenners.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen meten hun eigen hartslag in rust en na inspanning. 
Wat is het verschil? En hoe lang duurt het totdat hun hartslag  
na inspanning weer terug is naar normaal? Wat zegt dat over  
hun conditie?

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

3. Laat ze eventueel een korte warming-up doen.
4. Ren met je leerlingen één of twee rondjes om of door 

de school. LET OP: voorzichtig op de trappen! Een 
minuut rennen is voldoende.

5. Laat leerlingen direct na deze inspanning opnieuw hun 
hartslag meten en onthouden/opschrijven.

6. Houd een minuut pauze, en laat leerlingen nog een 
keer meten en onthouden/opschrijven.

7. Behandel klassikaal de resultaten, en leg het verband 
uit tussen hun conditie en de snelheid waarmee hun 
hartslag weer daalt na inspanning.

DIT KUN JE DOEN
1.  Leg indien nodig op hoofdlijnen uit hoe je hart werkt.
2. Laat leerlingen hun hartslag in rust meten en 

onthouden/opschrijven. Tip: gebruik het downloadbare 
invulblad

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 55: De leerling leert de hoofdbeginselen van de 

bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

ZÓ MEET JE JE HARTSLAG
Je hartslag is duidelijk te voelen aan de binnenkant van je pols. 
Meten doe je zo: 
• Ga een paar minuten rustig zitten.
• Leg twee vingers op de binnenkant van je pols.
• Tel 30 seconden je hartslag. Tip: gebruik een telefoon  

als timer.
• Verdubbel dit getal om je hartslag per minuut te weten.

ACHTERGRONDINFO OVER JE HART
Je hart heeft een hartslag-in-rust. Die is voor iedereen anders. 
Meestal ligt die voor volwassenen tussen de 60 en 100 per 
minuut. Voor jongeren en kinderen kan die hoger liggen. Voor 
topsporters ligt die vaak lager, soms zelfs maar 35 of 40 slagen 
per minuut. Dat geldt zeker voor wielrenners, zoals deelnemers 
aan La Vuelta!

Wanneer je je inspant, bereik je op een gegeven moment je 
maximale hartslag. Je hartslag is dan zó hoog, dat je hart zich 
tussen iedere hartslag niet meer goed kan vullen met bloed. Je 
maximale hartslag is grofweg 220 min je leeftijd. Des te ouder je 
wordt, des te lager je maximale hartslag: want ook je hart wordt 
ouder…

Direct ná afloop van inspanning herstelt je hartslag. Hoe snel je 
hartslag terug gaat naar die in rust, zegt veel over je conditie. Dat 
noemen ze je herstelhartslag. Wanneer je hartslag na een minuut 
ongeveer 30 tot 40 slagen is gedaald, heb je een goede conditie. 
Bij topwielrenners is het herstel zelfs nog sneller.

REKENVOORBEELD
Stel je bent 50 jaar. Je hartslag in rust is 80 slagen/min. 
Na inspanning is dit 170 slagen/minuut. Dat is je maximale 
hartslag. Na een minuut wachten is dit nog 135. Je herstel-
hartslag is dan 170-135 = 35 slagen/minuut. Na een paar 
minuten is je hartslag weer terug naar je hartslag in rust.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 30 MIN.

WELKE SPORT PAST BIJ JOU?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ervaren wat de sterke eigenschappen van hun 
lichaamsbouw zijn.

OPDRACHT IN HET KORT
Aan de hand van een aantal fysieke opdrachten ervaren 
leerlingen waar ze goed in zijn, en wat voor soort sport daar  
bij kan passen.

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

3. Koppel leerlingen twee-aan-twee. De ene doet de 
oefening, en de andere ‘jureert’, onthoudt de tijd, 
etc. Wissel daarna om. Gebruik indien gewenst het 
invulblad voor leerlingen.

4. Laat de oefeningen op het scherm zien. En vraag 
de groepjes leerlingen die na te doen. Of verdeel 
de vijf oefeningen over het lokaal in een minicircuit, 
en hang bij elke oefening als geheugensteuntje een 
geprint exemplaar van de oefening op. Laat leerlingen 
wisselen van oefening na een paar minuten. Zo kan 
iedereen tegelijk met een oefening bezig zijn. Je hebt 
dan voor elke van de vijf oefeningen bijvoorbeeld drie 
teams aan de slag, op elk moment.

5. Maak na elke oefening de terugkoppeling met de 
sporten waar je die spieren goed voor kunt gebruiken. 
Je ziet ze in beeld.

6. Vraag na afronden van de opdracht wie welke sport 
doet. Zou iemand er goed in zijn omdat hij/zij zulke 
spieren heeft, of heeft iemand zulke spieren gekregen 
dankzij zo’n sport?

DIT KUN JE DOEN
1. Deze opdracht vergt enige voorbereiding. Zo heb 

je een paar weegschalen nodig, meetlinten en een 
paar stopwatches. Die laatste kun je ook op een 
smartphone laten gebruiken.

2. Leg leerlingen uit dat ze gaan ontdekken waar de 
kracht in hun lichaam zit.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 55: De leerling leert de hoofdbeginselen van de 

bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

cm
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 60 MIN.

MAAK JE EIGEN ENERGIEREEP
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken hoe zij zelf op eenvoudige wijze een 
energiereep kunnen maken.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen maken hun eigen energiereep. Een gezonde reep die 
alle bouwstoffen bevat die hun lichaam nodig heeft om te gaan 
sporten.

DUUR VAN DE OPDRACHT
60 minuten.

2. Leg leerlingen uit dat je lichaam om te kunnen 
wielrennen heel veel energie nodig heeft. Bouwstoffen 
zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Daar zijn 
sportrepen voor te koop. Maar die kun je ook heel 
gezond zelf maken. Dat is wat leerlingen nu gaan doen.

3. Zet samen met je leerlingen de ingrediënten klaar.
4. Deel de klas op in groepjes van 2 of 3 leerlingen.
5. Deel het recept uit, en laat leerlingen aan de hand van 

het recept een eigen reep maken.
6. Proef zodra ze klaar zijn de repen. Wie vindt zijn of 

haar reep lekker? Wie niet? Waarom juist wel of niet? 
En hoe zouden ze de volgende keer een andere reep 
kunnen maken, met andere ingrediënten? En als je ze 
omwisselt met die van je buurman of -vrouw: proeft 
die dan ook hetzelfde? Waardoor kunnen verschillen 
in smaak ontstaan als je hetzelfde recept gevolgd hebt 
als de ander?

7. Verdeel de repen die over zijn zó, dat leerlingen ze mee 
naar huis kunnen nemen om te laten proeven daar. 
Tip: als je de repen in bakpapier verpakt, kleven ze niet 
aan elkaar vast.

DIT KUN JE DOEN
1. Deze opdracht vergt enige voorbereiding. Bijvoorbeeld 

het lenen van een paar keukenmachines/blenders, 
en het inkopen van de ingrediënten. Zie het 
leerlingenwerkblad voor de ingrediënten.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 29: 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.

TIP
De geroosterde noten die je nodig hebt, kun je ook zelf thuis al 
roosteren, als voorbereiding. Ongeroosterde noten kun je bij 
elke supermarkt kopen. Oven voorverwarmen op 180 graden, en 
roosteren tot ze bruin worden. Dat duurt ongeveer 8-10 minuten.

WEETJE
Wielrenners gebruiken op een etappedag ongeveer  
6000 calorieën. Dat is bijna drie keer zoveel als andere 
mensen op een gemiddelde dag. Tijdens bergetappes is 
dat zelfs wel 9000 calorieën. Al die calorieën moeten elke 
dag aangevuld worden. Kun je nagaan wat een wielrenner 
allemaal eet! Daar helpen sportrepen natuurlijk enorm bij.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA FINISH NIVEAU 15-30 MIN.

QUIZ: WAT (W)EET JIJ?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken méér over de relatie tussen voedsel  
en (top)sport.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen testen hun kennis over (sport)voeding met een 
stellingenquiz boordevol informatie.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Lees de stellingen voor vanaf je eigen scherm, of 

gebruik ze op het digibord.
2. Leg de spelregels uit. Je krijgt tien stellingen.  

Kies of ze WAAR of NIET WAAR zijn. 
3. Lees de stellingen voor en geef elke keer 10 seconden 

bedenktijd.
4. Vraag leerlingen wie denkt dat de stelling WAAR is.  

En wie kiest voor NIET WAAR?
5. Koppel elk antwoord terug. Besteed extra aandacht 

aan stellingen waar veel leerlingen het antwoord fout 
raden. Probeer naar aanleiding van de antwoorden 
een oordeelloos gesprek op gang te brengen over 
eetgewoonten bij leerlingen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier 
deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren 
de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en 
spelvormen ervaren en uitvoeren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de 

eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het 
gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en 
budgetteren, verkeer en milieu.

• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 
praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

ANTWOORDEN EN ACHTERGRONDINFO BIJ DE STELLINGEN
De juiste antwoorden op de stellingen zijn:
1. WAAR. De bekende schijf van vijf is nog steeds de basis voor 

vrijwel elk sportdieet.
2. NIET WAAR. Ons normale voedsel bevat meer dan genoeg 

eiwitten voor spiergroei. Supplementen voegen daar niets 
aan toe.

3. WAAR. Wielrenners gebruiken op een etappedag ongeveer 
6000 calorieën. Dat is bijna drie keer zoveel als andere 
mensen op een gemiddelde dag. Tijdens bergetappes is 
dat zelfs wel 9000 calorieën. Al die calorieën moeten elke 
dag aangevuld worden. Kun je nagaan wat een wielrenner 
allemaal eet!

4. WAAR. Een avocado is erg gezond, maar bevat wél veel 
vetten. Gemiddeld levert een avocado je ongeveer 360 
calorieën op. Dat is ongeveer 50 meer dan een gemiddelde 
cheeseburger. Tóch is de avocado vanwege alle andere 
bestanddelen een gezondere keuze dan die cheeseburger.

5. NIET WAAR. Vroeger gebeurde dat vaak wel, maar de  
meeste wielrenners beginnen hun dag met bijvoorbeeld  
rijst, havermout, brood en pannenkoeken. Met honing of 
stroop erbij.

6. WAAR. In vis zit veel eiwit. Dat is goed voor je spieropbouw. 
En de omegazuren in vis helpen je lichaam herstellen na 
topprestaties.

7. WAAR. In al die soorten eten zitten koolhydraten. 
Koolhydraten zijn de basis voor elke sporter. Ze zijn 
belangrijk voor het herstel van je spieren omdat ze de 
glycogeenvoorraad op peil brengen en je energie geven  
voor inspanning.

8. WAAR. Daarin zitten vooral koolhydraten en eiwitten die het 
lichaam nodig heeft om te herstellen van de lange zware 
etappe. De koolhydraten zijn de nieuwe brandstof voor het 
lichaam, dat de gebruikte brandstof op die manier aanvult. 
De eiwitten zijn vooral bedoeld voor de spieren die moeten 
herstellen.

9. NIET WAAR. De rode biefstuk was jarenlang traditie,  
omdat men dacht dat de eiwitten erin goed waren voor  
de spieren. Dat zijn ze ook, maar door de vele eiwitten 
en vetten in biefstuk, doet het lichaam erg lang over het 
verteren. Daardoor krijgen je spieren minder bloedaanvoer: 
dat bloed gaat naar de spijsvertering. En dus presteer je 
slechter.

10. WAAR. Je lichaam neemt maximaal 100 gram koolhydraten 
op per uur. Topwielrenners eten dus onderweg sportrepen, 
energie-gels, cake, wafels, krentenbolletjes, etc.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA FINISH NIVEAU 15-30 MIN.

QUIZ: FIETSFYSIEK!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken hoe wielrenners tijdens La Vuelta voor  
hun lichaam zorgen om maximaal te presteren.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen testen hun kennis over het menselijk lichaam en 
wielrennen. De antwoorden zijn multiple-choice.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen kort de spelregels van de quiz uit.  

Het is een individuele quiz, met één punt per vraag.  
De winnaar is degene met de meeste punten.

2. Stel de vragen mondeling, of gebruik het digitale 
schoolbord. Ze zijn multiple-choice.

3. Koppel de antwoorden na elke vraag klassikaal terug 
voor de spanning.

4. Download de vragen en stel ze met ondersteuning van 
het digibord, of mondeling.

5. Tel na afloop de goede antwoorden op. Wie staat er op 
het podium?

6. Maak de top drie bekend. Tip: reik een prijsje uit voor 
de beste drie.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier 
deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren 
de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en 
spelvormen ervaren en uitvoeren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:
1  B. Bij hongerklop heb je te weinig gegeten tijdens de koers, 

zodat de energie in je lichaam (met name koolhydraten) op is. 
Je kunt dan minder hard, of zelfs niet meer fietsen. Je wordt 
dus als het ware geklopt door de honger. De enige oplossing is 
eten, en wachten tot de energie je spieren weer bereikt.

