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Voor een vlot begrip van de tekst is er voor gekozen om “hij” en “zijn” te gebruiken. Elk van deze zinnen kan echter ook met 

“zij” of “haar” gelezen worden. 



VIA Don Bosco in het kort1 

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en 

tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. 

Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het 

opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode 

draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats 

op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders 

in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die 

beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

Breng de wereld in je klas 

VIA Don Bosco helpt jongeren in dialoog te treden met de wereld zodat ze handelen als 

verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit 

en de mogelijkheden om zelf bij te dragen tot een eerlijkere wereld.  

 

Hoe zien wij de toekomst?  

Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling 

gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen 

van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de 

armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving 

te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te 

behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.viadonbosco.org/nl/over-ons  

https://www.viadonbosco.org/nl/over-ons


De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het kort2 

 

 

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) worden in 

2015 de wereld ingestuurd. Ze worden tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties (VN) formeel aangenomen naar aanleiding van hun Agenda 2030 voor Duurzame 

Ontwikkeling. Meer dan 190 lidstaten besluiten om zich te engageren voor 17 doelstellingen 

die van de wereld een duurzame plek moeten maken.  

De komende 15 jaar (tot 2030) vormen die 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, 

een actieplan om armoede uit de wereld te helpen en onze planeet terug op de koers richting 

duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één geheel vormen en aanvullend aan elkaar zijn, 

zetten in op de vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: people, planet, prosperity, peace en 

partnership. De mens, de planeet, welvaart, vrede en partnerschappen staan dus centraal. 

Deze doelen vormen een unieke samensmelting van twee mondiale agenda’s: duurzame 

ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, 

wat betekent dat de verwezenlijking niet enkel in het globale zuiden moet gebeuren maar over 

de gehele planeet. 

De 17 SDGs lijken misschien op het eerste zicht doelstellingen die vooral van toepassing zijn 

voor wereldleiders, regeringen en grote instanties en organisaties. Maar niets is minder waar. 

Ook als individu, als burger én als wereldburger kunnen we met z’n allen bijdragen aan een 

duurzamere wereld. Elke mens op de planeet is reeds bezig met duurzaamheid, al is het maar 

het licht uit doen wanneer er geen nodig is. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

helpen ons echter om nog een stapje verder te gaan en ons uit te dagen om samen zorg te 

                                                           
2 https://www.sdgs.be/nl/sdgs  

https://www.sdgs.be/nl/sdgs


dragen voor mens en planeet zodat niet alleen wij, maar ook elk leven na ons een waardig 

bestaan heeft. 

 

Interessante presentatie video 

SDGs in België  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b6qPnu82OVU  

To leave no one behind, we all have to lead  

https://www.youtube.com/watch?v=fCnuoARKVdg  

 

 

Doelstellingen van You(th)4Goals  

You(th)4Goals heeft als doelstelling om jongeren te helpen zich te ontplooien tot kritische, 

solidaire en actieve wereldburgers. Om dit te bereiken, stimuleert You(th)4Goals de 

ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes bij deze jongeren.  

You(th)4Goals stimuleert jongeren zich te ontpoppen tot:  

- Kritische wereldburgers 

o Wereldse kennis 

o Zelfreflectie 

o Lerende/onderzoekende houding 

o Participatie strategieën 

- Actieve wereldburgers 

o Actieve menings-en keuze vorming 

o Actiegerichtheid 

o Ondernemingszin 

- Solidaire wereldburger 

o Systeemdenken 

o Verantwoordelijkheidszin 

o Connectie 

o Empathisch vermogen en waardering van diversiteit 

- Coöperatieve wereldburger 

o Conflictmanagement 

o Streven naar veiligheid en verbondenheid 

o Rollenbewust zijn  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b6qPnu82OVU
https://www.youtube.com/watch?v=fCnuoARKVdg


Gebruiksmogelijkheden en spelregels  

 

Inhoud You(th)4Goals:  

QUIZ 

Word ware SDG-experts met deze quiz! Wil je laagdrempelig beginnen of wil je jouw leerlingen 

wat meer uitdagen? Met de twee versies van de quiz is dit allemaal mogelijk. 

Per SDG krijg je een vraag voorgeschoteld en is het aan de groep om te beslissen wat het goede 

antwoord is. Op het einde kan je jouw resultaat delen en vergelijken met andere groepen. 

