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Aan de slag met… het vuurwerkverbod 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen bekijken de argumenten voor en 

tegen het vuurwerkverbod. Ze evalueren de 

argumenten en gaan met elkaar in de debat 

over de stelling. 

 

Leerdoel & beschrijving per opdracht 

• De leerlingen leren welke argumenten er 

voor en tegen het  

vuurwerkverbod zijn. 

• De leerlingen leren debatteren en hun 

mening te geven over dit onderwerp. 

 

Duur 

30 à 40 minuten 

 

Benodigd materiaal 

• Een online lesomgeving, waarmee scherm 

delen mogelijk is.  

• PowerPoint ‘Aan de slag met… 
Vuurwerkverbod.pptx’ 

 

De werkvorm stap voor stap 

Voorbereiding 

Zet de online lesomgeving en de PowerPoint 

klaar. 

 

Stap 1 Introductie 

Log in op de online lesomgeving. Toon ter 

introductie dia 1 door uw scherm te delen. Door 

op Alt-Tab te drukken, kunt u zelf switchen 

tussen de PowerPoint en de lesomgeving. De 

leerlingen blijven de PowerPoint zien, waar u 

overheen praat.  

In Nederland is er dit jaar voor het eerst een 

algeheel vuurwerkverbod. Aan het begin van 

2020 werd knalvuurwerk al verboden, maar 

vanwege corona is er nu voor gekozen om 

eenmalig ook al het andere 

consumentenvuurwerk te verbieden. 

Siervuurwerk mag dus ook niet, dit jaar 

(sterretjes mogen nog wel). De reden is dat ze 

de ziekenhuizen en de politie niet extra willen 

belasten. Elk jaar raken veel mensen gewond 

door vuurwerk, maar de ziekenhuizen hebben 

het nu al heel druk vanwege corona. En 

vuurwerk zorgt ook voor overlast op straat, 

terwijl de politie het al zwaar heeft om te 

zorgen dat mensen de coronaregels niet 

overtreden.  

EXTRA INFO: SOORTEN VUURWERK 

Categorie 1-vuurwerk is het hele jaar te koop. 

Bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten. Dit 

vuurwerk is ongevaarlijk en veroorzaakt weinig 

geluidsoverlast, en is nog wel toegestaan.  

Consumentenvuurwerk (Categorie F2 en F3) 

mag normaal gesproken alleen in de drie dagen 

voor oud & nieuw verkocht worden. Voor 

knalvuurwerk en vuurpijlen (meestal F3) gold 

sinds dit jaar al een verbod. Nu is eenmalig ook 

alles uit categorie F2 verboden, i.v.m. corona. 

Er is dus dit jaar een algeheel verbod op 

consumentenvuurwerk.  

Professioneel vuurwerk (Categorie F4 en sinds 

dit jaar ook F3) mag alleen worden afgestoken 

door mensen die een speciale training hebben 

gevolgd om het vuurwerk te mogen afsteken. 

Professioneel vuurwerk in handen van 

amateurs is daarmee illegaal vuurwerk.  

 

Stap 2 

Toon dia 2. Vertel de leerlingen dat ze straks 

eerst verschillende stellingen gaan zien in het 

Stellingenspel. Daarbij moeten zij aangeven of 

ze denken dat het stellingen voor of tegen het 

vuurwerkverbod zijn. Daarna volgt een debat 

over de stelling: ‘Het is goed dat er dit jaar een 

eenmalig vuurwerkverbod is’.  
 

Stap 3 

Toon dia 3. Leg uit dat de leerlingen in het 

Stellingenspel moeten aangeven of een stelling 

voor of tegen het vuurwerkverbod is. Zij 

kunnen dat aangeven door hun digitale handje 

op te steken of juist niet. Handje opsteken is 
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voor een vuurwerkverbod, handje naar 

beneden houden is tegen een vuurwerkverbod. 

Om erop te letten dat iedereen op tijd 

antwoord geeft, kun je eventueel hardop 

aftellen van 10 tot 0.  

 

Stap 4 

Toon dia 4 t/m 15. Vraag de leerlingen per 

stelling aan te geven of het een argument voor 

of tegen het vuurwerkverbod is. Nodig 

leerlingen uit om hun antwoord toe te lichten. 

Vraag ze ook of zij het zelf een goed argument 

vinden of niet.   

 

Stap 5 

Toon dia 16. Houd een debat met de klas over 

de stelling ‘Het is goed dat er dit jaar een 
vuurwerkverbod is.’ Vraag de leerlingen om te 

stemmen, door weer hun handje omhoog te 

doen of juist niet. Zijn zij voor of tegen de 

stelling? (Ga ervan uit dat er nog wel sterretjes 

afgestoken mogen worden.) 
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Antwoordblad   

Argumenten voor vuurwerkverbod Argumenten tegen vuurwerkverbod 

1. Vorig jaar waren er bijna 1300 slachtoffers.  

Honderd meer dan het jaar ervoor. 

2. Iedereen heeft al stress door corona. Vuurwerk 

zorgt voor plezier. Met een verbod pak je dat van 

de mensen af. 

5. Meer dan de helft van de mensen die 

gewond raken door vuurwerk, zijn omstander. 

Zij zijn slachtoffer van andermans vuurwerk. 

3. Zo'n 40 procent van de mensen vindt het 

afsteken van vuurwerk een mooie traditie die moet 

blijven. 

 

6. Het is veel werk voor de politie om te 

zorgen dat mensen zich aan de coronaregels 

houden. Met vuurwerk erbij wordt het nog 

moeilijker. 

4. Vuurwerkverkopers gaan hierdoor failliet. Zij 

hebben al heel veel vuurwerk ingekocht. 

7. Ruim twee derde (69%) van de bevolking is 

voor een vuurwerkverbod. 

8. In 2019 ontdekte de politie bijna 58.000 kilo 

illegaal vuurwerk. Als je vuurwerk verbiedt, gaan 

nóg meer mensen illegaal vuurwerk kopen. 

9. 86% van de Nederlanders wil geen 

vuurwerk afsteken, vanwege de 

milieuvervuiling en omdat mensen en dieren 

er gewond door raken. 

11. Mensen die last hebben van vuurwerk kunnen 

gewoon binnenblijven. Dat zou vanwege corona 

sowieso al goed zijn. 

10. De ziekenhuizen liggen vol door corona. 

Ze kunnen er geen vuurwerkslachtoffers bij 

hebben. 

12. Er wordt onderzoek gedaan naar vuurwerk dat 

minder slecht is voor het milieu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