2  B. Wielrenners hebben vaak last van steenpuisten op hun 
billen door het urenlange schuren over het zadel. Bijzonder 
pijnlijk. Wegsnijden is de enige oplossing, maar de plek 
die dan overblijft, is rauw en open, en doet veel pijn bij het 
rijden. Sommige renners vóór de Tweede Wereldoorlog losten 
dat op met een deel van hun avondeten als bescherming 
daaroverheen. Echt hygiënisch was het niet: het leidde soms 
tot ontstekingen.

3  A. Rust is herstel voor je lichaam. Alleen als dat kan 
herstellen van de topprestatie van die dag, kun je de  
dag erna weer presteren.

4  C. Dat noemen ze ook wel atrofie. Spieren moet je blijven 
trainen, als je ze zo sterk wilt houden. Als je ze een tijd niet 
gebruikt, worden ze zwakker.

5  B. Alcoholgebruik was heel normaal in koersen. Natuurlijk 
heeft dat wél invloed op je prestaties in de etappe…

6  A. Of ze stoppen even, en halen het peloton daarna weer 
in. Of ze plassen gewoon op de fiets, zelfs in hun zemen 
wielrennersbroek als het nodig is om te winnen. Wist je 
trouwens dat het inhouden van plas bloeddrukverhogend 
werkt?

7  C. Ze moeten wel fietsen om hun lichaam in conditie te 
houden voor de volgende dag. Ze fietsen wel een stuk 
langzamer dan in de koers zelf.

8  A. Eigenlijk hoor je er als wielrenner niet bij in het peloton  
als je nog nooit je sleutelbeen gebroken hebt…

9  C. Veel beroemde schaatsers zetten ook topsportprestaties 
neer in het wielrennen.

10 A. Een soigneur verzorgt onder andere sportmassages, de 
opwarming, en houdt de geestelijke gesteldheid van renners 
in de gaten. PS: een clignoteur is de richtingaanwijzer van 
een auto.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA FINISH NIVEAU 15-30 MIN.

QUIZ: WIELRENNEN!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen maken kennis met de wereld van wielrennen, en  
La Vuelta in het bijzonder.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen testen hun kennis over wielrennen met een quiz.  
Wie het meest weet (of goed gokt), blijft het langst staan 
(afvalrace/afvalkoers).

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Begin de les met een video van La Vuelta 2019 als 

introductie.
2. Print de quizvragen uit of lees ze voor vanaf je eigen 

scherm.
3. Leg de spelregels uit. Iedereen mag gaan staan.  

Bij een fout antwoord moet je gaan zitten. Je kunt 
steeds kiezen uit twee antwoorden, en je MOET 
kiezen. Wie als laatste nog staat, wint. Bij gelijkspel 
volgt een shoot-out vraag. Wie het dichtst bij het 
antwoord zit, wint dan.

4. Lees de vragen voor en geef elke keer 10 seconden 
bedenktijd.

5. Vraag leerlingen wie antwoord A denkt, en dan hun 
hand op te steken. De rest kiest dus voor B.

6. Koppel elk antwoord terug. Leerlingen die het 
verkeerde antwoord geven, mogen gaan zitten tot 
einde quiz.

7. Ga door totdat er niemand meer staat.
8. Gebruik de shoot-out bij gelijkspel, of als de vragen  

op zijn.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te 

drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen 
van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren.

• Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van 
eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen  
van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 38. De leerling leert een eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

ANTWOORDEN EN ACHTERGRONDINFO BIJ DE VRAGEN
De juiste antwoorden op de quizvragen zijn:
1 A: 21 dagen. 31 dagen passen ook niet in die periode…
2 B: 70 km/u. Bergaf gaan ze zelfs wel 110 km/u!
3 B: 800. En dan nog de kettingen, hele wielen, etc.
4 A, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant. De Nederlandse 

etappes starten in Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda.
5 A, NK Tegenwindfietsen. De winnaar van 2020 zette een tijd 

van 20 minuten over de 8,5 kilometer tegen windkracht 8 in.
6 A, 7 kilo. Dat is ongeveer evenveel als je hoofd.
7 B, 337,6 kilometer. Hij mocht tussendoor wel stoppen om  

te plassen, trouwens.
8 A, 77. 
9 B, 21. Dat was in 1935, bij de eerste La Vuelta.
10 A, hij wilde de hele La Vuelta winnen. Hij had wel tientallen 

etappes gewonnen, maar was nog nooit op het podium van 
het eindklassement geëindigd… In 1945 lukte dat wel: hij 
werd eerste.

11 B, 22. Met in totaal 176 wielrenners.
12 B, De Amerongse Berg. De eerste punten voor het 

bergklassement zijn al te halen in ons vlakke landje!
Shoot-out: 3287 kilometer.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15-20 MIN.

HOE DUURZAAM DOE JIJ?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over wat zíj weten van en belangrijk 
vinden aan duurzaamheid, en welke rol zij daarin spelen.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen vullen hun eigen duurzaamheidspaspoort in. Ze 
beantwoorden vragen, en geven aan wat bij hén past. Er is geen 
goed of fout.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Print de downloadbare paspoorten uit en deel ze uit.
2. Geef leerlingen 10 minuten de tijd om ze in te vullen. 

Er is geen goed of fout.
3. Bespreek de resultaten kort klassikaal. Welke 

antwoorden vullen leerlingen vaak in? Waar zitten 
verschillen? Hoe komt dat?

4. Laat leerlingen de paspoorten aan het einde van de 
dag mee naar huis nemen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 

milieu.
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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.

 

START

EEN SCHONERE WERELD? 
Het begon klein in Zweden, maar is inmiddels over  
de hele wereld een hit: ploggen. Oftewel: joggen 
(hardlopen) en zwerfafval rapen tegelijk. Zo blijf je fit,  
en wordt je omgeving schoner. In de aanloop naar  
La Vuelta worden diverse plogging-dagen gehouden. 
Ennuh: op de fiets meedoen mag ook! Tip leerlingen  
eens om het zelf te proberen!
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15-30 MIN.

TEST JE REACTIESNELHEID!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken wat hun reactiesnelheid is, en het verband 
tussen concentratie en reactiesnelheid. Ze leren het verband te 
leggen met de remweg van een fiets.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen meten hun reactiesnelheid aan de hand van een 
vallende liniaal die ze moeten vastpakken. Dit wordt vergeleken 
met de remweg van een wielrenner in het peloton.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

geven voor het laten vallen, met bijvoorbeeld een voor 
leerling 1 onzichtbaar tikje op de rug.

4. Behandel de resultaten klassikaal. Wie heeft de 
snelste reactietijd (in centimeters)? En wie de 
langzaamste? Wat is ongeveer een normale reactietijd? 
Wat gebeurt er met je reactietijd als je dit proefje een 
paar keer achter elkaar doet?

5. Leg uit welke reactietijd mensen hebben. En dat je 
proefje er zelfs twee heeft, namelijk reactie van de 
leerling die laat vallen op het tikje op de rug, en van de 
vangende leerling op het vallen.

6. Maak eventueel een rekenvoorbeeld over de remweg 
van wielrenners, en laat leerlingen nadenken over de 
gevolgen. Het rekenvoorbeeld vind je hieronder. Laat 
leerlingen vervolgens een spectaculair filmpje zien uit 
het peloton, en vraag of ze denken dat de reactietijd 
en remweg hier genoeg zijn om een grote valpartij te 
voorkómen als er bijvoorbeeld iemand moet uitwijken, 
valt of er iets onverwachts gebeurt (het antwoord 
is uiteraard nee). Zoek op YouTube bijvoorbeeld op 
‘Giro d’Italia 2015 stage 17 sprint from the on board 
camera’, op ‘Amazing footage of John Degenkolb’s 
sprint in TOC stage 1’, of op ‘inCycle video: Inside the 
sprint finish on stage 5 of the Tour de Suisse’. Vooral 
die laatste zorgt bij het kijken wel voor de nodige 
spanning!

DIT KUN JE DOEN
1. Leen enkele linialen uit andere klassen, als je er zelf 

niet genoeg hebt.
2. Verdeel de klas in groepjes van drie.
3. Laat van elk groepje een leerling de liniaal bovenaan 

vasthouden. Een ander houdt zijn hand onderaan 
bij de 0, zodat de liniaal door zijn of haar vingers 
kan vallen. Zodra de eerste leerling loslaat, moet 
de ander vangen. Laat elke keer kijken hoeveel 
centimeter liniaal je minimaal nodig hebt voordat je 
de liniaal vasthebt. Daarmee kunnen de leerlingen 
hun reactietijd proberen te verbeteren. Laat de derde 
leerling steeds scheidsrechter zijn en het signaal 

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee  
bij activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 55: De leerling leert de hoofdbeginselen van de 

bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• Kerndoel 58: De leerling leert door deel te nemen aan 

praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen 
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

START

1 2
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15-30 MIN.

TEST JE REACTIESNELHEID!
ACHTERGRONDINFO
Het duurt even voordat je hersenen verwerken wat ze 
waarnemen. En dan moet er nog een reactie verstuurd worden 
naar de spieren die iets moeten doen. Dat kost een mens in elk 
geval 0,2 seconde. Je reactietijd kun je verkorten door oefenen, 
zoals met de liniaal. Maar ook bepaald eten en drinken (o.a. 
suikers, cafeïne) verkorten die tijd. Je reactietijd wordt juist langer 
door gebruik van alcohol of sommige medicijnen.

In het verkeer is je reactietijd vaak ook langer. Dat komt omdat 
je hersenen ook nog moeten bedenken wat de beste oplossing 
is, voordat je spieren een seintje krijgen om iets te doen. 

Deskundigen houden het op 0,8 tot 1 seconde. Dat klinkt kort, 
maar het kan tijdens het wielrennen grote gevolgen hebben. 
Een wielrenner haalt bergaf makkelijk 90 km/u. Dat is 1,5 km/
minuut en dus 25 m/seconde. Nog voordat je ook maar iets 
gedaan hebt, ben je alleen al aan reactietijd 25 meter remweg 
kwijt in dat geval. En dan moet je nog remmen bij die snelheid. 
In een afdaling zit je dan al bovenop je voorligger, of op dat 
overstekende dier, met 90 km/u. Geen wonder dat de valpartijen 
in het wielrennen spectaculair kunnen zijn, en de gevolgen voor 
de renners groot.

REKENVOORBEELD 
REMWEG WIELRENNER
Als je 50 km/u (= 14 m/s) rijdt als wielrenner, heb je  
bij een reactietijd van 1 seconde 14 meter nodig voordat 
 je gaat remmen. Bij een remvertraging van 5 m/s, is je  
remafstand het kwadraat van de snelheid, gedeeld door  
twee keer de vertraging. In dit geval 196/10=19,6 meter. 
 Tel daar je afstand vanwege de reactietijd bij op, en je zit  
op bijna 34 meter die je nodig hebt om tot stilstand te  
komen! Dat is een derde van de lengte van een voetbalveld… 
Bergaf halen wielrenners nog veel hogere snelheden, tot wel  
90 km/u… En de zwaartekracht werkt tegen de remkracht in.

START
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15 MIN.

IN DE VUILNISBAK
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over hun ecologische voetafdruk,  
aan de hand van het afval dat zij produceren.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen noemen allemaal één stuk afval dat zij vandaag 
geproduceerd hebben. De docent schrijft ze op het bord, als 
start van een klassengesprek.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Teken een grote vuilnisbak op het bord.
2. Vraag leerlingen te staan, en één voor één iets op te 

noemen dat ze vandaag (of deze week) in de vuilnisbak 
gegooid hebben. Zodra ze iets genoemd hebben, 
mogen ze gaan zitten.

3. Schrijf alles in de vuilnisbak op, op het bord.
4. Dubbele dingen mogen niet. Dus hoe eerder leerlingen 

aan de beurt zijn, des te makkelijker.
5. Als iedereen geweest is, begin je een klassengesprek. 

Wat valt er op aan het weggegooide afval? Zitten er 
vergelijkbare spullen tussen? Hoe zit dat bijvoorbeeld 
met verpakkingen? Kun je die terugdringen door 
andere dingen te kopen die anders verpakt zijn? En 
hoe zit dat met een evenement als La Vuelta? Wat 
denken leerlingen dat bezoekers daar aan afval 
produceren? En wat doe je met dat afval?

