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Cruisevaarders hou je vast 
 

Lesvoorbereiding 

 Print zoveel tickets cruiseschip 'Costa Luminosa' uit als er leerlingen zijn.  

Zet de foto's van boten klaar op het smartboard.  

Print het leven op zee en woorden voor invultekst 'Het leven op zee' zoveel keer uit als je 

groepjes van vier kunt maken.  

Vergroot stille gedachten van een schrijver op reis en print het één keer uit per 2 leerlingen. 

Knip de tekst in stukjes.  

Zet de foto Mahesh, foto Souliman, foto Aita en foto Esteban uit en de foto's ontginning van 

ijzer klaar op het smartboard.  

Kleef de foto's ontginning van ijzer in een (geheim uitziend) schriftje.  

Voorzie grote flappen papier en een wereldkaart of wereldbol.  

 

Verwondering 

Kondig het volgende aan:  

Vandaag zijn we allemaal toekomstige uitvinders. Ons beroep zal erin bestaan om nieuwe 

dingen uit te vinden of bestaande uitvindingen te verbeteren. We kregen een contract 

aangeboden bij een beroemde botenbouwer. Deze botenbouwer, onze toekomstige 

werkgever dus, nodigt ons uit om een wereldreis te maken met een cruiseschip. De 

bedoeling is dat wij ons laten inspireren door het perfecte ontwerp van het cruiseschip, de 

'Costa Luminosa'. Zo hoopt hij dat wij net zo'n mooi schip kunnen bouwen als het 

cruiseschip. En hiervoor vraagt hij onze hulp.  

Bekijk het schip op internet: www.luminosa.costacruises.be/#/homepage  

Bespreek het schip:  

 Wat vind je van het schip?  

 Heb je al eens in een schip gevaren? Hoe was dat?  

Overloop de havens die je gaat aandoen op je cruise: Kaapstad in Zuid-Afrika, Manilla in de 

Filippijnen, Havana in Cuba, Antwerpen in België. Neem de wereldbol erbij en toon het 

traject met je vinger.  

 

Wie mee wil, krijgt een van de tickets cruiseschip.  

Deel de tickets uit.  

 

 

 



Kennis 

 

Vertel de leerlingen het volgende:  

Onderweg maken we kennis met allerlei interessante mensen uit de hele wereld. Elke 

nieuwe ontmoeting betekent een goed gesprek en daardoor ook stof tot nadenken. In ons 

geval zullen de ontmoetingen ons vooral doen nadenken over het cruiseschip: "Is de Costa 

Luminosa dan echt zo'n goede uitvinding?". De ontmoetingen openen onze ogen immers 

voor heel wat gebreken van wat op het eerste zicht een prachtige uitvinding lijkt ... Het is 

onze taak om goed op te letten. Wij zullen na de reis immers zelf een betere boot moeten 

uitvinden!  

 

Tip:  

Verspreid de reis naar keuze over 1 of meerdere dagen.  

Elke ontmoeting vindt plaats op een andere plaats in de boot. Via weblinks kunnen de leerlingen 

kijken waar ze zich precies bevinden. Foto's geven een mooi beeld van hoe zo'n cruiseschip eruit 

ziet.  

Kleed je klas naar keuze in met attributen uit de scheepsvaart.  

Je kan ook elke leerling een taak geven op het schip: kapitein, machinist, kok, 

onderhoudspersoneel, acteur, masseur, ... Kijk voor inspiratie naar het filmpje over het cruiseschip 

Costa Luminosa (http://www.luminosa.costacruises.be/#/homepage).  

Laat de leerlingen bij elk traject een postkaartje naar huis schrijven met in een paar regels hun 

bevindingen. Hang de postkaartjes op aan de klasmuur.  

Zet tijdens de speeltijd of rustpauzes telkens muziek op van het land van bestemming.  

Laat de leerlingen na elke haven opnieuw inschepen met hun ticket. 

 

Traject tussen de haven van Antwerpen in België en Kaapstad (10 dagen):  

De leerlingen schepen in en laten hun tickets cruiseschip zien bij het binnengaan in de klas.  

