Koffertjes met bagage
Niveau

Onderwerp

Soort medium

Korte omschrijving

Link

1

Slaaptekort

Online artikel

Artikel geschreven door een scholier over
slapeloosheid door school
Fragment uit Slaap vatten van Bregje Hofstede,
een boek waarin ze schrijft over haar
slaapproblemen en hoe ze daarmee omgaat.
Wetenschappelijke recensie over Slaap vatten
door Hanna Kok
Artikel door het AD over slapeloosheid over
jongeren

https://www.scholieren.com/blog/slapel
oosheid-door-school-hoe-erg-is-dat
https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/Breg
je-Hofstede_Slaap-vatten_fragment.pdf
https://www.dereactor.org/teksten/slaap
-vatten-bregje-hofstede
https://www.ad.nl/home/waarom-veeljongeren-slecht-slapen-en-wat-oudersdaaraan-kunnendoen~a5122672/?referrer=https%3A%
2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=mnl
am8eJw1E
https://www.psychologiemagazine.nl/art
ikel/dierbaar/

Boekfragment

Boekrecensie
Krantenartikel

Muziek
1

Huisdieren

Online artikel

Boekfragment

Muziek

Poëzie

Webpagina

Nummer van The Opposites over slapeloze
nachten door de keerzijdes van faam
Artikel van Psychologie Magazine waarin de
liefde voor onze huisdieren uiteen wordt gezet
en uitgelegd a.d.h.v. de psychologie
Fragment van Uit het leven van een hond
geschreven door Sander Kollaard waarin een
dag uit het leven van een hond wordt
omschreven
Flappie door Youp van ’t Hek over een konijn
dat hoogstwaarschijnlijk wordt opgegeten met
kerstmis.
Gedichten geschreven door Edward van de
Vendel over de impact die huisdieren op hun
baasjes kunnen hebben.
Webpagina van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) met informatie over de
definitie van het gezelschapsdier

https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/San
der-Kollaard_Uit-het-leven-van-eenhond.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P_l
hoe93DvQ
https://www.youtube.com/watch?v=OY
amX1d0o-M
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisd
ieren-en-reizen/vraag-enantwoord/definitie-gezelschapsdier

1

Bijbaantjes

Online artikel

Podcast

Video
Webpagina
Webpagina

1

Formule 1

Online artikel
Podcast

1

Familie

Artikel geschreven door een scholier over de
frustratie m.b.t. bijbaantjes zonder plezier en
kiezen wat je wilt doen ondanks het loon
Podcast van De keuzecast waarin bijbaantjes en
tips voor onderhandelingen worden besproken
Aflevering 1 van Vakkenvullers, een serie over
de perikelen van supermarktmedewerkers
Webpagina van het NIBUD voor scholieren over
hoe ze een bijbaan kunnen vinden
Webpagina van de Canon van Nederland over
het Kinderwetje van Van Houten en de
afschaffing van kinderarbeid
Artikel van Andere tijden over de finale van de
Grand Prix in Zandvoort in 1973
Podcast van F1 aan tafel met nabeschouwing
van de Grand Prix 2022

Video

Trailer Formula 1- Drive to survive

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht over invoering Grid kids in plaats
van Grid girls
Website met basisinformatie over de Formule 1,
specifiek gericht op gebruik met spreekbeurten
Fragment uit jeugdboek Jij mag alles zijn
geschreven door Griet op de Beeck, over een
meisje waarvan de thuissituatie instabiel is
waardoor er weinig ruimte voor haar als kind is

Spreekbeurten
informatie
Boekfragment

Boekfragment

Fragment uit autobiografische roman Vad3r
geschreven door Pepijn Lanen, over het
vaderschap en de zwangerschap van zijn vrouw
en de geboorte van zijn jongste kind

https://www.scholieren.com/blog/vandubbel-betaald-op-zondag-naarminimumloon
https://open.spotify.com/episode/3r8R5
RQOgooS4mIdllV4Ej?si=1978a364aa8
d403a
https://youtu.be/bn1Oru0pVpA
https://scholieren.nibud.nl/artikel/waarvind-ik-een-bijbaan/
https://www.canonvannederland.nl/nl/ki
nderwetje
https://anderetijden.nl/aflevering/474/D
ood-op-het-circuit
https://open.spotify.com/episode/0MTh
Y7lPU7Q3UtzCOCpEYg?si=3fefb9548
a954633
https://www.youtube.com/watch?v=wtJ
Pe1ksS6E
Formule 1 introduceert ‘Grid Kids’ Formule1.nl
Formule 1 - Spreekbeurten.info