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met  

het milieu.
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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.

START

WEETJE
De Nederlandse startetappes van La Vuelta 2022 gaan 
zo zorgvuldig mogelijk met het afval van het evenement 
om. Waar mogelijk wordt gescheiden ingezameld, en 
hergebruikt. Ook wordt zwerfafval actief bestreden door 
de organisatie. Bijvoorbeeld met speciale afvalzones 
voor wielrenners, waar zij hun afval onderweg mogen 
weggooien. Dat is ook nodig: de renners van La Vuelta 
gebruiken samen soms wel 1800 bidons per etappe.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 30-60 MIN.

ONTWERP JE EIGEN GADGET!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over het gebruik van grondstoffen 
en maakprocessen. Zij leren verband leggen tussen 
wegwerpproducten en milieubelasting daarvan.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen krijgen de tijd om een eigen ontwerp voor een 
milieuvriendelijke gadget te maken. Dat mag getekend, 
geknutseld, omschreven in tekst: de vorm is aan leerlingen. 
Iedereen krijgt een minuut om zijn/haar ontwerp te presenteren 
aan de klas.

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 tot 60 minuten.

2. Laat leerlingen een gadget bedenken die wel 
duurzaam is. Belangrijk voor het ontwerp:
• Maak iets dat bruikbaar is en niet gelijk de 

container in gaat.
• Maak iets dat wanneer het uiteindelijk tóch 

weggegooid wordt, uit materialen bestaat die 
opnieuw te gebruiken zijn.

• Kies je gadget zó dat hij uitgedeeld zou kunnen 
worden bij de start van La Vuelta 2022 in Utrecht.

 Leerlingen mogen zelf kiezen hoe ze hun ontwerp 
maken. Tekenen, beschrijven, vouwen, knutselen:  
het mag allemaal. Je kunt ze als docent op weg helpen 
door zelf een vorm te kiezen.

3. Geef leerlingen een kwartier of een half uur om hun 
ontwerp uit te werken, afhankelijk van de tijd die je 
beschikbaar hebt.

4. Laat leerlingen na afloop hun ontwerp aan elkaar 
presenteren in 1 minuut per leerling.

5. Laat leerlingen stemmen welke ontworpen gadget zij 
zouden meenemen naar huis als ze die uitgedeeld 
kregen, en vraag waarom.

6. Eventueel kun je leerlingen vragen een top drie van 
beste ideeën te maken, met stemmen. Regel een 
prijsje voor de winnaars.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg eerst uit dat bij veel evenementen bezoekers 

allerlei gadgets cadeau krijgen. Als reclame, 
aandenken, etc. Denk aan een sleutelhanger, 
zaklampjes, vlaggetjes, bekers. Veel van dat soort 
aandenkens belanden direct na gebruik of na afloop 
van het evenement in de prullenbak. Vraag hoe 
leerlingen daarover denken, en of ze zelf ook dat soort 
gadgets aannemen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 

milieu.
• Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische 

problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
• Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van 

anderen te reflecteren.
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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.

THEMAWEEK 
Zet deze opdracht in bij een themadag of -week over duurzaam-
heid. Hang de ontwerpen op in de aula, of bundel ze tot een 
boekje voor ouders.

LA VUELTA EN DUURZAAMHEID
Benieuwd wat La Vuelta doet aan duurzaamheid rond de 
grootste wielerkoers die in 2022 in Nederland van start gaat?  
Kijk op www.lavueltaholanda.com/duurzaamheid. Wist je dat  
bij de start van de Spaanse wielerronde in Nederland de eerste 
groene karavaan ooit zal rijden! #VAMOS. Ook omarmt La Vuelta 
Holanda de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties (kijk op https://www.undp.org/content/undp/en/home/
sustainable-development-goals.html).

TIP 
Zet leerlingen aan tot nadenken over de praktische uit -
voering van hun ontwerp. Van welk materiaal zou het  
kunnen worden gemaakt? Hoe duurzaam is dat materiaal?  
Waar wordt het gemaakt? En hoe wordt het vervoerd naar  
de uitdeelplek? Per vrachtwagen of trein? Over welke afstand? 
Hoeveel energie kost het maken ervan? Kun je het recyclen  
na afloop?
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 60 MIN.

MAAK JE EIGEN DRINKWATER
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over het belang van schoon 
drinkwater. En ze ontdekken hoe je ‘vies’ water schoon  
kunt maken.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen een proefje met het schoonmaken van ‘vies’ 
water. In groepjes ontdekken ze hoe ze drinkbaar water kunnen 
maken.

DUUR VAN DE OPDRACHT
60 minuten.

2. Leg je leerlingen uit dat ze slootwater gaan drinken. 
Natuurlijk wél nadat ze dit eerst zelf gezuiverd hebben 
tot schoon drinkwater.

3. Het leukst is om het slootwater met hen zelf te gaan 
halen, maar om tijd te sparen kun je dit ook zelf doen.

4. Deel de klas in groepjes van 3 of 4 leerlingen in.
5. Deel de opdrachtenvellen uit.
6. Volg de stappen op de opdrachtenvellen.
7. Let op: het door leerlingen gezuiverde water moet 

eerst gekookt worden. Mochten er nog schadelijke 
bacteriën in zitten, dan dood je die met een minuut 
koken.

8. Maak de koppeling met La Vuelta. Een topwielrenner 
tijdens deze koers drinkt ongeveer 10 tot 12 liter per 
etappe, méér op hete dagen. Met 21 etappes is dat 
twee redelijk volle badkuipen. En dan heb je ook nog 
eens water nodig voor koken, douchen, schoonmaken 
van je fiets. En voor de hele wielerploeg. Dan hebben 
we het nog niet eens over het publiek. Kun je nagaan 
hoeveel werk er verzet moet worden om de hele La 
Vuelta schoon drinkwater te hebben voor iedereen!

DIT KUN JE DOEN
1. Deze les vergt voorbereiding. Check het 

boodschappenlijstje op de leerlingenwerkbladen, 
en zorg dat alle materialen aanwezig zijn. Kijk zelf 
filmpjes hoe het zuiveren werkt. Twee aanraders zijn: 
op YouTube ‘Water zuiveren | Van slootwater naar 
drinkwater | DIY’ en www.schooltv.nl/video/water-
schoonmaken-hoe-kun-je-zelf-water-schoonmaken/.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 

milieu.
• Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische 

problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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 31: De leerling leert onder andere door praktisch 
werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 
processen uit de levende en niet-levende natuur en hun 
relatie met omgeving en milieu.

0,5 ltr 
fles

1,5 ltr 
fles
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA ETAPPE NIVEAU 60 MIN.

ALLE AFVAL VERZAMELEN!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen dragen actief bij aan het ontdoen van hun 
leefomgeving van zwerfafval. En ze leren het verband leggen  
met de oorzaak van het afvalprobleem in hun omgeving.

OPDRACHT IN HET KORT
De hele klas gaat in de omgeving van school zwerfafval rapen. 
Na afloop koppelen leerlingen hun vondsten terug met de 
docent.

DUUR VAN DE OPDRACHT
60 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen uit dat de klas vandaag de school-

omgeving gaat opruimen. Vraag ze op te letten wat 
hen opvalt aan het afval dat ze rapen. Wat voor afval is 
het, en hoeveel? Dat is belangrijk, voor het klassikale 
gesprek na afloop. Tip: gebruik het invulvel, waarop 
leerlingen tijdens het rapen kunnen bijhouden wat er 
gevonden is.

2. Spreek de veiligheidsregels af (zie hieronder voor tips). 
En spreek af hoe laat je weer terug in het lokaal bent.

3. Neem de hele klas mee naar buiten en kies een terrein 
om te ontdoen van afval. Voer na afloop het afval 
netjes af en laat handen wassen.

4. Sluit klassikaal kort wat er gevonden is. Wat voor soort 
afval? Hoe veel? Wat zouden oorzaken kunnen zijn? 
Waaien er wel eens prullenbakken open en moeten 
er andere prullenbakken komen? Of gooien mensen 
spullen op straat die daar niet horen? En draagt de 
wind bij aan het probleem? Etc.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 

milieu.
• Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische 

problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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.

LET OP! VEILIGHEID EERST!
Zwerfafval is vies. Let op de hygiëne van leerlingen. Regel 
van tevoren voldoende vuilniszakken, en liefst afvalprikkers. 
De meeste afvalverwerkende bedrijven in Nederlandse 
gemeenten hebben zulke spullen klaarliggen voor scholen en 
milieuorganisaties, om te lenen. Afvalprikkers voorkomen dat 
kinderen zich snijden aan scherp afval. Gebruik handschoenen 
waar nodig. Na afloop handen wassen, uiteraard! 

EEN SCHONERE WERELD
Het begon klein in Zweden, maar is inmiddels over  
de hele wereld een hit: ploggen. Oftewel: joggen 
(hardlopen) en zwerfafval rapen tegelijk. Zo blijf je fit,  
en wordt je omgeving schoner. In de aanloop naar  
La Vuelta worden diverse plogging-dagen gehouden. 
Ennuh: op de fiets meedoen mag ook! Tip leerlingen  
eens om het zelf te proberen!
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 20 MIN.

DIT STAAT ONS TE WACHTEN
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken aan de hand van de route van La Vuelta 
geografische en meteorologische verschillen tussen Spanje en 
Nederland.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen beantwoorden vragen over het klimaat en geografie, 
gekoppeld aan de route van La Vuelta 2022.

DUUR VAN DE OPDRACHT
20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Deel de opdrachtenformulieren uit aan je leerlingen.
2. Geef ze 10 minuten de tijd om de opdrachten te 

maken. Of zoveel langer als nodig.
3. Koppel de antwoorden klassikaal terug.
4. Sluit eventueel af met een filmpje over de route van  

La Vuelta (zie de tip hieronder). In het filmpje is te zien 
hoe het landschap tijdens de koers steeds verandert.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting 

van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt 
daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese 
Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

• Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de 
rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

• Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als informatiebron 
te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich 
te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 
antwoorden op vragen te vinden.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE OPDRACHTEN

Opdracht 1:
a. Dat is 70 meter, de Amerongse Berg.
b. Dat is 2510 meter, de Sierra Nevada.
c. De Pyreneeën.
d. De Nederlandse bodem bestaat vooral uit afzettingen die met 

de rivieren Rijn en Maas meegevoerd zijn. Dat levert een vlak 
land op. Ook is een groot deel van Nederland ingepolderde 
vlakke zeebodem.

Opdracht 2:
a. Portugal.
b. De route loopt door het noorden van Spanje.
c. Het binnenland, vooral in het zuiden, is erg heet in augustus 

en begin september. En juist dan wordt La Vuelta verreden.

Opdracht 3:
a. In Nederland valt op de meeste plaatsen veel meer regen dan 

in Spanje. En het is gelijkmatiger over het land verdeeld.
b. Aan de noordkust botst vochtige zeelucht vanaf de 

Atlantische Oceaan op de kust. Die dwingt de lucht 
omhoog, waardoor die afkoelt en uitregent. Voor de meeste 
landen geldt: aan zee regent het vaker en harder dan in het 
binnenland.

LA VUELTA EN DUURZAAMHEID 
Op YouTube (zoek op ‘El Recorrido de #LaVuelta22’)  
kun je de route ook ‘vliegen’ in een kort filmpje. Handig om  
je leerlingen de verschillen tussen Nederland en Spanje te 
laten zien!

FINISH
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 20-30  MIN.

WATERFEIT OF -FABEL?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken de rol die water speelt in La Vuelta, in 
Spanje, en in Nederland.

OPDRACHT IN HET KORT
In dit WAAR of NIET WAAR spel stemmen leerlingen met 
handopsteken over watervragen. Wie heeft de meeste goed?

DUUR VAN DE OPDRACHT
20-30  minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen de spelregels uit. Ze gaan een serie 

WAAR/NIET WAAR stellingen zien over water. Aan het 
einde van elke stelling stel je als docent de vraag wie 
voor WAAR stemt. Wie niet zijn hand opsteekt, stemt 
voor NIET WAAR. Leerlingen houden zelf hun score bij 
met turven, onthouden, etc.

2. Laat de stellingen stuk voor stuk zien. Licht 
antwoorden na beantwoording van elke 
stelling waar nodig toe met informatie uit deze 
docentenhandleiding.