Heb je veel tijd of slechts een uurtje per week? Alles is mogelijk! Je kan de hele quiz uitspelen 

in twee uur of kiezen voor een selectie van een aantal vragen. Je kan ook altijd verder werken 

wanneer je wil, want alles wordt bijgehouden.  

 

CHALLENGES 

Een kleine stap voor een mens, maar een reuzensprong voor de mensheid. In 1969 werden 

deze iconische woorden uitgesproken bij de eerste maanlanding. De maan is natuurlijk wat ver, 

maar er is ook goed nieuws voor jullie! Om iets te veranderen hoef je helemaal niet naar de 

maan te reizen.  

Ga enkele uitdagingen aan in deze tweede fase van het spel. Hoe klein of groot de actie ook is, 

jullie kunnen wel degelijk een verschil maken! 

Per SDG kan je kiezen tussen drie challenges van verschillende moeilijkheidsgraad. Er zijn zowel 

challenges die leerlingen thuis kunnen doen, als challenges waar jullie met de hele klas voor 

kunnen gaan. Enkele grote acties tijdens een mondiale week op school of enkele kleine 

challenges doorheen het hele jaar? Alles is mogelijk! 

 

BIBLIOTHEEK 

Zijn jullie klaar om een fameuze actie te ondernemen, maar twijfel je nog wat omdat je niet 

echt weet hoe te beginnen? Zeg dan vaarwel tegen de twijfels en grasduin in onze bibliotheek!  

Op deze plek vind je tips en tricks over hoe je samen met de leerlingen kan brainstormen over 

een succesvolle actie, hoe je alles kan plannen, hoe je dat allemaal kan betalen en nog zoveel 

meer! 

Deze tools zorgen ervoor dat het organiseren van een activiteit of evenement geen geheimen 

meer heeft voor jullie! 

Ready? Set. Go! 



 

Spelregels:  

De leerkracht is spelleider. Hij opent de eigen pagina van de groep op de website 

en projecteert dit in de klas. Op deze manier kunnen de leerlingen alles volgen.  

 

Als eerste kan één van de quizzen gespeeld worden (gedeeltelijk of volledig). De 

vraag komt op het scherm en de leerlingen kiezen samen één antwoord. Daarop 

duidt de leerkracht het gekozen antwoord aan. Na het antwoorden, ziet de 

groep wat het juiste antwoord is. Verder in deze handleiding vind je bijkomende 

informatie voor elke vraag. Als leerkracht kan je op deze manier extra uitleg 

geven bij de vraag. 

Deel jullie resultaat na de quiz op sociale media met #You(th)4Goals en vergelijk 

jullie score met andere klasgroepen. Gaan jullie de strijd aan? Go for Goals! 

 

Voor de challenges is het mogelijk om deze per SDG te projecteren. Op deze 

manier kunnen jullie per SDG kiezen uit drie challenges. Nadat jullie de challenge 

zijn aangegaan, kan je deze aanvinken.  

 

Had je niet genoeg tijd om de quiz of challenges af te werken? Of wil je meer tijd 

nemen om alles te doen? Geen probleem! Je kan zoveel als je wil opnieuw naar 

het profiel van de groep gaan, want alles wordt opgeslagen. Zo gaat er niets 

verloren en kan je telkens verder werken.  

 

 

 

Extra informatie quiz 

Tijdens de quiz ga je samen met je leerlingen dieper in op alle thema’s die binnen de SDGs aan 

bod komen. Hieronder vind je extra informatie per SDG om met je leerlingen te delen. 

 

 

In 1999 leefde 28% van de wereldbevolking in extreme armoede. Vandaag is dit nog 11%. Er is 

dus al heel wat vooruitgang geboekt, maar het kan zeker beter. Maar liefst 650 miljoen mensen 

op onze planeet leven in extreme armoede. Dit is gelijk aan 60 keer de bevolking van België. 



Er zijn een aantal snelle economische groeilanden zoals Zuid-Afrika en Nigeria, maar ook daar 

leven nog steeds heel wat mensen in extreme armoede. 

75 % van de mensen die in extreme armoede leven, wonen op het platteland. 