Kunststof - Griet op de Beeck,
schrijver | NPO Radio 1, vanaf
12.20 lees Griet op de Beeck een
fragment voor
https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/Pepi
jn-Lanen_Pepijn-LanenVad3r_fragment.pdf

2

Klimaat

Muziek

Moeiteloos door Fresku, over het vaderschap en
de geboorte van zijn jongste kind

Podcast

Podcast van DOCS waarin geïnterviewd
mannen worden die onverwachts op jonge
leeftijd vader worden
Voorgelezen fragment uit roman Het
tegenovergestelde van een mens geschreven
door Lieke Marsman, een roman waarin het
klimaat en de impact van de mens op het
klimaat centraal staat.
Aflevering van #BOOS waarin loze
klimaatbeloftes van verschillende politieke
partijen aan de tand worden gevoeld.
Fragment kamerdebat waarin partij JA21 kritiek
geeft op huidig klimaatbeleid
Webpagina met basisinformatie over het
Wereldnatuurfonds (WWF)
Partijprogramma VVD over het klimaat

Boekfragment

Video

Video
Webpagina
Partijprogramma
2

Discriminatie

Online artikel
Boekfragment

Artikel van Vice over gewichtsdiscriminatie bij de
dokter
Fragment uit Confrontaties geschreven door
Simone Atangana Bekono over buitenstaander
zijn op een prestigieuze school.

Krantenartikel

Opiniestuk in de Volkskrant over klasse als
factor in discriminatie

Podcast

Podcast van Lang verhaal kort waarin beknopt
discriminatie, racisme, intimidatie en pestgedrag
wordt uitgelegd.
Video van NOSop3 waarin ‘de gewone
Nederlander’ centraal staat

Video

https://open.spotify.com/track/1r1vRAw
GRLozC3YbkQhsmg?si=25eaf15f62e8
4459
https://open.spotify.com/episode/3lGQl
bxuhzB7jGAIHQht9u?si=945cf1a65a71
450a
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/o
pium/e9141585-ae14-46ca-af8295ee4aba7a7e/2019-08-26slaapservice-lieke-marsman-uit-hettegenovergestelde-van-een-mens
https://www.youtube.com/watch?v=wQ
GnatyJxj0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=r9a
Lc4WWyso
https://www.wwf.nl/wat-wedoen/focus/klimaatverandering
https://www.vvd.nl/pijlers/klimaat-enduurzaamheid/
https://www.vice.com/nl/article/wx5pp4/
dik-zorg-vetfobie-gewichtsdiscriminatie
https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/Sim
one-AtanganaBekono_Confrontaties_fragment.pdf
https://www.volkskrant.nl/columnsopinie/opinie-vergeet-klasse-niet-alsfactor-in-discriminatie~b176271c/
https://open.spotify.com/episode/4QNn
LQL9KNn7i8yM7o3uqe?si=7648794f42
0c43e8
https://youtu.be/hYBn4h8Lb08

2

Liefde

Poëzie

Straatpoëzie in Utrecht over de liefde

Poëzie

Lente me geschreven en voorgedragen door
Toon Hermans
Als ze er niet is van De Dijk over hoe houden
van er na zoveel jaar eruit kan zien

Muziek

Podcast

Video
2

WK in Qatar

Online artikel
Online artikel

2

Sociale media

Podcast van De correspondent waarin schrijfster
Nina Polak de liefdesbrieven van haar
grootouders bespreekt en wat die brieven
betekenen voor de moderne mens en hoe deze
liefde ervaart
Spoken word door Lisette Ma Neza waarin ze
haar liefde voor de Nederlandse taal uitspreekt
Artikel over de vraag of we het WK in Qatar
moeten boycotten vanwege slavenarbeid
Artikel over flarfen gedurende het EK voetbal

Online artikel

Artikel van satirisch medium De Speld over het
WK in Qatar en Ronald de Boer

Krantenartikel

Artikel van het AD over de betrokkenheid van
Amnesty International t.o.v. trainer van het
Nederlands elftal Ronald de Boer

Radio

Radiofragment van Fris! over het WK in Qatar
en alle gruwelen waarmee het zich omringt

Online artikel

Artikel geschreven door een scholier over een
maand geen sociale media gebruiken en de
impact daarvan