3. Koppel klassikaal terug dat water voor alle gebieden 
waar de route van La Vuelta langs loopt, een cruciale 
rol speelt. Óf er is te veel van, óf te weinig. Hoe we daar 
mee omgaan, bepaalt hoe leefbaar onze omgeving is.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met  

het milieu.
• Kerndoel 48: Kinderen leren over de maatregelen die in 

Nederland genomen worden/werden om bewoning van door 
water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 29. 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 30: 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.

FINISH
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 20-30  MIN.

WATERFEIT OF -FABEL?
ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE OPDRACHTEN
1. WAAR. De halve ploeg van Jumbo-Visma gleed onderuit 

in een tijdrit van de vorige editie van La Vuelta 2019. Ruim 
500 meter verderop, bovenop een heuvel, stond een huis 
met een kinderzwembadje. Dat ging lek, waardoor het water 
naar beneden liep de straat over. Die werd dus spekglad. 
Niemand raakte gewond bij de valpartij. Ook Team Emirates, 
er vlak achter, ging onderuit.

2. WAAR. Een topwielrenner drinkt ongeveer 10-12 liter per 
etappe, méér op hete dagen. Met 21 etappes is dat twee 
redelijk volle badkuipen.

3. WAAR. Waterdragers, noemen we ze. Wielrenners die de 
voorraad water aanvullen bij de teamauto achteraan het 
peloton, en de bidons vers water uitdeelt aan ploeggenoten. 
Hij verzamelt ook de lege bidons.

4. NIET WAAR. Een waterscheiding is de grens tussen twee 
stroomgebieden. Meestal is het de hoogste rand van een 
gebergte. Het regen- en smeltwater loopt dan aan beide 
zijden van de bergen af, elk een andere richting op.

5. WAAR. Onder andere over de Pyreneeën.

6. WAAR. De actuele stand van de totale watervoorraad kun je 
trouwens online volgen, op www.embalses.net.

7. NIET WAAR. Maar liefst 80% wordt gebruikt voor de 
landbouw. Daarmee is Spanje in Europa het minst efficiënte 
land als het aankomt op watergebruik voor landbouw.

8. WAAR. Met 1,69 euro gemiddeld per kubieke meter ligt 
de prijs bijna dubbel zo hoog als in ons land. Toch zeggen 
experts dat de prijs van water in Spanje de kosten voor de 
waterwinning en -zuivering niet dekt. Doordat er weinig 
oppervlaktewater is in Spanje, en weinig water diep in 
de bodem, moet veel water duur opgeslagen worden in 
dammen.

9. WAAR. Klopt. Bijna elke editie – in hartje zomer! – neemt 
de organisatie zijn eigen water mee in tankwagens op 
plekken waar de route door droge gebieden loopt. Zodat de 
plaatselijke bevolking niet zonder water komt te zitten.

10. NIET WAAR. Het zijn er twee: de Rijn en de Maas. De 
Waal ontstaat uit de Rijn, na de Nederlandse grens. Net 
zoals de IJssel, de Linge, de Lek, etc. Wel komt een aantal 
kleinere riviertjes de grens over, zoals de Roer en de Vecht. 
Trouwens: wij zijn ook een waterland omdat we aan zee 
liggen, en omdat het in Nederland relatief veel regent.

11. WAAR. De kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
drinkwatersysteem zijn zó hoog, dat landen zoals Qatar zelfs 
hun drinkwater laten verzorgen door Nederlandse bedrijven.

12. NIET WAAR. Theoretisch zou het kunnen als het heel koud 
is, én het regent, én het waait. Maar daar is in augustus, 
tijdens La Vuelta, weinig kans op.

13. WAAR. Dat mag alleen in speciale afvalzones, die opgeruimd 
worden. Zo voorkomt de organisatie zwerfafval.

FINISH
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 30-60 MIN.

DUURZAME DILEMMA’S
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken dat aan elke mening over duurzaamheid 
voor- en nadelen kleven. En dat méér informatie over een 
duurzaamheidvraagstuk ook kan leiden tot een andere mening.

OPDRACHT IN HET KORT
In dit stellingenspel over duurzaamheid kiezen leerlingen voor 
een kant. Letterlijk ook: een kant van de klas. Na elke stelling 
mag een leerling zijn of haar keuze toelichten. De stellingen 
worden steeds scherper.

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 tot 60 minuten.

DIT KUN JE DOEN
• Schuif tafels en stoelen waar nodig aan de kant.
• Leg uit wat je gaat doen. Je laat leerlingen stellingen 

zien op het digibord. En zij mogen kiezen of ze het 
EENS of ONEENS zijn, door te lopen naar een kant van 
de klas. ‘Bij het raam staan, dan ben je het EENS. Bij 
de deur staan dan ben je het ONEENS.’

• Vraag na elke keuze (n.a.v. een stelling) een leerling 
uit het EENS en/of het ONEENS kamp om hun keuze 
toe te lichten. Discussie mag, graag zelfs! En er is geen 
goed of fout.

• De eerste vraag is expres simpel, om te kijken of 
iedereen het spel snapt. Een oefenvraag dus.

• Stelling 7 vergt uitleg: deze klopt inderdaad. Het 
overgrote deel van de elektriciteitsproductie in 
Nederland is nog steeds niet duurzaam. Dus: stroom 
uit kolen, olie, gas, etc.

• Hou na de laatste stelling een kort klassengesprek 
over duurzaamheid. Hoe denken leerlingen over 
duurzaamheid? Wat doen ze zélf? Waar kunnen ze 
nog meer doen? En wat vinden zij dat school, andere 
mensen, of de regering nog meer kan doen? En wat 
zouden zíj doen als ze in de regering zouden zitten, of 
in het schoolbestuur? Etc. Boodschap: duurzaamheid 
is een lastiger thema dan je denkt.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in 

discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van 
karakter is en leren met argumenten te reageren.

• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met  
het milieu.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 6: De leerling leert deel te nemen aan overleg, 

planning, discussie in een groep.
• Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen 

over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover 
een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, 
en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

VARIATIE
Je kunt deze werkvorm gebruiken als inleiding op een les 
debatteren. Geef leerlingen vooraf de spelregels van je debat. 
Bijvoorbeeld:
• Voorbereiding: elk groepje mag 5 minuten het debat 

voorbereiden met een computer voor het opzoeken van 
gegevens online.

• Debattijd: bijvoorbeeld 2 minuten inleiding van voorstanders, 
2 minuten inleiding van tegenstanders, gevolgd door 
discussie, en daarna van beide partijen een slotpleidooi.

• Interruptie: mag je wel of niet ‘inbreken’ in het verhaal van 
iemand anders, en wanneer?

• Omgangsvormen: houd het debat netjes en feitelijk, en speel 
het niet op de persoon.

• Wijs een gespreksleider toe, als je zelf deze taak niet op je 
neemt. Deze kan de debattijd in de gaten houden met een 
stopwatch, of leerlingen aan spelregels herinneren.

• Stel een jury aan die als taak krijgt om onderbouwd punten te 
geven aan de beide partijen.

Meer informatie over het organiseren van debatten vind je op 
www.schooldebatteren.nl.

LA VUELTA EN DUURZAAMHEID 
Benieuwd wat La Vuelta doet aan duurzaamheid rond de 
grootste wielerkoers die in 2022 in Nederland van start  
gaat? Kijk op www.lavueltaholanda.com/duurzaamheid.

FINISH
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 15-20 MIN.

WAT ZIE JIJ?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over hoe zij kijken naar sporters- 
met-een-beperking.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen vullen hun eigen paspoort in. Ze beantwoorden 
vragen, en geven aan wat bij hén past. Er is geen goed of fout.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Print de downloadbare paspoorten uit en deel ze uit.
2. Geef leerlingen 10 minuten de tijd om ze in te vullen. 

Er is geen goed of fout.
3. Bespreek de resultaten kort klassikaal. Welke 

antwoorden vullen leerlingen vaak in? Waar zitten 
verschillen? Hoe komt dat? Tip: kijk met je leerlingen 
op de website van Fonds Gehandicaptensport  
(www.fondsgehandicaptensport.nl).

4. Laat leerlingen de paspoorten aan het einde van de 
dag mee naar huis nemen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Preambule: … respectvol en verantwoordelijk omgaan met 

elkaar…

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43. De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

• Kerndoel 56: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten 
sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en 
voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor 
elkaar.

START

WIST JE DAT… 
… Fonds Gehandicaptensport het goede doel is van  
La Vuelta Holanda? Zij vinden het belangrijk dat iedereen,  
ook mensen met een beperking, dichtbij huis kunnen  
sporten. Jetze Plat is ambassadeur van het Fonds 
Gehandicaptensport en doet aan handbiken. Hier heeft hij  
al veel prijzen mee gewonnen. Heel veel gouden medailles  
en hij is zelfs Paralympisch Kampioen! Bekijk met je leerlingen 
eens zijn website: jetzeplat.nl.
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DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 20 MIN.

BEROEPEN IN LA VUELTA
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken de breedte van de beroepen die La Vuelta 
mogelijk maken.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen kijken tweemaal een kort filmpje. De tweede keer 
schrijven zij zoveel mogelijk beroepen op die ze zien. Hoeveel 
beroepen vindt de klas met elkaar?

DUUR VAN DE OPDRACHT
20 minuten.

2. Laat leerlingen een YouTube filmpje zien van La Vuelta 
2019. Bijvoorbeeld ‘Best of – La Vuelta 19’. Doe dat 
twee keer achter elkaar, en vertel vóór de tweede keer 
dat ze vanaf nu dus mee moeten schrijven.

3. Schrijf na de tweede keer op het bord welke beroepen 
leerlingen hebben gezien, bedacht of gevonden. 
Hoeveel heeft de klas in totaal?

4. Speel het filmpje eventueel een derde keer, en laat 
leerlingen met de kennis die ze nu hebben, kijken of 
ze nog beroepen gemist hebben. Schrijf die na afloop 
erbij op het bord.

5. Sluit af met de mededeling dat de organisatie van zo’n 
wielerwedstrijd als La Vuelta een enorme organisatie 
vergt om iedereen op het juiste moment op de juiste 
plek te hebben. En dat La Vuelta iederéén nodig heeft 
om een succes te zijn. Net zoals het in zo’n snel filmpje 
nodig is dat iederéén zijn bijdrage levert om zoveel 
mogelijk beroepen te vinden als klas, samen.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen uit dat ze zo twee keer hetzelfde filmpje 

gaan kijken. De eerste keer ‘gewoon’. De tweede keer 
moeten ze alle beroepen die ze in het filmpje zien, 
opschrijven. Wie vindt de meeste? Laat ze hun eigen 
papier gebruiken, of deel kladpapier uit. Tip: het gaat 
niet alleen om beroepen die je in beeld ziet, maar 
ook om beroepen die mogelijk maken wat je in beeld 
ziet. Bijvoorbeeld de ambtenaar die de vergunningen 
verleend heeft, of de steigerbouwer die de tribune 
gebouwd heeft.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Preambule: … respectvol en verantwoordelijk omgaan met 

elkaar…

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43. De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

START

TIP 
Bij beroepen in het bovengenoemde filmpje, zou je  
kunnen denken aan: renner, cameraman, commentator, 
helikopter- en dronepiloot, verkeersregelaar, podiumbouwer 
(voor de tribune), ambtenaren (vergunningen), arts (voor de 
valpartijen), motorrijder, volgautochauffeur, vuilnisman (voor 
de troep), kaartenmaker (voor de route), etc. Er is geen fout 
antwoord. Welke beroepen vinden jouw leerlingen allemaal?
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WIELRENNEN VOOR IEDEREEN
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren dat wielrennen - net zoals alle andere sporten - 
een sport is die iedereen kan beoefenen. Ongeacht achtergrond, 
bouw, leeftijd, etc.

OPDRACHT IN HET KORT
Ga het gesprek aan met de hele klas over wielrennen en 
diversiteit. Wat zie je op de foto’s? Wat zijn de overeenkomsten 
en verschillen?

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Begin op het digibord met de serie foto’s van wiel-

renners in de koers. Neem ze eerst één voor één 
door, en eindig met de collage waar je ze nog een keer 
samen ziet.

2. Stel bij elke foto vragen aan je leerlingen. Wat zie je? 
Omschrijf de mensen eens die je ziet. Stel vervolgens 
bij de collage de vraag: wat valt je op bij alle foto’s?  
De gemene deler is dat veel van de topwielrenners 
relatief jonge mannen zijn in topconditie, slank en 
sterk. Met als vervolgvraag: word je fit van wielrennen, 
of ga je wielrennen als je al fit bent? Wat vind jij: is 
wielrennen als topsport alleen mogelijk voor déze 
mensen? Of kan iedereen wielrennen? 