 

Neem de wereldbol of wereldkaart er bij en toon de vertrek- en aankomsthaven op de kaart.  

Prik op de wereldkaart telkens een duimspijker met de naam van de stad en het land bij 

en/of een vlagje, het aantal reisdagen, en andere informatie die kinderen zouden kunnen 

vertellen.  

Bespreek en illustreer eventueel met foto's:  

 Wat is een haven?  

 Welke soorten boten zie je daar? (zeilboten, ferry's, vrachtschepen, ...)  

 Waar gaan we naartoe?  

 Is er al iemand daar geweest?  

 

Als je een leerling uit Zuid-Afrika hebt, kan je hem eventueel ruimte laten om over 

zijn/haar land te vertellen.  

Wie ontmoeten we?  



Tijdens deze trip ontmoeten we Mahesh uit India. Mahesh is de zoon van een zee-expert. We 

ontmoeten hem op het achterdek aan het zwembad. Mahesh vult net een invultekst in over de zee. 

Het is moeilijk. Of wij hem geen handje kunnen helpen?  

 Vraag de leerlingen of ze in het filmpje het zwembad gezien hebben. Toon hen nog 

eens de foto op http://www.costacruises.nl/bd/costa_luminosa.html#1 

 (klik onderaan op "welzijn en sport")  

 Vertel hen dat dit de plaats waar ze Mahesh ontmoeten. Toon de foto Mahesh en 

toon India, zijn land van herkomst, op de wereldkaart.  

 

De leerlingen helpen hem met de invultekst het leven op zee. Maak groepjes van vier. Deel 

aan elk groepje een invultekst en de woorden voor invultekst 'Het leven op zee' uit. De 

leerlingen leggen de woorden naast de juiste foto's en te 

Verbeter klassikaal en bespreek:  

 Wat leren we uit de invulteksten?  

 Is er iets dat je verrast? Waar je het (niet) mee eens bent? Waarom?  

 Geef je mening als uitvinder: wat vind je goed aan het schip? Wat vind je slecht? 

 Waarom?  

Tip:  

Bekijk samen met de leerlingen informatie, foto's en video's van de havens die we aandoen. Die 

kan je vinden op:  

http://ports.com/.  

Over de haven van Antwerpen: http://ports.com/belgium/port-of-antwerp/  

Over de haven van Kaapstad: http://ports.com/south-africa/port-of-cape-town/  

 

Traject tussen de haven van Kaapstad in Zuid-Afrika en Manilla in de Filippijnen (12 dagen):  

 Je bent nu op weg van Kaapstad naar Manilla. Neem de wereldbol of wereldkaart er 

 weer bij en duid aan op de wereldkaart wat de volgende aanleghaven wordt.  

 

Wie ontmoeten we?  

Tijdens deze trip ontmoeten we de kleine Souliman uit Tunesië in het restaurant. Souliman is 5 jaar 

en kan nog niet goed lezen. Vanmorgen wilde hij een collage maken van stukjes papier. Daarom 

scheurde hij het tijdschrift dat op zijn moeders nachtkastje lag in kleine stukjes. Mama was erg 

boos. Als straf moet hij nu een interessant artikel terug in de juiste volgorde zetten.  

 Vraag de leerlingen of ze zich het restaurant nog herinneren van het filmpje. Toon 

op http://www.costacruises.nl/bd/costa_luminosa.html 

 het restaurant "Taurus" (klik hiervoor op "restaurants en bars").  

Dit is de plaats waar ze Souliman ontmoeten. Toon ook de foto Souliman en toon Tunesië, 

zijn land van herkomst, op de wereldkaart.  

 De leerlingen helpen Souliman per twee om het artikel uit het verscheurde tijdschrift 

 stille gedachten van een schrijver op reis terug op volgorde te zetten.  

 

Verbeter klassikaal en bespreek:  



 Wat leren we uit het artikel?  

 Is er iets dat je verrast? Waar je het (niet) mee eens bent? Waarom?  