Straatpoëzie | Universiteit Utrecht
(straatpoezie.nl)
https://www.youtube.com/watch?v=Syjv
mrF-OJw
https://open.spotify.com/track/1IQLFJX
aUNVkFI4QzMmrxe?si=12cbab7ec444
4ac1
https://open.spotify.com/episode/4kQfG
vthlKXrrBAnFWdehr?si=17a9fa2eb570
4391

https://youtu.be/JWA8HjhK6iQ
Moeten we het WK in Qatar boycotten?
- NPO3.nl
https://neerlandistiek.nl/2021/06/flarfook-mee-tijdens-het-ek-voetbal/
https://speld.nl/2021/06/05/krijgen-dearbeidsmigranten-in-qatar-op-tijd-hetstandbeeld-van-ronald-de-boer-af/
https://www.ad.nl/buitenlandsvoetbal/amnesty-over-wk-qatar-westuren-ronald-de-boer-trouw-onzerapporten-maar-hij-leest-ze-blijkbaarniet~a0ea7982/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/fri
s/4f322720-268c-446f-a5d93e0dffca2089/2021-11-15-bij-het-wk-inqatar-komt-alles-wat-verkeerd-issamen
https://www.scholieren.com/blog/eenmaand-zonder-social-media-ikprobeerde-het

Online artikel

Artikel van BNNVara over catfishing, wat het is
en hoe je het kan voorkomen

Webpagina

Webpagina van het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) over de week van
mediawijsheid

Video

Korte film A Social Life over de impact van
sociale media
Grappige muzikale video Welcome to the
internet door Bo Burnham waarin je in
vogelvlucht door het internet wordt
meegenomen
Fragment uit Grand Hotel Europa geschreven
door Ilja Leonard Pfeijffer

Video

2

Massatoerisme

Boekfragment

Muziek

Toeristenlied door Rep en Roer Musicals

Video

Video over de wijze waarom massatoerisme
invloed heeft op de natuur
Aflevering van Zondag met Lubach over
verhuursite AirBNB en diens impact op lokale
bewoners
Podcast van Toeristico waarin men in gesprek
gaat over de toerist in jezelf omarmen

Video

Podcast

2

Seksualiteit en
gender

Online artikel

Artikel van Vice waarin trans jongeren vertellen
over hun ervaringen met jong en trans zijn

Boekfragment

Fragment uit De geschiedenis van mijn
seksualiteit geschreven door Tobi Lakmaker
over een jonge vrouw die worstelt met zichzelf
en haar seksualiteit in het proces

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/
catfishing-wat-is-het-en-hoe-voorkomje-het
https://www.cbs.nl/nl-nl/onzediensten/leren-met-hetcbs/basisonderwijs/week-van-demediawijsheid
https://youtu.be/GXdVPLj_pIk
https://www.youtube.com/watch?v=k1B
neeJTDcU

https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/IljaLeonard-Pfeijffer_Grand-HotelEurope_fragment.pdf
https://open.spotify.com/track/2qjk4vtD
vR4xTHCXcpmptH?si=1185230f1f924f
3b
https://youtu.be/Itjc14Fm-gs
https://www.youtube.com/watch?v=wyB
PwDvZxBE&t=655s
https://open.spotify.com/episode/09qpu
3dFFSqiYygtGciqGZ?si=0a4978034dd
e4f87
https://www.vice.com/nl/article/z3v975/
minderjarige-trans-jongeren-vertellenhoe-het-is-om-jong-en-trans-te-zijn
https://schrijfakademie.nl/wpcontent/uploads/sites/760/2022/06/Sofi
e-Lakmaker_de-geschiedenis-van-mijnseksualiteit_fragment.pdf

Video
Video
Video
3

Mens en dier
(wijsgerige
antropologie)

Online artikel

Online artikel

Online artikel

Boekfragment

Muziek

3

Rouw

Online artikel

Boekfragment

Muziek

Aflevering 1 van serie Anne+ over een jonge
lesbische vrouw en haar relatie-ervaringen
Interview met non-binaire acteur Thorn Vineyard
Aflevering van Spuiten en slikken over uit de
kast komen
Artikel van Filosofie magazine over wijsgerige
antropologie
Artikel van De Groene Amsterdammer over het
verschil hoe mensen naar elkaar en naar dieren
kijken
Artikel van De correspondent over hoe het
onderscheid tussen mens en dier kunstmatig is
geworden en waardoor dat komt
Fragment uit De kikker die zichzelf opblies en
andere Middeleeuwse fabels van Anda
Schippers waarin verschillende Middeleeuwse
fabels staan
Cybele door Eefje de Visser waarin een
idyllische wereld waarin mens en dier in
harmonie samen leven omschreven wordt
Artikel van hiphopplatform Hiphop in je smoel
waarin acht woordkunstenaar hun visie op de
dood geven
Fragment uit Je bent jong en je rouwt wat
geschreven door Lisanne van Sadelhoff, een
autobiografische roman waarin ze omschrijft hoe
ze het verlies en de daaropvolgende rouw van
haar moeder heeft ervaren
Dat ik je mis van Maaike Ouboter over het
missen van haar vader