3. Laat daarna de tweede serie foto’s zien. Dit zijn foto’s 
van kinderen, ouderen, mensen met een beperking. 
Stel bij elke foto de vraag: zou déze persoon kunnen 
wielrennen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet? Wat 
vinden je leerlingen?

4. Eindig de fotoserie met de collage waarin je de 
diversiteit van wielrenners in beeld ziet. Sluit af met 
de conclusie dat wielrennen voor iederéén is, maar 
dat het topniveau wat je haalt, bepaald wordt door 
wat jíj wilt en kunt bereiken. Als oudere kun je écht 
op topniveau wielrennen, in het NK Wielrennen voor 
senioren. Als je een been mist, kun je nog steeds 
als wielrenner naar de Paralympische Spelen met je 
handbike, etc. Je beperking bepaalt HOE je iets goed 
kunt. Niet OF je iets goed kunt.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Preambule: … respectvol en verantwoordelijk omgaan met 

elkaar…

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43. De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

• Kerndoel 56: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten 
sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en 
voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor 
elkaar.

START

WIST JE DAT… 
… Fonds Gehandicaptensport het goede doel is van  
La Vuelta Holanda? Zij vinden het belangrijk dat iedereen, 
 ook mensen met een beperking, dichtbij huis kunnen  
sporten. Jetze Plat is ambassadeur van het Fonds 
Gehandicaptensport en doet aan handbiken. Hier heeft hij  
al veel prijzen mee gewonnen. Heel veel gouden medailles  
en hij is zelfs Paralympisch Kampioen!
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LA VUELTA VOOR IEDEREEN
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over sporten met een beperking.  
Zij leren die beperkingen om te buigen in mogelijkheden. 

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen maken een fietsontwerp voor mensen met een 
beperking. Dat mag getekend, of knutselend.

DUUR VAN DE OPDRACHT
60 minuten.

3. Geef leerlingen de opdracht: ontwerp en/of bouw een 
fiets op maat voor iemand met een beperking. Op 
schaal, uiteraard. Laat leerlingen kiezen voor welke 
beperking ze gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld voor 
een slechtziende, voor iemand die een been mist, of 
iemand met een dwarslaesie.

4. Het ontwerpen/bouwen van de fiets mag door te 
tekenen, maar ook door te knutselen. Geef leerlingen 
indien nodig toegang tot online bronnen om te bepalen 
wat zij nodig hebben om een passend ontwerp te 
maken.

5. Gaan je leerlingen knutselend aan de slag? Gebruik 
dan het vel met fietsonderdelen dat zij kunnen 
uitknippen. Versterken kan bijvoorbeeld met stroken 
karton of satéprikkers.

6. Laat leerlingen indien gewenst na afloop hun 
ontwerp kort klassikaal toelichten. Waarom is hun 
ontwerp passend? En in hoeverre denken ze dat die 
mensen-met-een-beperking helpt om hun ambitie op 
topsportniveau te vervullen?

DIT KUN JE DOEN
1. Introduceer wielrennen voor mensen-met-een-

beperking aan je leerlingen. Zie hieronder bij de  
tips hoe je dat kunt doen.

2. Leg uit dat bijna alle topsportfietsen die deze mensen 
gebruiken, op maat gemaakt zijn. En dat het soort fiets 
afhankelijk is van het soort beperking.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 

respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
• Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische 

problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 30: 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 43: De leerling leert over overeenkomsten, 
verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

TIP 
Nederlandse paracyclers horen bij de beste van de wereld. 
Jazeker! Kijk maar eens op www.handbikertim.nl voor één 
van die Nederlandse toppers. Ook mooi om te gebruiken als 
inspiratiebron voor je leerlingen, ter introductie.

FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Tristan Bangma (19) is paralympisch kampioen tandemwiel-
rennen. Op de website van het Fonds Gehandicaptensport 
doet hij zijn verhaal. Een mooi filmpje om te gebruiken als 
introductie van je les. Zie www.fondsgehandicaptensport.
nl/activiteiten/para-cycling/nieuws/het-verhaal-van-tristan-
bangma/
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WAT IS JE ROL IN DE WIELERPLOEG?
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen stellen in groepjes hun ideale wielerteam samen om 
La Vuelta te fietsen. Wie is de ploegleider, wie wordt de kopman 
en wie doet de woordvoering? Door de verschillende rollen te 
verdelen, kan iedereen zijn of haar talent laten zien. Na afloop 
presenteren ze aan de klas hun team.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen stellen in groepjes hun ideale La Vuelta team samen 
uit klasgenoten. Wie wordt de teamleider? En wie de knecht? 
Verdeel de rollen met elkaar en zorg dat iedereen doet waar hij 
goed in is. Na afloop presenteren ze aan de klas hun team.

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen de opdracht uit. Ze gaan hun ideale 

wielerploeg samenstellen. Uit klasgenoten. Samen 
mogen ze bepalen welke eigenschappen van wie 
geschikt zijn voor welke rol.

2. Wil je ter voorbereiding op de les meer laten zien 
over de rollen binnen een wielerploeg? We hebben 
zes scènes geselecteerd uit een aantal mooie 
documentaires. Daarin komen de beroepen voor 
waaruit leerlingen straks mogen kiezen. Gebruik de 
links om de beroepen in beeld te zien: 
Kopman - Knecht - Ploegleider - Mechanieker 
Kok - Soigneur - Persmedewerker

3. Deel de klas op in ongeveer 4 groepjes, met elk 
maximaal acht leerlingen. Minder mag ook, in dat 
geval moeten leerlingen aangeven welk beroep ze niet 
in hun team hebben (en hoe ze dat gaan oplossen).

4. Laat elke leerling in hun groepje kiezen welk beroep 
het best bij hen past. Maak bij voorkeur een top drie, 
zodat je nog wat flexibel bent als bijvoorbeeld iedereen 
ploegleider wil worden.

5. Laat elk groepje een verdeling van taken maken. Wie 
wordt de wielrenner, de ploegleider, de mechanieker, 
kok of de verzorger? Probeer rekening te houden met 
de voorkeuren en vaardigheden van elk teamlid.

6. Zodra iedereen zijn groepje omgevormd heeft tot La 
Vuelta team met rollenverdeling, mogen ze aan de 
klas hun teamsamenstelling presenteren. Een goede 
manier waarop dit kan, is door elke leerling van het 
groepslid links van hem/haar te laten vertellen welke 
functie die in hun wielerteam zou hebben, en waarom. 
Focus op kwaliteiten en talenten.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in 

sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.TIP 

Op 18 augustus kun je alle ploegen van La Vuelta in het echt 
bekijken, tijdens de ploegenpresentatie op het Vredenburg in 
Utrecht. De documentaire La Familia laat je al kennismaken  
met de ploeg van Jumbo-Visma. Je vindt de link op  
www.teamjumbovisma.nl (registreren is verplicht, maar gratis).
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ONDERWEG, TIJDENS LA VUELTA
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren geografische en klimatologische verschillen 
tussen Spanje en Nederland duiden.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen gaan aan de slag met een opdracht waarmee ze aan 
de hand van kaartjes vragen beantwoorden.

DUUR VAN DE OPDRACHT
20-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg kort uit dat het overgrote deel van La Vuelta in 

Spanje gereden wordt, hoewel die in Nederland begint. 
De opdracht die leerlingen krijgen gaat over  
de verschillen tussen Spanje en Nederland.

2. Deel de opdrachten uit en geef leerlingen 10 minuten 
om de opdrachten te maken.

3. Behandel klassikaal de antwoorden, en vraag 
leerlingen met handopsteken wie deze antwoorden 
(ongeveer) had.

4. Vraag na afloop leerlingen of ze zich verplaatsen in  
een wielrenner die de koers gaat rijden, en of ze 
kunnen uitleggen welke ‘gevaren’ die tegenkomt.  
Denk aan hoogteverschillen, uitdroging, wind, etc.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting 

van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt 
daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese 
Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

• Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de 
rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als informatiebron 

te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich 
te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 
antwoorden op vragen te vinden.

ANTWOORDEN OPDRACHT
De antwoorden op de leerlingenopdrachtvragen zijn als volgt:
1: Spanje is 12 keer zo groot als Nederland.
2: Spanje komt na Frankrijk (3), Oekraïne (2) en Rusland (1).
3: In sommige stukken van Spanje valt jaarlijks meer dan  

1500 mm. In Nederland meer dan 900 mm.
4:  Nederland, hoogste punt is 322,4 (Vaalserberg). Het vasteland 

van Spanje heeft als hoogste berg met 3482 meter de 
Mulhacén (10x zo hoog!). Eigenlijk is dit een beetje een 
strikvraag, want El Teide op Tenerife is de hoogste van heel 
Spanje, met 3718 meter. Veel professionele wielrenners doen 
in het vroege voorjaar klimtrainingen op El Teide, omdat het 
daar dan lekker weer is.

5:  Nederland kent een gemiddelde wintertemperatuur van 2 oC.
6:  In de Sierra Nevada wordt het soms wel -15 oC overdag, in de 

winter.
7:  Dat zijn Groningen, Nijmegen, Den Haag, Middelburg, 

Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Maastricht.
8:  Nederland: België en Duitsland. Spanje: Frankrijk, Andorra, 

Marokko (Spanje heeft een klein deel in Afrika liggen: 
Ceuta!), Verenigd Koninkrijk (Gibraltar) en Portugal.

9:  Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Flevoland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Utrecht. Utrecht, Gelderland en Noord-
Brabant zijn de provincies waar La Vuelta komende zomer 
doorheen komt.

10: 98 per vierkante kilometer. Daarmee zit Spanje ruim onder 
het gemiddelde van de EU-landen.TIP 

Wil je méér informatie over het klimaat en geografische 
verschillen tussen Nederland en Spanje? Kijk eens op 
www.vwkweb.nl/index.php?page=98, wikikids.nl/ 
Het_klimaat_van_Spanje, of www.spanjeweetjes.nl/ 
statistieken/spanje-in-kaart-gebracht/.
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ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren nadenken over wat het betekent om een 
beperking te hebben. En ontdekken dat er veel meer mogelijk  
is dan ze wellicht denken.

OPDRACHT IN HET KORT
Met 20 stellingen wordt het gesprek aangegaan over  
sporten met een beperking. Wat vinden jouw leerlingen?

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Schuif tafels en stoelen waar nodig aan de kant.
2. Leg uit wat je gaat doen. Je laat leerlingen stellingen 

zien op het digibord. En zij mogen kiezen of ze het 
EENS of ONEENS zijn, door te lopen naar een kant  
van de klas. ‘Bij het raam staan, dan ben je het EENS. 
Bij de deur staan dan ben je het ONEENS.’

3. Vraag na elke keuze (n.a.v. een stelling) een leerling 
uit het EENS en/of het ONEENS kamp om hun keuze 
toe te lichten. Discussie mag, graag zelfs! En er is geen 
goed of fout.

4. Sluit af met de conclusie dat wielrennen voor iederéén 
is. Een beperking bepaalt HOE je iets kunt. Niet OF je 
iets kunt.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Preambule: … respectvol en verantwoordelijk omgaan met 

elkaar…
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

• Kerndoel 56: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten 
sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en 
voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor 
elkaar.

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE STELLINGEN
De achtergrondinformatie die je kunt geven over de stellingen:
1. Ook als je blind bent, kun je topwielrenner worden. Ja dat 

kan. Je kunt dan meedoen met een speciale tandemfiets. 
Twee zijn sterker dan één. De voorste heet ook wel de 
‘piloot’, want hij of zij bestuurt het voorwiel. De achterste 
renner is de ‘stoker’. Deze renner heeft dan de visuele 
beperking. Bij tandemwedstrijden bestaat slechts 
één klasse: voor mensen die volledig blind zijn én voor 
wielrenners die slecht zien.

2. Zonder benen kun je prima wielrennen. Ja dat kan. Je kunt 
dan bijvoorbeeld handbiken. Als handbiker bedien je de 
trappers met je handen.

3. Een wielrenfiets heeft altijd twee wielen. Nee hoor: een 
handbiker bijvoorbeeld rijdt op een driewielige fiets. Dat kan 
liggend of knielend, afhankelijk van zijn/haar beperking.