Elk land is vrij zijn eigen armoedegrens te stellen. De Wereldbank heeft echter een absolute 

armoedegrens die overal geldt. Volgens de Wereldbank ligt de extreme armoedegrens op 1,90$ 

per dag (± €1,70). Dit wil zeggen dat iemand met minder dan 1,90$ per dag moet rondkomen 

om te overleven. De armoedegrens in België is ongeveer €37 per dag of €1.115 per maand.  

 

Bronnen: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-

poverty.html 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/octroi-des-droits-sociaux/la-lutte-contre-la-pauvrete-en-

belgique-en-6-questions 

 

 

 

 

Dagelijks lijden mensen van de honger. In Azië is het probleem erg groot. 2/3de van de Aziatische 

bevolking is ondervoed. 

Er zijn verschillende oorzaken hiervoor: gebrek aan gelijke verdeling van de landbouwgrond, 

opwarming van de aarde, natuurrampen, oorlog,… 

Bijvoorbeeld: Mochten vrouwen zelf land mogen bezitten en bewerken zouden er 150 miljoen 

mensen per dag minder honger hebben. Want wanneer een vrouw door een bepaalde reden 

geen man meer heeft, dan zou ze zelf nog kunnen instaan voor haar gezin. Nu komen vrouwen 

en haar kinderen vaak in armoede terecht als de man sterft of het gezin verlaat.  

Door de intensieve landbouw drogen in veel gebieden de gronden uit. Dit heeft als gevolg dat 

er niet meer of toch veel minder op kan verbouwd worden. Het is dus belangrijk om goed na te 

denken over hoe we best aan landbouw doen.  

Velen vragen zich af of we de voedseloverschotten uit bijvoorbeeld België naar de landen waar 

honger heerst kunnen opsturen. Dit is echter geen duurzame oplossing. Zo blijven deze landen 

afhankelijk en dit is niet de bedoeling.  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html


Hongersnood is een toestand van honger, meestal bedoeld als begrip om te verwoorden dat 

een heel volk, land of streek in honger verkeert als gevolg van voedselschaarste, maar het kan 

ook voor een toestand van honger voor een individu worden gebruikt (hij verkeert in 

hongersnood). Hongersnood moet niet worden verward met ondervoeding, een toestand 

waarbij men wel voldoende te eten heeft om de honger te stillen, maar als gevolg van 

bijvoorbeeld een te eenzijdige voeding een tekort krijgt aan essentiële voedingsstoffen. 

 

Bronnen: 

https://www.unric.org/nl/sdg-2   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-2.pdf  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongersnood  

 

 

 

 

 

 

Dankzij onderwijs kunnen kinderen gesensibiliseerd worden rond bepaalde acties die goed zijn 

voor hun gezondheid, denk bijvoorbeeld aan het wassen van handen. Door naar school te gaan, 

kunnen ook ouders gemakkelijker bereikt worden en zo kunnen deze op de hoogte gebracht 

worden van onder meer het belang van vaccinaties en goede hygiëne.  

Maar gezondheid gaat ook over het psychologische en mentale aspect. Een studie van 

Universiteit Gent bij 1.600 Vlaamse scholieren bracht dit resultaat aan het licht in 2018. 18% 

van de jongeren bekent ook dat ze zelf al eens iemand hebben gepest. 39% van de jongeren is 

bereid om iets te doen wanneer ze getuige zijn van pesten. Alleen weten ze vaak niet juist wat 

ze kunnen doen… 

Definitie van (cyber)pesten:  

Pesten doet zich voor onder de vorm van een serie van negatieve, intentionele en herhaalde 

handelingen. Er zijn 5 typische karakteristieken (H. Vandebosch en K.Van Cleemput, 2006):  

- De intentie hebben iemand te kwetsen 

- Een herhaalde serie van negatieve handelingen online en offline  

https://www.unric.org/nl/sdg-2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongersnood


- Zich bevinden in een machtsrelatie die kan voortvloeien uit echte kenmerken 

(leeftijdsverschil, socio-economische achtergrond, …) 

- Zichtbaar zijn in verschillende sociale groepen 

- Gericht zijn op een persoon.  