 Geef je mening als uitvinder: wat vind je goed aan het schip? Wat vind je slecht? 

 Waarom?  

 

Traject tussen de haven van Manilla in de Filippijnen en Havana in Cuba (19 dagen):  

Voorbereidend werk:  

Verstop het schriftje met de foto's ontginning van ijzer in de klas of op de speelplaats.  

 Je bent nu op weg van Manilla naar Havana. Neem de wereldbol of wereldkaart er 

 weer bij en duid aan op de wereldkaart wat de volgende aanleghaven wordt.  

 

Wie ontmoeten we?  

Tijdens deze trip ontmoeten we Aita uit Kirgizië. Aita is 10 jaar. Ze loopt al twee dagen te zoeken 

naar een klein schriftje. Wanneer ze zeker is dat niemand ons hoort, vertelt ze meer ... Er is iets niet 

pluis met de boot, zegt Aita. Om de boot te maken, hebben ze grote stukken bos moeten kappen. 

In de plaats van het bos maken ze grote gaten in de grond! Uit die gaten halen ze ijzer. Want ijzer 

hebben ze nodig om grote boten te maken zoals de Costa Luminosa. In het schriftje staan foto's 

van deze ijzermijnen. Het zijn de bewijzen dat de boot niet helemaal goed ontworpen is, zegt Aita. 

Want wie maakt nu de natuur kapot om iets te maken? Welke slimme uitvinder bedenkt nu zoiets? 

Maar ze hebben het schriftje verstopt... Niemand wil natuurlijk dat de passagiers van het 

cruiseschip het verhaal over de gekapte bossen en de gaten in de grond te weten komen. Maar Aita 

is vastbesloten het schriftje te vinden en het geheim bekend te maken! Of wij willen helpen, vraagt 

Aita.  

 Vertel de leerlingen dat er zich in het cruiseschip ook een winkelcentrum bevindt.  

Daar ontmoet je Aita. Toon de foto Aita en duid Kirgizië, het land van herkomst van Aita, aan 

op de wereldkaart.  

De leerlingen zoeken samen het schriftje.  

Bekijk samen de foto's van de ijzerontginningen en bespreek:  

 Waarom wordt er ijzer ontgonnen?  

 Wat wordt er nog gemaakt van ijzer?  

 Wat vindt Aita van deze ontginningen?  

 Waarom is Aita het niet eens met de ontginningen?  

 Wat vind jij?  

 Is er iets dat je verrast? Waar je het (niet) mee eens bent? Waarom?  

 Geef je mening als uitvinder: wat vind je goed aan het schip? Wat vind je slecht? 

 Waarom?  

 

Traject tussen de haven van Havana in Cuba en Antwerpen in België (7 dagen):  

 Je bent nu op weg van Manilla naar Antwerpen. Neem de wereldbol of wereldkaart 

 er weer bij en duid aan op de wereldkaart wat de volgende aanleghaven wordt.  

 



Wie ontmoeten we?  

Tijdens deze laatste trip ontmoeten we Esteban, een jonge student-uitvinder uit Cuba. Hij vindt dat 

de uitvindingen in het algemeen niet goed zijn bedacht. Hij vindt dat je altijd, vooraleer je een 

uitvinding ook echt uitvoert, eerst goed moet onderzoeken wat de gevolgen zijn van je uitvinding 

op de omgeving. Als je dit niet doet, maak je uitvindingen zoals het cruiseschip. Dit schip is volgens 

Esteban een typisch voorbeeld van een uitvinding die niet goed is overdacht. "OK, de boot vaart, en 

je kan heel veel leuke dingen doen op de boot. Maar kijk eens naar het water, de lucht, de bossen, 

wij zelf, de dieren en de planten, ... Wij worden eigenlijk allemaal een beetje slechter van een 

uitvinding als een boot als de Costa Luminosa.  

Esteban wil zijn leraar op school overtuigen dat een schip als dit heel veel slechte kanten heeft 

waar nog veel aan te verbeteren valt. Of wij hem daarmee kunnen helpen?  