4. 4Voor mensen met een beperking zijn er wedstrijden in 
verschillende categorieën paracycling. Dat klopt. Mensen 
verschillen, en hun beperkingen ook. Afhankelijk van je 
beperking zijn er vijf disciplines die je kunt beoefenen. 
Dat zijn handbiken, cycling, tandem, tri-cycling en ID-
cycling. Binnen de disciplines is er een aantal klassen. 
Tijdens handbikewedstrijden bepaalt je handicap in welke 
klasse je uitkomt. Daar zijn er vijf van. H1 is de zwaarste 
categorie (hoge dwarslaesie) en H5 de lichtste (bijvoorbeeld 
beenamputatie). Tip: leg tijdens het tonen van de stelling je 
leerlingen het begrip paracycling uit. Dat is wielrennen voor 
mensen met een beperking.

5. Blinden en slechtzienden kunnen alleen indoor wielrennen. 
Onzin. Als sporter met een beperking kun je gewoon naar 
buiten om je sport te beoefenen. Ook als je blind bent. 
Bijvoorbeeld op een tandemfiets.

FINISH
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ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

6. Met een paracyclingfiets kun je harder dan met een 
‘normale’ wielrenfiets. Nee hoor. Ook paracyclers gebruiken 
alleen hun spierkracht om vooruit te komen. Ze gaan hard, 
maar ze zijn niet sneller dan renners op een reguliere 
wielrenfiets.

7. Paracyclers kunnen gewoon meerijden in topwedstrijden 
met niet-beperkten. Helaas. De wedstrijdregels 
(bijvoorbeeld over materiaal of ondersteuning) maken dit 
onmogelijk.

8. Paracycling moet veel meer aandacht krijgen in de media. 
Paratopsport is net zo spannend als reguliere topsport.  
Toch is er minder aandacht voor in de media. Zijn je 
leerlingen het hier mee eens? Bedenk dan met ze hoe je 
parasport beter onder de aandacht kunt brengen.

9. Voor wielrennen maakt het niet uit of je een beperking hebt. 
Klopt. Of je nu een beperking hebt of niet: wielrennen kan 
altijd. Maar hóe je dat doet, verschilt sterk. Paracycling heeft 
bijvoorbeeld hele andere regels dan het NK wielrennen voor 
vrouwen, of La Vuelta.

10. Voor top-paracyclers is meedoen belangrijker dan winnen. 
Onzin. Topsporters willen gewoon winnen. Of ze nu een 
beperking hebben of niet.

11. Parasporters trainen minder hard dan ‘normale’ sporters. 
Net als reguliere topsporters moeten ook de parasporter 
vaak trainen. En net als ‘gewone’ sporters moeten ze 
opletten dat hun trainingsschema training en rust op 
het juiste moment afwisselen, zodat hun lichaam zo snel 
mogelijk in zo goed mogelijke conditie komt en blijft.  
Hoe dat werkt, kun je leerlingen laten zien op  
https://www.youtube.com/
watch?v=qCkNerSgg9s&feature=emb_logo

12. Parasportwedstrijden zijn net zo spannend als ‘normale’ 
topsportwedstrijden. Dat is absoluut waar. Vooral als je 
weet wie de favorieten zijn, en als er records gebroken 
kunnen worden. En net zoals alle andere sporten, zijn ook 
in parasportwedstrijden sporters namens ons land naar 
wedstrijden gestuurd. Hup, Holland!

13. Nederlandse paracyclers horen bij de beste van de wereld. 
Jazeker! Kijk maar eens op www.handbikertim.nl voor één 
van die Nederlandse toppers.

14. Bewegen is belangrijk. Ook voor mensen met een beperking. 
Uiteraard. Voor iederéén geldt dat je je hoeveelheid 
beweging in balans moet houden met wat je eet en drinkt. 
En juist voor mensen met een beperking is het risico op 
inactiviteit hoger. Met alle risico op overgewicht, diabetes, 
hart- en vaatziekten en depressie – net zoals dat bij 
inactieve niet-beperkten het geval is.

FINISH

WIST JE DAT… 
… Fonds Gehandicaptensport het goede doel is van  
La Vuelta Holanda? Zij vinden het belangrijk dat iedereen,  
ook mensen met een beperking, dichtbij huis kunnen  
sporten. Jetze Plat is ambassadeur van het Fonds 
Gehandicaptensport en doet aan handbiken. Hier heeft  
hij al veel prijzen mee gewonnen. Heel veel gouden  
medailles en hij is zelfs Paralympisch Kampioen!
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INCLUSIEF WIELRENNEN
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken hoe mensen ongeacht hun achtergrond 
wielrennen als topsport kunnen beoefenen.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen maken een verbind-de-vragen-en-antwoorden 
werkblad. Daarin ontdekken ze méér over wielrennen voor 
andere groepen mensen dan topwielrenners.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leid de les in met een korte introductie over de 

Paralympische Spelen. Bijvoorbeeld het YouTube-
filmpje “Aftellen tot de Paralympische Spelen 2020!”. 
Dit filmpje gaat alleen over paralympische sporten. 
Uiteraard is inclusie in wielrennen veel breder dan 
parasporten. Wielrennen is voor iedereen: wát je 
afkomst, leeftijd, uiterlijk of geloof ook is (om maar een 
paar voorbeelden te noemen). Je kunt ook één van de 
filmpjes op https://teamnl.org gebruiken.

2. Leg leerlingen uit wat je gaat doen. Ze krijgen het 
werkblad, en verbinden de juiste antwoorden met  
de juiste vragen.

3. Deel de leerlingenwerkbladen uit en geef leerlingen  
5 minuten om in te vullen.

4. Koppel de antwoorden na afloop klassikaal terug. En 
vraag leerlingen om toe te lichten waarom een antwoord 
voor hem/haar juist logisch of verrassend was.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Preambule: … respectvol en verantwoordelijk omgaan met 

elkaar…
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 43. De leerling leert over overeenkomsten, 

verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing 
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en 
leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

• Kerndoel 56: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten 
sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en 
voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor 
elkaar.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:
•  Het jaar waarin voor het eerst een Afrikaanse ploeg 

La Vuelta fietste. -> 2014
•  Leeftijd van de oudste winnaar van La Vuelta ooit. -> 41
•  Eerste jaar dat wielrennen onderdeel was van de 

Paralympische Spelen. -> 1988
•  Aantal Nederlandse wielrenners op  

de Paralympische Spelen 2021. -> 14
•  Aantal soorten sporten op de Paralympische  

Spelen 2021. -> 22
•  Maximum aantal wielen op een fiets voor  

de Paralympische Spelen. -> 3
•  Aantal Nederlandse etappes in La Vuelta 2022. -> 3
•  Aantal vrouwen dat aan de Madrid Challenge 

(La Vuelta voor vrouwen) meedeed in 2019. -> 66

FINISH

29



DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 30 MIN.

NEDERLAND-SPANJE: AL 500 JAAR  
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren over de geschiedkundige en culturele band 
tussen Spanje en Nederland. En ze leren overeenkomsten en 
verschillen duiden.

OPDRACHT IN HET KORT
Quiz met vragen over Spanje en Nederland. De antwoorden 
helpen leerlingen de band tussen onze beide landen verkennen.

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Leg leerlingen kort de spelregels van de quiz uit. Het 

is een individuele quiz, met één punt voor een vraag. 
De winnaar is degene met de meeste punten. Het zijn 
open vragen.

2. Stel de vragen mondeling, of gebruik het digitale 
schoolbord. Ze zijn multiple choice, maar je kunt 
er voor kiezen ze nóg moeilijker te maken en de 
antwoorden weg te laten.

3. Tel na afloop de punten op.
4. Koppel de antwoorden klassikaal terug voor de 

spanning.
5. Maak de top drie bekend. Tip: reik een prijsje uit voor 

de beste drie. Of een aanmoedigingsprijs voor het 
meest originele antwoord.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen  
van tijd en tijdsindeling te hanteren.

• Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met  
de wereldgeschiedenis.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 37: De leerling leert een kader van tien tijdvakken te 

gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in 
hun tijd te plaatsen.

• De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen 
tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e 
eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en 
hedendaagse ontwikkelingen. De vensters van de canon van 
Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van  
de tijdvakken. 

• Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de 
eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:
1. A. De Tachtigjarige Oorlog. Die duurde trouwens maar 68 jaar, 

vanwege het Twaalfjarige Bestand dat tussendoor gesloten werd 
als wapenstilstand. Overigens schilderde Diego Velázquez een 
enorm schilderij over de overgave van Breda na tien maanden 
belegering door de Spanjaarden in 1624/1625. Dit schilderij 
hangt nog steeds in Madrid, in het Museo Nacional del Prado.

2. B. De dukdalf is vernoemd naar Duc d’Alva, de gehate  
Hertog van Alva, uit de Tachtigjarige Oorlog. Hij is zo 
genoemd omdat je een strop om de paal kunt gooien  
bij het aanleggen van de boot, en die strak trekt.

3. B. Sint-Nicolaas kwam uit Myra, in Antalya, Turkije.
4. C. Willem van Hanegem NIET. Wél Rinus Michels, Johan 

Cruijff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard en Ronald Koeman.
5. A. Werken. Spaanse gastarbeiders werkten onder andere  

bij Philips, Hoogovens, in de Rotterdamse haven, etc.  
Velen bleven hier wonen en keerden nooit terug.

6. C. Tenerife, 1977. De KLM 747 begon zijn start toen de 
PanAm 747 nog op de baan taxiede. Er vielen 583 doden.

7. B. Dat was de Spaanse Burgeroorlog. Bij terugkomst in 
Nederland werd hun paspoort ingenomen, en kregen zij  
soms gevangenisstraf.

8. B. Een pelgrimsroute. Overigens lopen er routes vanuit  
heel Europa naar Santiago de Compostella, al sinds de 
negende eeuw.

9. A. De Spaanse griep. Die trouwens niet uit Spanje kwam, 
maar uit de Verenigde Staten. Het waren kranten uit het  
in de Eerste Wereldoorlog neutrale Spanje die over het  
virus berichtten, vandaar de naam.

10. A. Piet Hein. Omgerekend naar vandaag de dag leverde  
deze kapersoverval ongeveer 10 miljard euro op. Een 
ongekend bedrag!

FINISH
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PASPOORT LA VUELTA!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen denken na over wat zíj weten van en belangrijk  
vinden aan La Vuelta in het bijzonder, en aan wielrennen in  
het algemeen.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen vullen hun eigen La-Vuelta-paspoort in. Ze 
beantwoorden vragen, en geven aan wat bij hén past.  
Er is geen goed of fout.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Print de downloadbare paspoorten uit en deel ze uit.
2. Geef leerlingen 10 minuten de tijd om ze in te vullen. 

Er is geen goed of fout.
3. Bespreek de resultaten kort klassikaal. Welke 

antwoorden vullen leerlingen vaak in? Waar zitten 
verschillen? Hoe komt dat?

4. Laat leerlingen de paspoorten aan het einde van de 
dag mee naar huis nemen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een 

respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, 
afspraken maken over het reguleren daarvan,  
de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee  
bij activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 34: 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 53: De leerling leert zich mede met het oog 
op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te 
oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit 
gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen 
op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in 
de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te 
verkennen.

WEETJE!
De drie Nederlandse etappes van La Vuelta komen door  
34 gemeenten. Dat betekent een boel organisatiewerk.  
Het uitstippelen van de routes, overleg, inzet van 
verkeersregelaars, vergunningen, etc. Toch zul je daar  
niks van merken in augustus: dan loopt La Vuelta gesmeerd!

START
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LANGZAAM-AAN-RACE
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ervaren hoe lastig het is om zo langzaam mogelijk te 
fietsen. En ze leggen de koppeling met de juist hoge snelheden 
die topwielrenners halen.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen een klassenwedstrijd slowbiken, over een 
afstand van 11 meter, op het schoolplein. De langzaamste wint!

DUUR VAN DE OPDRACHT
20 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Zet op het schoolplein een breed parcours uit van  

11 meter lang, zoals het officiële NK Slowbikenparcours 
is. Korter mag ook. Teken de start- en finishlijnen met 
krijt op de grond, of gebruik pionnen.

2. Stel een leerling aan als scheidsrechter. Gebruik de 
stopwatch van een telefoon als je de langzaamste tijd 
wilt laten vastleggen.

3. Leg de spelregels uit: voorkant wiel telt. Voet op de 
grond of ergens tegenaan leunen? Dan ben je af. En je 
mag alleen recht vooruit rijden.

4. Laat iedereen tegelijk (of in opeenvolgende groepen 
afhankelijk van de breedte van het parcours) 
zo langzaam mogelijk de 11 meter afleggen. De 
langzaamste wint.