 

Bronnen:  

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/straffe-cijfers-bijna-helft-van-vlaamse-jongeren-

slachtoffer-van-cyber-pesten~ab6b766d/ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-

health-and-well-being.html  

https://www.cyberpesten.be/sites/default/files/hoorne.pdf  

 

 

 

 

 

 

Sinds 2001 worden er grote inspanningen gedaan om kinderen naar school te krijgen. Zelfs in 

ontwikkelingslanden gaan vandaag de meeste kinderen naar de lagere school. Toch zijn er nog 

760 miljoen kinderen ter wereld die niet kunnen lezen of schrijven (ook al zitten ze op de 

schoolbanken!). 

Jongeren die een diploma middelbaar onderwijs behalen, hebben meer kans om een correct 

betaalde job te hebben. Maar onderwijs zorgt er ook voor dat er minder ongelijkheden zijn in 

de wereld, want het geeft aan iedereen meer kansen op een betere toekomst. Verschillende 

studies tonen aan dat landen waar niet iedereen een kans heeft op onderwijs, twee keer meer 

het risico lopen om in een gewelddadig conflict terecht te komen. Op school doet men niet 

alleen kennis op, maar je leert ook om kritisch, tolerant en solidair te zijn.  

 

Bronnen:  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-

education.html 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/straffe-cijfers-bijna-helft-van-vlaamse-jongeren-slachtoffer-van-cyber-pesten~ab6b766d/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/straffe-cijfers-bijna-helft-van-vlaamse-jongeren-slachtoffer-van-cyber-pesten~ab6b766d/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.cyberpesten.be/sites/default/files/hoorne.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html


https://www.globalpartnership.org/data-and-results/education-data   

 

 

In zowel ontwikkelingslanden als in de meer ontwikkelde landen gebeurt het nog vaak dat 

vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. 

In verschillende landen worden meisjes nog uitgehuwelijkt voor ze 18 jaar zijn. Voor families 

zijn meisjes vaak een economische last. Aangezien ze later trouwen en intrekken bij de familie 

van hun man, brengen ze geen inkomsten meer binnen bij hun eigen familie. Voor vele families 

is het dus ‘interessanter’ om meisjes op jonge leeftijd uit te huwelijken omdat ze vaak een 

vergoeding krijgen van de familie van de man. De impact op het leven van deze meisjes is niet 

te onderschatten. Ze stoppen met school waardoor het moeilijk is om financieel onafhankelijk 

te zijn. Ze lopen meer risico op tienerzwangerschap met alle risico’s dat dit met zich meebrengt. 

Ter informatie: Er zijn vandaag de dag nog steeds 23 kindhuwelijken per minuut. 

 

Bronnen:  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-

gender-equality.html 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5   

 

 

Een beter beheer van onze watervoorziening is erg belangrijk. Dit is niet alleen nodig zodat 

mensen niet meer sterven door het drinken van vervuild water, maar bijvoorbeeld ook om 

ervoor te zorgen dat er genoeg water is om onze gewassen te laten groeien. 

Vooral in grote steden is dit een groot probleem. Het gebruikte water vloeit zomaar terug in de 

rivieren en dit heeft een grote impact op de fauna en flora, maar ook op ons.  

Dagelijks sterven 1.000 kinderen door een gebrek aan proper water. Dit heeft ook te maken 

met onvoldoende sanitaire voorzieningen. Ziektes zoals bijvoorbeeld cholera kunnen uitbreken 

wanneer er niet voldoende toiletten zijn.  

https://www.globalpartnership.org/data-and-results/education-data
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5


Bronnen:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/   

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-

water-and-sanitation.html   

 

 

 

Wat voor ons de normaalste zaak van de wereld is, het licht aandoen als je ergens komt, is 

eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend in veel landen. Dit gebrek aan stroom verhindert die 

landen ook om een bloeiende economie te hebben, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en 

een goede zorg te verzekeren aan zieken en gewonden. 16 van de 20 landen waar mensen het 

minst toegang hebben tot elektriciteit liggen in Afrika.  

De belangrijkste reden om te investeren in duurzame energie is natuurlijk omdat het beter is 

voor het milieu. Door de vooruitgang hebben steeds meer mensen toegang tot elektriciteit en 

maar goed ook. Maar hierdoor is er ook een stijging in CO2-uitstoot wat heel slecht is voor 

mens en milieu. Daarom is het belangrijk om mensen direct te voorzien van ‘schone’ stroom. 

Deze lijkt bovendien ook goedkoper te zijn aangezien de installaties veel langer meegaan.  

