
 
 
 
 
 
 
 

 

Educatie Douane 
Speur, Speel, Snuffel poster 

 

Met de onderwijsposter Speur, Speel, Snuffel van Charlotte Dematons 

kunt u in de klas uw bezoek aan het Belasting & Douane Museum goed 

voorbereiden. Prikkel de voorkennis en bespreek samen de poster.  



 



 

De Douane controleert goederen die de Europese 
Unie binnenkomen of verlaten. Daarom zijn er grote 
douanekantoren in Rotterdam (haven), Amsterdam 
(haven) en op Schiphol. De douanemedewerkers in de 
haven controleren vooral containers aan boord van 
schepen. De douanemedewerkers op Schiphol 
controleren reizigers (koffers) maar ook goederen die 
in een vliegtuig zitten (cargo). Ook worden 
vrachtwagens gecontroleerd en bezoeken 
douanemedewerkers bedrijven die goederen uit het 
buitenland ontvangen of goederen versturen. 

 

Bekijk samen met uw klas de 
onderwijsposter Speur, Speel, Snuffel 
 

De onderwijsposter, met de illustraties van Charlotte Dematons geeft 
kinderen een kijkje in de wereld van de Douane. Wat controleert de 
Douane? En is het ook belangrijk hoe er wordt gecontroleerd? De poster 
laat duidelijk zien van welke middelen de douaniers gebruik maken om de 
passagiers op Schiphol te controleren. De Douane mag iedereen vragen 
mee te werken aan een controle. Deze controle mag een passagier niet 
weigeren. Alle reizigers op de posters kunnen iets smokkelen. Soms 
bewust of onbewust… Zien uw leerlingen dit ook? Want wat mag wel én 
wat mag niet mee over de grens?   

  
Wat zie je op de poster? 

U kunt de onderwijsposter aanvragen door een mail te sturen met uw 
adres naar educatie@bdmuseum.org. Of u projecteert de digitale versie 
van de poster, te vinden op onze website, op het smartbord. Klassikaal 
kunt u de poster bespreken. Wat valt de kinderen op?   

 
Stel gerichte vragen 

Een man met slang in zijn koffer, een scanner óf een snuffelhond… 
Kinderen komen ogen te kort. Met onze richtlijnen haalt u het maximale 
uit de poster tijdens een onderwijsleergesprek. Laat kinderen verdachte 
situaties aanwijzen of zoeken naar douaniers aan het werk… In het 
overzicht hieronder staan enkele vragen, speciaal om de poster beter te 
begrijpen.   
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Is deze meneer 

een:  

a. douanier 
b. politieagent 
c. een piloot 
 
 

 

Wat kan 
deze 
machine 
zien? 
 

 

Waarom mag 
deze mevrouw 
niet door 
lopen? 

 

Wat zou de 
douanier 
aan de 
meneer 
vragen? 
 

 

Waarom blijft 
de snuffelhond 
bij de koffer 
zitten? 

 

Wat 
smokkelt 
deze 
meneer in 
zijn koffer? 
Mag dat? 

 

Wat gaat deze 
hond in het 
vliegtuig doen? 
 

 

Wat bekijkt 
de Douane 
hier? 

 



 

Lesvervolg 
 
Tijdens de les Snuffelen met Doerak leren de leerlingen alles over de Douane in 
Nederland en haar diverse taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie 
en milieu… én krijgt de poster een vervolg.  Want de bagage van alle personages op 
de poster zijn voor de douaniers een reden om nog meer te onderzoeken. Samen met 
de museumdocent ontdekken de leerlingen wat er aan de hand is.  En mogen de 
leerlingen echt diverse douanevondsten afkomstig uit koffers, cargo vrachten en 
containers beter bekijken.  
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Ruimte 
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.  

Leerlingen kunnen vaak een goede vergelijking maken tussen binnen- en buitenland 
nadat zij een reis hebben gemaakt. Het oversteken van een landsgrens binnen Europa 
gaat vrijwel onopgemerkt. Wat leerlingen vaak niet realiseren is de wetgeving op het 
gebied van in-, uit en doorvoer van producten voor zowel de lidstaten van de 
Europese Unie als de landen buiten de Europese Unie. Wanneer leerlingen in de rol 
van toerist reizen naar het buitenland is kennis van de Douane onmisbaar.  

 

Controlemiddelen van de Douane 
Door de poster beter te bekijken, kan de klas al meer ontdekken  

over het werk van de Douane. Zo gebruikt de Douane verschillende 

middelen om bagage en cargo te controleren. Zoals:  

- (body) scans 
-  speurhonden 
-  bagagecontroles door de douanier in de aankomsthal en bagagekelder 
-  cameratoezicht 

De douaniers op de posters controleren dus geen pasporten maar juist de goederen 
die het land binnen komen.  

Meer informatie over het werk van douaniers,  kunt u vinden op www.douane.nl. Kijk 
ook eens op YouTube voor leuke filmpjes over de Douane. Bijvoorbeeld het 
animatiefilmpje “douanewerk is meer dan koffers controleren” geeft een goed beeld 
van het werk van de Douane. Deze video’s zijn te vinden op het kanaal DouaneNL. 
Er is ook een gratis app te vinden in de appstore.  Met de app ‘Douane reizen’ kunt u 
bij iedere bestemming nagaan wat wel en niet de grens over mag: Leuk om met de 
klas een aantal bestemmingen beter te bekijken.    

 

 

https://www.bdmuseum.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-douane-4/
http://www.douane.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/reisbagage/app_douane_reizen/is_dit_ok.


 