5. Leg na afloop in de klas kort uit hoe het zit met 
snelheden in La Vuelta.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen 

op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten 
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de 
eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 56: De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten 

sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en 
voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor 
elkaar.

• Kerndoel 57: De leerling leert eenvoudige regelende taken te 
vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en samen met 
andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen.

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE STELLINGEN
Een koers zoals La Vuelta rij je om te winnen. Logisch dat 
topwielrenners zo hard mogelijk willen gaan. Gemiddeld 
ongeveer 45 km/u op vlak terrein. Maar bij een sprint is dat  
zelfs wel 70 km/u! Genoeg om geflitst te worden in de bebouwde 
kom, dus. En dan hebben we op de Nederlandse etappes van  
La Vuelta nog niet eens bergen. Want bergaf halen 
profwielrenners meer dan 100 km/u! 

Je hoeft trouwens geen profwielrenner zijn om hard te fietsen 
op een sportfiets. Gemiddeld fietsen mannen 26,92 km/u en 
vrouwen 21,36 km/u in Nederland. Dat ligt zo hoog omdat ons 
land bijna helemaal vlak is, en omdat onze wegen ingericht 
zijn op fietsers (eigen fietspaden, viaducten, etc.). Op ‘gewone 
fietsen ligt dat lager, ongeveer 15 km/u. 

Langzaam fietsen is een heel ander verhaal. Het officiële 
Slowbiking (want dat is een sport!) parcours is 11 meter lang. 
Je evenwicht bewaren is essentieel. En geduld ook, zeker voor 
toeschouwers. Het kan zomaar een uur duren voordat een 
sporter die 11 meter afgelegd heeft! Snelheden van 0,01 km/u 
zijn geen uitzondering…

SURPLACE
Surplace is het stilstaan op de fiets, zonder met je voeten de 
grond te raken. De Amerikaan David Steed vestigde diverse 
wereldrecords surplace. De laatste keer dat hij dat deed, was  
op 10 en 11 maart 1986. Hij stond toen maar liefst 24 uur en  
6 minuten achter elkaar stil op een wielerbaan.

WEETJE!
De winnaar van het NK Slowbiking 2019 was Stephan Tan  
uit Amersfoort. Hij deed maar liefst 62 minuten over een  
parcours van 11 meter! Meer info over het NK Slowbiking:  
www.facebook.com/slowbiking. Met filmpjes! Het NK 2020  
had de finales in de startsteden van La Vuelta Holanda  
(Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Tilburg).

START
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MAAK KENNIS MET LA VUELTA
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen maken kennis met La Vuelta in het algemeen.  
Ze kunnen na afloop vertellen wat La Vuelta is, en waarom  
het bijzonder is dat La Vuelta ook in Nederland is dit jaar. 

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen kijken een filmpje over La Vuelta. Dit filmpje biedt 
achtergrondinformatie over de wielerkoers.

DUUR VAN DE OPDRACHT
5 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1 Introduceer de inhoud van het filmpje kort in de 

klas. Leerlingen gaan een filmpje kijken met de 
hoogtepunten van La Vuelta 2019. Dat biedt een kijkje 
in de keuken van wat we deze zomer in Nederland 
mogen verwachten van La Vuelta.

2 Kijk het filmpje. Mocht je het rechtstreeks van YouTube 
willen afhalen: de link is https://www.youtube.com/
watch?v=QQGNP6rEBVo

3 Stel na afloop vragen aan je leerlingen. Zoals: Wat 
viel je op aan de wielrenners? Wat voor tegenslagen 
hadden ze? Welke hoogtepunten? Zou je op basis van 
dit promofilmpje mensen willen aanraden om te gaan 
kijken als in augustus La Vuelta door Nederland rijdt?

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting 

van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt 
daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese 
Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

START

TIP
Op YouTube is een groot aantal filmpjes te vinden over  
eerdere edities van La Vuelta. Als leerlingen dat leuk  
vinden, kun je ook deze filmpjes inzetten. Het officiële  
YouTube-kanaal van La Vuelta is een goede start.
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MAAK JE EIGEN LA VUELTA!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren onder woorden brengen wat voor hen relevante 
plaatsen en zaken zijn. Ze weten die in de ruimte te plaatsen 
door een route op de kaart te maken.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen stellen hun droomroute samen voor een 
wielerwedstrijd. Zij bedenken de belangrijkste plekken die de 
route aandoet, en waarom. Vervolgens tekenen ze die in op de 
kaart.

DUUR VAN DE OPDRACHT
20-30 minuten.

2. Laat de kaart van Nederland zien op het digitale 
schoolbord. Leg vervolgens aan de hand van de kaart 
uit welke route JOUW persoonlijke droomvuelta zou 
zijn. Bijvoorbeeld: “Mijn route start in de binnenstad 
van Amsterdam, omdat ik al die wielrenners wel eens 
door die nauwe straten zou willen zijn rijden. Dan gaan 
we via de Flevopolders naar Friesland. Want dat is 
lekker lang rechtuit, en daar kunnen ze wind-mee hard 
fietsen. In Lemmer gaan we even langs de Dorpsstraat, 
want daar woont mijn oma. Die wil La Vuelta natuurlijk 
niet missen, maar ver reizen kan ze niet. Dus komt La 
Vuelta naar haar toe… Etc.”

3. Zet daarna leerlingen aan het werk om hún eigen route 
te maken. Laat ze beginnen met het invullen van het 
opdrachtenvel. Als dat af is, kunnen ze de route op de 
kaart intekenen. Geef indien nodig met een wekker 
bedenktijd voor het invullen van het werkblad, en voor 
de kaart. Tip: een etappe van La Vuelta is ongeveer 
200 kilometer lang. Hoe lang denken je leerlingen dat 
hún etappe is die ze getekend hebben?

4 Laat elke leerling, of een aantal leerlingen, daarna kort 
hún droomroute toelichten aan hun klasgenoten.

5 Er is in deze opdracht geen goed of fout. De opdracht 
is een vrije, waarin leerlingen alles mogen bedenken, 
zolang ze maar kunnen uitleggen waaróm ze dat 
bedacht hebben.

DIT KUN JE DOEN
Er zijn twee mogelijk werkvormen om leerlingen een vlog te 
laten maken:
1 Print de werkbladen voor al je leerlingen uit.  

Het eerste werkblad hebben ze nodig om gericht 
aan het werk te gaan met hun route. Op het tweede 
werkblad tekenen ze hun route in op de kaart van 
Nederland.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting 

van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt 
daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese 
Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

• Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de 
rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

• Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als informatiebron 
te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich 
te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 
antwoorden op vragen te vinden.
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MAAK JE EIGEN VLOG
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen gaan buiten schooltijd aan de slag met het maken van 
een eigen vlog over fietsen, koersen, Spanje, of La Vuelta.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen gaan buiten schooltijd aan de slag met het filmen 
over/van La Vuelta. Dat doen ze met een interview, of het filmen 
van La Vuelta zelf.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15 minuten in de les, de rest thuis, 1 uur na afloop.

DIT KUN JE DOEN
Er zijn drie mogelijke werkvormen om leerlingen een vlog te 
laten maken:
1. Reportage vóór La Vuelta.

• Laat leerlingen (in groepjes van twee indien 
gewenst) voorafgaand aan La Vuelta filmen wat 
mensen in hun woonplaats al weten over La Vuelta.

2. Reportage tijdens La Vuelta.
• Laat leerlingen tijdens de zomervakantie, wanneer 

La Vuelta drie etappes door Nederland aflegt, 
filmen over La Vuelta.

3. Vrije opdracht.
• Laat leerlingen een vlog maken over wielrennen in 

het algemeen, over fietsen, of over Spanje – waar 
La Vuelta zijn thuis heeft.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel 

en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen  
mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 48: De leerling leert door het gebruik van 

elementaire vaardigheden de zeggingskracht van 
verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe 
te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast 
te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te 
bewerkstelligen. 

• Kerndoel 49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen 
of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

• Kerndoel 51: De leerling leert met behulp van visuele of 
auditieve middelen verslag te doen van deelname aan 
kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

AD 1: REPORTAGE VÓÓR LA VUELTA
• Leg leerlingen uit wat La Vuelta is, en waarom het zo bijzonder 

is dat die deze zomer in Nederland start. Alles wat je wilt 
weten, vind je op www.lavueltaholanda.com.

• Geef leerlingen een opdracht mee voor thuis: interview 
minimaal twee mensen over La Vuelta. Dat mogen 
familieleden of vrienden zijn, maar ook onbekenden in 
bijvoorbeeld een winkelstraat. Film het interviewtje met je 
smartphone. Leerlingen mogen de vragen zelf bedenken.  
Het kan helpen om vragen met ze op te stellen tijdens je les, 
of voorbeeldvragen door te nemen. Bijvoorbeeld: weet je wat  
La Vuelta is? Weet je wanneer en waar La Vuelta van start gaat? 
Wat heb je met wielrennen? Fiets je zelf ook veel? Wat zou je 
een La-Vuelta-wielrenner willen vragen? Etc. Laat leerlingen 
indien nodig de vragen opschrijven op een ‘spiekbriefje’.

• Stel een duidelijke maximumlengte voor elk filmpje. 
Bijvoorbeeld 1 minuut. Dat scheelt een boel edit-tijd.

• Stel een duidelijke deadline voor het filmpje. Bijvoorbeeld over 
twee weken inleveren.

• Laat leerlingen eventueel samen met hun ouders de filmpjes 
thuis downloaden van hun telefoon en mailen (of versturen 
per WeTransfer). Je hebt ze dan digitaal beschikbaar voor 
klassikale presentatie op je eigen computer.

• Laat leerlingen hun filmpje kort presenteren voor de klas, of 
gebruik de beelden om een edit te maken zodat de hele klas 
hun beelden in één filmpje terugziet. Tip: mail het filmpje door 
naar de ouders als aandenken aan La Vuelta.

• Als geheugensteuntje kun je leerlingen op pad sturen met het 
opdrachtenvel dat je kunt downloaden.
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MONTEREN VAN FILMPJES
Je kunt de filmpjes als ruwe beelden laten zien, of gemonteerd. 
Als leerlingen het leuk vinden om te monteren, laat hen dan 
hun eigen filmpje monteren, en klasgenoten helpen om dat 
te doen. Je kunt er ook zélf voor kiezen om te monteren. 
Je bent dan de ‘editor’ waar iedereen zijn ruwe reportages 
aanlevert. Editen kan met Windows Movie Maker, iMovie, 
Adobe Premiere Pro of Final Cut. Je kunt alle beelden in deze 
programma’s simpelweg achter elkaar zetten, en vervolgens 
knippen naar een kortere versie waar iedereen zijn of haar 
eigen opnamen in herkent.

THEMA ETAPPE NIVEAU 15 MIN.

MAAK JE EIGEN VLOG
AD 2: REPORTAGE TIJDENS LA VUELTA
• Gaan je leerlingen op 19, 20 of 21 augustus 2022 naar La 

Vuelta kijken in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Breda, of langs 
de route? Of volgen ze de koers thuis op tv? Laat hen dan een 
vlog/filmpje maken over hun ervaring. Na de vakantie kun je 
hun opnamen klassikaal bekijken.

• Stel een duidelijke maximumlengte voor elk filmpje. 
Bijvoorbeeld 1 minuut. Dat scheelt een boel edit-tijd.

• Stel een duidelijke deadline voor het filmpje. Bijvoorbeeld de 
eerste week na de vakantie mailen.

• Laat leerlingen eventueel samen met hun ouders de filmpjes 
thuis downloaden van hun telefoon en mailen (of versturen 
per WeTransfer). Je hebt ze dan digitaal beschikbaar voor 
klassikale presentatie op je eigen computer.

• Laat leerlingen hun filmpje kort presenteren voor de klas, of 
gebruik de beelden om een edit te maken zodat de hele klas 
hun beelden in één filmpje terugziet. Tip: mail het filmpje door 
naar de ouders als aandenken aan La Vuelta.

AD 3: VRIJE OPDRACHT
• Laat leerlingen een vlog/filmpje maken over een onderwerp 

naar hun keuze, als het maar te maken heeft met wielrennen, 
fietsen of Spanje. Een minidocu over je favoriete wielrenner 
dus, of een vlog over tapas. Een montage van naar school 
fietsen tegen de wind in. Het mag allemaal!

• Stel een duidelijke maximumlengte voor elk filmpje. 
Bijvoorbeeld 1 minuut. Dat scheelt een boel edit-tijd.