 

Bronnen:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-7.pdf   

https://www.unric.org/nl/sdg-7   

 

 

 

Volgens de meest voorzichtige studies zijn er vandaag ongeveer 74 miljoen jongeren ter wereld 

die geen werk kunnen vinden. Het is echter waarschijnlijk dat de echte cijfers veel hoger liggen. 

Dit komt deels omdat in sommige delen van de wereld de gemiddelde leeftijd waarop men 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-7.pdf
https://www.unric.org/nl/sdg-7


begint met werken veel jonger is dan in Europa. Al deze jongeren moeten werk vinden terwijl 

er niet genoeg geïnvesteerd wordt in onderwijs en het creëren van nieuwe jobs.  

Waarom is het zo belangrijk om een contract te hebben? Het is vaak de enigste manier om iets 

van bescherming te hebben tegen uitbuiting. Met een contract heb je een bewijs waarmee je 

je loon kan opeisen. In veel landen is het ook nodig om een contract te hebben voor je kan 

bijdragen aan de sociale zekerheid (stempelgeld, pensioen, enz.). Als je nooit iets officieels hebt 

bijgedragen, is de kans heel klein dat je geholpen zult worden wanneer jij het nodig hebt.  

 

Bronnen:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-8.pdf   

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/10/jeugdwerkloosheid-neemt-toe-in-de-

hele-wereld   

https://www.unric.org/nl/sdg-8   

 

 

 

 

In veel ontwikkelingslanden zijn middelen zoals stromend water, elektriciteit, telefoonnetwerk, 

wegen, bruggen en tunnels enkel aanwezig in bepaalde delen van grote steden. Maar op het 

platteland hebben vele mensen daar geen toegang tot, wat natuurlijk een grote impact heeft 

op hun werk, onderwijs, gezondheid,… 

Investeren in infrastructuur, industrie en innovatie kan potentieel veel jobs opleveren. Ook de 

sector van de hernieuwbare energie heeft veel groeimogelijkheden. Ontwikkelingslanden 

hebben dan weer een immens groeipotentieel voor industrialisering van de voeding- en 

dranksector en de textielsector, wat de productiviteit enorm kan verhogen. 

 

Bronnen:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-9.pdf   

https://www.unric.org/nl/sdg-9   

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-8.pdf
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/10/jeugdwerkloosheid-neemt-toe-in-de-hele-wereld
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/10/jeugdwerkloosheid-neemt-toe-in-de-hele-wereld
https://www.unric.org/nl/sdg-8
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-9.pdf
https://www.unric.org/nl/sdg-9


 

Dagelijks melden 18 mensen in België dat ze slachtoffer zijn van één of andere vorm van 

discriminatie (door hun gender, geloof, seksuele geaardheid, huidskleur, leeftijd,…). Daarbij 

moeten we er rekening mee houden dat dit aantal in werkelijkheid nog veel hoger ligt, 

aangezien heel wat mensen dit niet melden uit schaamte of schrik om het nog erger te maken.  

80 % van de mensen die een beperking hebben, leven in ontwikkelingslanden. Daar worden ze 

bijna altijd uitgesloten omdat ze een last zijn voor hun families. 

 

Bronnen:  

 https://www.unia.be/nl   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-10.pdf   

 

 

 

Het hoge aantal mensen die in steden wonen, zet een aantal publieke diensten serieus onder 

druk. Het verkeer wordt met de dag moeilijker, de rioleringen kunnen het vuil niet meer aan, 

de luchtvervuiling in steden heeft grote gevolgen op onze gezondheid. De steden moeten 

duurzamer worden als we onze levenskwaliteit willen behouden.  

Hoe meer mensen er in de stad wonen, hoe meer lucht en watervervuiling er is. Ook armoede 

stijgt meer en meer in de stad. Indien we de levenskwaliteit van stedelingen willen behouden, 

moeten we gaan nadenken over hoe we dit op een meer duurzame manier kunnen doen.  

Meer en meer mensen trekken naar steden in de hoop op beter werk, huizing,… Tegen 2050 

woont 2/3de  van de wereldbevolking in een stad. De vraag is hoe we dit leefbaar kunnen 

houden. 883 miljoen mensen wonen ondertussen al in slopenwijken.  