 Toon de foto van Esteban en duid Cuba, het land van herkomst van Esteban, aan op 

de wereldkaart.  

 

De leerlingen bespreken in groepjes van 4 de stelling van Esteban. Duid per groepje een 

verslaggever aan. 

 

"Een boot zoals de Costa Luminosa is niet zo'n goede uitvinding omdat men niet naar de 

gevolgen voor de omgeving heeft gekeken."  

 Wat is er goed aan de Costa Luminosa?  

 Wat is er niet goed?  

 Wat zijn de gevolgen van de boot voor de lucht, het water, de vissen, de vogels, de 

 mensen, de bossen, de dieren in de bossen, ...?  

 Kan je een boot maken die niet zo'n zware gevolgen heeft voor de natuur? Waarom 

 wel/niet?  

 De leerlingen denken ook al na over hoe zij de negatieve kanten zouden oplossen. 

Hier is het niet de bedoeling om tot technisch haalbare oplossingen te komen, maar wel om 

de leerlingen creatief te laten nadenken. Elk groepje maakt een schets/tekening van hun 

oplossing(en).  

 

Tip: De groepjes kiezen elk 1 negatief aspect uit van het cruiseschip en proberen voor dat probleem 

een creatieve oplossing te bedenken. 

  

Bespreek de stelling van Esteban vervolgens klassikaal.  

 Wat vind je van hetgeen Esteban zegt over de Costa Luminosa?  

 Waarom vindt Esteban de Costa Luminosa geen goede uitvinding?  

 Wat is een goede uitvinding volgens Esteban?  

 Ga je hiermee akkoord? Waarom wel/niet?  

 Is het mogelijk om een uitvinding te maken die alleen maar goed is, volgens jou?  

De groepjes tonen elk hun oplossing voor een negatief aspect van het schip en leggen hun 

oplossing uit aan de rest van de klas.  

 



Bespreek:  

 Kunnen we onze oplossingen samenleggen en de Costa Luminosa verbeteren?  

De leerlingen tekenen individueel of in groepjes de 'perfecte' boot voor de beroemde 

botenbouwer die ons uitnodigde op cruise.  

Trek de parallel met andere uitvindingen:  

 Vergelijk de boot met de auto, het vliegtuig, de motorfiets. Wat vind je van deze 

 uitvindingen?  

 Vind je dat uitvinders genoeg aandacht besteden aan de gevolgen voor de 

 omgeving? Waarom wel/niet?  

Vergelijk het cruiseschip met andere boten aan de hand van de foto's boten.  

 Zijn er boten die Esteban beter zou vinden dan de Costa Luminosa? Welke? 

 Waarom?  

Schrijf alles wat gezegd wordt over de uitvinding van de boot op grote flappen papier. Maak 

een aparte flap voor wat een uitvinding een goede uitvinding maakt, en een aparte flap voor 

wat een uitvinding een slechte uitvinding maakt.  

Bespreek eventueel andere uitvindingen, naargelang de dingen die de leerlingen zelf 

aanhalen.  

Eindig de les met aankomst in de haven van Antwerpen. Voorzie een lekker drankje als 

verwelkoming.  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
Hoofdvraag:  

Als iets weg is, is het dan ook weg? 

 
Subvragen: 

Kan iets dat weg was, terugkomen? 

Wat is weg? 

Kan iets nooit voor altijd blijven? 

Mag  de mens alles zomaar weggooien?  

Waar gaan overleden mensen naartoe als ze weg zijn? 

Wanneer worden spullen afval? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  
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Actie 

 

De leerlingen maken in groepjes een logboek van de reis. Per traject schrijven ze hun 

bevindingen, kleven ze foto's, schrijven ze over hun ontmoeting en hetgeen ze ontdekt 

hebben. Telkens schrijven ze hun eigen mening over het ontdekte. 

 

Stel het logboek voor aan de andere leerlingen of aan de ouders.  

 

Reflectie 

De leerlingen schrijven op een klein stukje papier hoe ze de reis vonden.  

Kleef de bevindingen van de reis achteraan in het logboek. 

 

 

 

 