• Stel een duidelijke deadline voor het filmpje. Bijvoorbeeld over 
twee weken inleveren.

• Laat leerlingen eventueel samen met hun ouders de filmpjes 
thuis downloaden van hun telefoon en mailen (of versturen 
per WeTransfer). Je hebt ze dan digitaal beschikbaar voor 
klassikale presentatie op je eigen computer.

• Laat leerlingen hun filmpje kort presenteren voor de klas, 
of gebruik de beelden om een edit te maken zodat de hele 
klas hun beelden in één filmpje terugziet. Tip: koppel de vlog 
indien gewenst aan het houden van een spreekbeurt over dit 
onderwerp!

FILMTIPS
• Film horizontaal, niet verticaal.
• Houd je interviews? Stel dan open vragen.
• Vraag je ouders om toestemming.
• Vraag mensen die je filmt altijd om toestemming.
• Filmen leerlingen in de openbare ruimte? Laat ze altijd  

twee-aan-twee op pad gaan voor hun eigen veiligheid. 
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THEMA ETAPPE NIVEAU 15-30 MIN.

VIVA LA VUELTA!
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen leren met muziek en/of gedicht uiting te geven aan 
wat zij van La Vuelta in het bijzonder, en wielrennen in het 
algemeen, vinden.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen maken een lied over La Vuelta in het bijzonder, over 
wielrennen in het algemeen, of over hun favoriete (andere) sport.

DUUR VAN DE OPDRACHT
15-30 minuten

DIT KUN JE DOEN
1 Elke La Vuelta heeft een eigen, officieel!, La-Vuelta-lied. 

Je kunt die van de afgelopen edities als voorbeeld laten 
zien. Zoek op YouTube op YouTube op ‘La Vuelta official 
song 19’ bijvoorbeeld, en je krijgt de clip van rapper 
Arkano te zien. Hetzelfde met 2018, van Nuria Fergó.

2 Geef leerlingen de opdracht om hun eigen lied te 
schrijven. Dat mag mét muziek, of zonder (als gedicht). 
Tip: laat hen een bestaand nummer kiezen, dat ze leuk 
vinden. Ze kunnen dan een eigen lied schrijven op die 
melodie. Je kunt de opdracht als groepje laten doen, of 
individueel per leerling.

3 Heb je de liedjes per groepje laten schrijven? Dan 
kun je ervoor kiezen om elk groepje hun lied te laten 
zingen, bijvoorbeeld tegen de karaoke-versie van 
hun gekozen nummer, zonder geluid. Die vind je op 
YouTube. Laat medeleerlingen als jury optreden voor 
dit minisongfestival!

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en 

schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en 
informatieve teksten.

• Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel 
en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om er mee te communiceren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 48: De leerling leert door het gebruik van 

elementaire vaardigheden de zeggingskracht van 
verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe 
te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast 
te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te 
bewerkstelligen.

• Kerndoel 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen 
of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

WERKTIP VOOR LEERLINGEN
Laat leerlingen als ze met een bestaande melodie werken,  
eerst de tekst opschrijven in hokjes. Ze leren dan de  
samenhang tussen tekst en ritme kennen, en kunnen  
daarop inhaken met hun eigen tekst. Het filmpje op  
https://schooltv.nl/video/liedtekst-schrijven-een-nieuwe- 
tekst-op-een-bestaande-melodie/ legt dit haarfijn uit.

37



DOCENTENHANDLEIDING

THEMA NIVEAU 30 MIN.

GROEPSQUIZ LA VUELTA
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken spelenderwijs méér over La Vuelta, en de 
omgeving waarin La Vuelta gereden wordt. Bovendien leren ze 
samenwerken onder tijdsdruk.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen in teams een pubquiz (groepsquiz) over  
La Vuelta. Verrassende vragen, met een competitie-element.  
Jij bent als docent de quizmaster. Welk team wint?

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Verdeel de klas in groepjes van drie of vier personen. 

Deel indien nodig de klas zó in dat leerlingen op 
fluisterniveau kunnen overleggen met elkaar zonder 
dat andere teams het horen.

2. Leg de spelregels uit. Drie rondes, van 5, 8 en 5 
vragen. Een invulformulier voor de goede antwoorden. 
Tip: een aftelklokje/alarm (op je telefoon bijvoorbeeld) 
voor de bedenktijd maakt de quiz extra spannend.

3. Print de antwoordformulieren uit en deel ze uit.
4. Download de vragen en stel ze mondeling of via het 

digibord. Het deel met de fotovragen kun je ook in zijn 
geheel printen en uitdelen, maar digitaal laten zien op 
het digibord werkt ook.

5. Tel na afloop de goede antwoorden op, en stel je eigen 
quizklassement samen. Welke ploeg staat er op het 
podium?

6. Neem na afloop de antwoorden stuk voor stuk door,  
en licht waar nodig toe.

7. Tip: als je meer vragen wilt doen, kun je ook de 
onderdelen D3-2 en D3-3 doen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting 

van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt 
daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese 
Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

• Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de 
rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 37: De leerling leert een kader van tien tijdvakken te 

gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in 
hun tijd te plaatsen.

• Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als informatiebron 
te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich 
te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 
antwoorden op vragen te vinden.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:

Op de route van La Vuelta 2022
1. Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland.
2. Pyreneeën.
3. Portugal.
4. Tapas.
5. 1648. Alle antwoorden tussen 1598 en 1698 zijn dus goed.

Fotovraag Vuelta-fiets
A. Wiel.
B. Derailleur (versnelling rekenen we ook goed).
C. Ketting.
D. Ventiel.
E. Pedaal.
F. Crankstel of crankset (antwoorden zoals  

trapperarm mogen ook).
G. Stuur.
H. Rem

La Vuelta
1. Twee. Joop Zoetemelk (1979) en Jan Janssen (1967).
2. 1935. Antwoorden tussen 1930 en 1940 zijn dus goed.
3. Madrid.
4. De 77e.
5. De Ronde.

FINISH
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THEMA NIVEAU 30 MIN.

GROEPSQUIZ: LA VUELTA IS TOPSPORT
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken spelenderwijs méér over wat er bij komt 
kijken om een topkoers als La Vuelta te fietsen. Bovendien leren 
ze samenwerken onder tijdsdruk.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen in teams een pubquiz (groepsquiz) over wat  
je nodig hebt om La Vuelta te fietsen. Verrassende vragen,  
met een competitie-element. Jij bent als docent de quizmaster. 
Welk team wint?

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Verdeel de klas in groepjes van drie of vier personen. 

Deel indien nodig de klas zó in dat leerlingen op 
fluisterniveau kunnen overleggen met elkaar zonder 
dat andere teams het horen.

2. Leg de spelregels uit. Drie rondes, van 5 vragen.  
Een invulformulier voor de goede antwoorden.  
Tip: een aftelklokje/alarm (op je telefoon bijvoorbeeld) 
voor de bedenktijd maakt de quiz extra spannend.

3. Print de antwoordformulieren uit en deel ze uit.
4. Download de vragen en stel ze met ondersteuning van 

het digibord.
5. Tel na afloop de goede antwoorden op, en stel je eigen 

quizklassement samen. Welke ploeg staat er op het 
podium?

6. Neem na afloop de antwoorden stuk voor stuk door,  
en licht waar nodig toe.

7. Tip: als je meer vragen wilt doen, kun je ook de 
onderdelen D3-1 en D3-3 doen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

• Kerndoel 50: De leerlingen leren over de bouw van planten, 
dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 
onderdelen.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 34: 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.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:

Fietsen en ik
1. 4.
2. Valpartijen.
3. Nederland.
4. 2,4 kilometer.
5. 25 miljoen, is de schatting.

De wielrenner en zijn lichaam
1: B. Je hersenen ontspannen zich inderdaad tijdens fietsen.
2: A. Dat is meer dan drie liter per seconden!
3: B. Dan kan het zo veel mogelijk bloed rondpompen.
4: A. Vooral blaren en steenpuisten zijn een beroepsrisico.
5: B. Klimmers belasten hun hun benen anders dan sprinters. 

Een sprinter heeft ‘korte’ spiervezels, die explosief zijn en snel 
samenknijpen. Hij is gespierder dan een klimmer, maar houdt 
het minder lang vol.

Wielerweetjes uit het peloton
1. Wie werd gediskwalificeerd omdat hij de trein pakte tijdens de 

Tour de France? -> Maurice Garin, de winnaar van de eerste 
Tour de France.

2. Wie moest er een grote boodschap doen tijdens een etappe in 
La Vuelta van 2018? -> Lars Boom, hij mocht in een camper 
langs de weg.

3. Wie viel er 70 meter in een ravijn tijdens een etappe maar 
beschadigde zijn horloge niet? -> Wim van Est, het horloge 
was een Pontiac.

4. Wie won La Vuelta zonder ook maar één etappe te winnen? -> 
Marco Giovanetti, in 1990.

5. Wie is de oudste winnaar van La Vuelta ooit? -> Chris Horner, 
hij was toen zijn 41 jaar en 327 dagen oud.

FINISH
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THEMA NIVEAU 30 MIN.

TEST JE KENNIS VAN WIELERHISTORIE
DOEL VAN DE OPDRACHT
Leerlingen ontdekken spelenderwijs méér over de geschiedenis 
van wielrennen. Bovendien leren ze samenwerken onder 
tijdsdruk.

OPDRACHT IN HET KORT
Leerlingen doen in teams een pubquiz (groepsquiz) over de 
geschiedenis van wielrennen. Verrassende vragen, met een 
competitie-element. Jij bent als docent de quizmaster. Welk 
team wint?

DUUR VAN DE OPDRACHT
30 minuten.

DIT KUN JE DOEN
1. Verdeel de klas in groepjes van drie of vier personen. 

Deel indien nodig de klas zó in dat leerlingen op 
fluisterniveau kunnen overleggen met elkaar zonder 
dat andere teams het horen.

2. Leg de spelregels uit. Drie rondes, van 5 vragen. Een 
invulformulier voor de goede antwoorden. Tip: een 
aftelklokje/alarm (op je telefoon bijvoorbeeld) voor de 
bedenktijd maakt de quiz extra spannend.

3. Print de antwoordformulieren uit en deel ze uit.
4. Download de vragen en stel ze met ondersteuning van 

het digibord, of mondeling.
5. Tel na afloop de goede antwoorden op, en stel je eigen 

quizklassement samen. Welke ploeg staat er op het 
podium?

6. Neem na afloop de antwoorden stuk voor stuk door, en 
licht waar nodig toe.

7. Tip: als je meer vragen wilt doen, kun je ook de 
onderdelen D3-1 en D3-2 doen.

AANSLUITING OP HET ONDERWIJS
Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen van het 
basisonderwijs:
• Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van 
tijd en tijdsindeling te hanteren.

Deze opdracht sluit aan op de volgende kerndoelen voor het 
voortgezet onderwijs:
• Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken 
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen.

QUIZANTWOORDEN
De antwoorden op de vragen in deze quiz zijn als volgt:

Wielrennen
1.  Dat was de Giro d’Italia, de Ronde van Italië.
2.  De leiderstrui is rood.
3. Dat heet demarreren.
4. Maar liefst 150.000 euro.
5. De berg is de beklimming naar Sierra Nevada (2510 meter).

Waar of niet waar?
1. WAAR. Hij volgde het voorbeeld van de Tour de France en 

de Giro d’Italia, maar werd geïnspireerd door ex-wielrenner 
Clemente Lopez Doriga, die vond dat Spanje ook zijn eigen 
wielerronde verdiende.

2. WAAR. Met meer gewicht ging hij harder bergaf. Hij gebruikte 
trouwens ook flessen met kwik. Net zo giftig als lood, maar 
nog duurder ook.

3. WAAR. Daarom blijven de kopmannen uit de wind tot het 
einde van de koers.

4. WAAR. Wielrennen kost je spieren bakkenvol energie.  
Geen wonder dat ze wel zin in eten hebben na elke etappe!

5. NIET WAAR. De Nederlandse drie etappes in augustus zijn 
samen pas de vierde keer dat La Vuelta niet in Spanje begint.  

De wielersport vroeger
1.  Dat was 32 keer.
2.  De eerste officiële Nederlandse wedstrijd vond plaats op  

6 april 1885, in Den Haag.
3.  Hij won 13 van de 19 etappes, én het eindklassement.
4.  Die is 9 keer veranderd. Nu is die rood, maar ooit bijvoorbeeld 

ook oranje, wit en goudkleurig.
5.  Alberto Fernández Blanco werd tweede. Met maar  

6 seconden achterstand.

FINISH
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