 

Bronnen 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/   

https://www.unia.be/nl
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-10.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/


http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-

sustainable-cities-and-communities.html   

 

 

 

Alhoewel er in de wereld plaatsen zijn waar mensen lijden aan honger, wordt er enorm veel 

voedsel verspild, voornamelijk in de rijkste landen ter wereld. Mensen gooien zo bijvoorbeeld 

eten weg dat over de houdbaarheidsdatum is, maar dat eigenlijk nog perfect te eten is (koffie, 

chocolade, suiker,…). Ook in supermarkten wordt er veel verspild. Eten dat niet verkocht wordt 

doordat er een deuk of scheur in zit, wordt vaak zomaar weggegooid. Ook kromme 

komkommers of appels met een klein plekje zijn etenswaar die we niet mooi genoeg vinden 

om op te eten. Deze producten belanden, nog perfect eetbaar, op de afvalberg. 

Slechts 3% van al het water op aarde is drinkbaar. Het is dus uiterst noodzakelijk dat we er 

voorzichtig mee omgaan.  

De levensstijl van veel mensen uit de geïndustrialiseerde landen is heel belastend voor onze 

planeet: vervuiling van de lucht door uitlaatgassen van auto’s, vervuiling van het water en het 

land door al het plastic dat weggegooid wordt en zo meer. Op deze manier zijn we onze planeet 

aan het vergiftigen en zal ze niet meer in staat zijn om ons alles te geven wat we nodig hebben 

om te overleven.   

Verschillende oplossingen bestaan al zoals onder meer Fairtrade. Door producten met dit label 

te kopen, zorg je ervoor dat de producenten een eerlijk loon voor hun werk krijgen, dat 

kinderarbeid geminimaliseerd wordt en vaak zijn ze ook nog eens biologisch!   

Bronnen:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  

 

 

 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/


De verandering van het klimaat heeft nu al gevolgen voor veel mensen. Landbouwgrond loopt 

onder water, er zijn meer en meer tropische stormen, ijskappen smelten, woestijnen worden 

heter en groter, lange droogtes houden aan, de oogsten zijn slecht,... Dit veroorzaakt nu al veel 

problemen, vooral in ontwikkelingslanden. Snel zullen we meer klimaatvluchtelingen hebben 

dan oorlogsvluchtelingen.   

De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering 

en blijven ondertussen nog stijgen. De uitstoot is nu 50% hoger dan het niveau van 1990 en 

staat dus op recordhoogte. Zonder maatregelen zal de temperatuur van de aarde met 3 graden 

Celsius stijgen, en op sommige plaatsen zelfs nog meer. De armste en meest kwetsbare mensen 

zullen daar het eerste en grootste slachtoffer van zijn. 

Bron:  

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport%20huishoudelijk%20afval%20d

ef.pdf   

 

https://unric.org/nl/sdg-13 

 

 

Momenteel is het ronddrijvend plastiek op de oceanen en zeeën een enorm probleem. De 

drijvende vuilnisbelt is naar schatting zo groot als Frankrijk en Spanje samen. Plastiek breekt 

maar heel langzaam af, dus blijft deze ‘plastieksoep’ almaar groter worden. En als het plastiek 

uiteindelijk afbreekt in kleine microdeeltjes, wordt dit vaak opgegeten door de vissen die later 

op ons bord terecht komen…  

Daarnaast komen ook heel wat vissen in moeilijkheden doordat ze verstrikt raken in plastiek 

afval. Ze worden hierdoor misvormd en sterven een pijnlijke dood. 

 

Bronnen: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-14.pdf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep   

 

 

 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport%20huishoudelijk%20afval%20def.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport%20huishoudelijk%20afval%20def.pdf
https://unric.org/nl/sdg-13
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-14.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep


 

 

 

Ongeveer 600 miljoen mensen zijn afhankelijk van wat ze zelf kunnen groeien en kweken. Het 

probleem is dat 52% van hun land in slechte staat is. Er is droogte, de bodems zijn uitgeput, 

alles wordt volgespoten met pesticiden,… 74% van de armste mensen ter wereld zullen hier de 

rechtstreekse gevolgen van kennen.  