https://www.npostart.nl/anne/30-092018/WO_BV_13095351
https://www.youtube.com/watch?v=Bn
O0sIWC42Q
https://youtu.be/pJ1b3JJJ-HA
https://www.filosofie.nl/deelgebied/wijsg
erige-antropologie/
https://www.groene.nl/artikel/toch-redteen-mens-eerst-zijn-kind-en-dan-paszijn-hond
https://decorrespondent.nl/4661/hetonderscheid-tussen-mens-dier-en-dingis-volstrekt-kunstmatiggeworden/155299859-ba34728a
Anda Schippers, De kikker die zichzelf
opblies en andere Middeleeuwse fabels
· dbnl
https://open.spotify.com/track/6MtmLW
KyUXPq3s3eCwDvcK?si=2840d861b3
074f06
https://www.hiphopinjesmoel.com/hijsp
oetry/spoken-word-sessies-achtwoordkunstenaars-geven-hun-visie-opde-dood/
https://static.hebban.nl/files/files/6d8db
73a214866726a0129ad79e383de.pdf

https://open.spotify.com/track/4aSPBYg
QXGnU1HzoCwDMjG?si=47cd8b827a
a446d0

Video

Documentaire Ik rouw van jou over de ervaring
van rouw wanneer documentairemaakster Nellie
Benner onverwachts haar moeder verliest
Gedicht In mijn mand geschreven en
voorgedragen door Lieke Marsman

https://www.npostart.nl/BV_101402056

Boekfragment

Fragment uit Auxiety geschreven door
Dieuwertje Heuvelings waarin de
muziekindustrie uiteen wordt gezet a.d.h.v. drie
perspectieven (die van afspeellijstmaker bij
streamingdienst Lyssna, opkomende rapper, en
creative director bij een muzieklabel)

Podcast

Podcast waarin neerlandica Aafje de Roest
wordt geïnterviewd (eerste tien minuten)
Podcast waarin zangeres S10 wordt
geïnterviewd over o.a. haar liefde voor de
muziek
Video van NOSop3 waarin autotune wordt
uitgelegd in relatie tot Freddy Mercury
Video van Vox waarin uiteen wordt gezet wat er
gebeurd wanneer er een liedje op TikTok viral
gaat
Artikel van De correspondent over de
democratie en hoe we deze kwijtraken

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&
uact=8&ved=2ahUKEwj4iPHjlsj4AhVK7
rsIHXKmA4E4ChAWegQIBBAB&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.storytel.com%2F
nl%2Fnl%2Fbooks%2Fauxiety996063&usg=AOvVaw1vcb57b4PPykFI
GOxZXqie&cshid=1656145545091595
https://www.youtube.com/watch?v=iPu
4lqFBu6g
https://open.spotify.com/episode/2M8P
NE6Q9ayemGiPDe0am3?si=387f4c69
aad4404e
https://youtu.be/6t7j6u3m68k

Poëzie
3

Muziek

Podcast

Video
Video

3

Den Haag

Online artikel

Muziek

Krantenartikel

Tweede kamer van Sophie Straat waarin op
humoristische wijze kritiek wordt gegeven op de
Tweede Kamer
Column uit het NRC door Tom-Jan Meeus over
het verval van de Haagse politiek

https://www.youtube.com/watch?v=w2f
Nn4P78lk

https://youtu.be/S1m-KgEpoow

https://decorrespondent.nl/8662/leesof-luister-zo-glipt-de-democratie-dooronze-vingers-en-zo-vormen-we-eentegenmacht/1889146876364-866c0f04
https://www.youtube.com/watch?v=0W
10_ORUxs0
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/09/s
chimpen-zuigen-opblazen-hoe-dehaagse-debatcultuur-in-verval-raaktea4061276?t=1635185144

Podcast

Podcast NRC Vandaag over de formatie

Webpagina

Webpagina die bijhoudt wanneer er voor het
laatst een VVD-er is opgestapt

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/22/e
en-formatie-vier-partijleiders-en-vieronderhandeltactieken-a4062734
https://isereenvvderopgestapt.nl