Door de ontbossing, uitbreiding van de woestijnen, smelten van de poolkappen,… dreigen meer 

en meer dieren niet meer te kunnen overleven in hun natuurlijke habitat. Het meest bekende 

dier dat uitgestorven is, is de mammoet. Maar in 2018 is ook de witte Afrikaanse neushoorn 

uitgestorven. Vandaag zijn er zo’n 12.500 dieren met uitsterven bedreigd. Ook insecten sterven 

in sneltempo uit, wat grote gevolgen kan hebben voor ons hele ecosysteem aangezien ze 

voedsel zijn voor heel wat dieren. Maar ook onze voedselproductie komt hierdoor in gevaar, 

want wie gaat onze groente- en fruitsoorten bestuiven als er geen insecten meer zijn die dit 

doen? 

 

Bronnen: 

https://www.unric.org/nl/sdg-15   

https://www.franceculture.fr/environnement/750-especes-animales-disparues-2-700-en-

voie-dextinction-12-500-menacees  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/   

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/11/zijn-er-nog-insecten-over-honderd-jaar-niet-meer-

als-ze-in-hetz/ 

 

 

 

https://www.unric.org/nl/sdg-15
https://www.franceculture.fr/environnement/750-especes-animales-disparues-2-700-en-voie-dextinction-12-500-menacees
https://www.franceculture.fr/environnement/750-especes-animales-disparues-2-700-en-voie-dextinction-12-500-menacees
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/11/zijn-er-nog-insecten-over-honderd-jaar-niet-meer-als-ze-in-hetz/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/11/zijn-er-nog-insecten-over-honderd-jaar-niet-meer-als-ze-in-hetz/


In tijden van oorlog worden scholen niet gespaard. Vaak worden deze gebombardeerd of in 

beslag genomen door militairen. Kinderen kunnen vaak hun huis niet meer uit omdat het niet 

veilig genoeg is. Oorlogen brengen ook vaak veel vluchtelingen met zich mee. Deze kinderen 

die op de vlucht zijn, missen vaak verschillende jaren school. In totaal zijn er zo’n 20 mensen 

per minuut die op de vlucht slaan voor één of andere vorm van gevaar in hun land.  

Desondanks het feit dat iedereen vrede wil, blijft de internationale wapenhandel een groeiende 

economische markt. Ons land neemt daar ook aan deel met onder andere verschillende 

wapenfabrieken.  

 

Bronnen: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/   

https://www.unric.org/nl/sdg-16   

 

 

 

 

Om deze doelstellingen te bereiken en van deze wereld een duurzamere en betere plaats te 

maken, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Dit kan groot of klein zijn, alle beetjes 

helpen. Vooral omdat het gaat over een mentaliteitswijziging en niet alleen over geld. Alleen 

als wij, de gewone mens, zich anders begint te gedragen, andere keuzes maakt en aantoont dat 

wij een betere toekomst willen voor iedereen, zullen de grote bedrijven en politieke instellingen 

dat ook doen. Samenwerken is de sleutel tot succes.  

Momenteel zijn er maar 6 landen die hun belofte houden om 0,7%3 van hun Bruto Nationaal 

Product te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Deze landen zijn de Verenigde Arabische 

Emiraten, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Nederland. Dit is belangrijk om 

een herverdeling van de rijkdommen ter wereld mogelijk te maken.  

 

Bronnen:  

                                                           
3 Al in de jaren 1970 werd internationaal aanvaard dat de officiële ontwikkelingshulp van de rijke landen minstens 0,7% van 

hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) zou moeten bedragen. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://www.unric.org/nl/sdg-16


https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-17.pdf   

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-

partnerships-for-the-goals.html   

 

 

Extra informatie Challenges: 

In deze rubriek vind je extra informatie die nuttig kan zijn bij het uitvoeren van de challenges.  

 

  

 

Activiteit: Stellingenspel over gezondheid en welzijn  
 
Daag je leerlingen uit tijdens een echt stellingenspel! Enkele uitgesproken stellingen zorgen 
ervoor dat jouw leerlingen kritisch nadenken over gezondheid en welzijn en dat ze op een 
correcte manier hun mening leren delen. Benieuwd naar hun mening? Ga aan de slag! 
 
Spelregels: 
Op de ene muur hangt een papier met ‘Akkoord’. Aan de andere kant van het lokaal een 
papier met ‘Niet akkoord’. Na het horen van de stelling kiezen de leerlingen een kant. Vraag 
na elke stelling aan een aantal leerlingen om hun keuze te beargumenteren. Als een leerling 
tijdens de argumentatie van mening verandert, dan mogen ze van kant wisselen.   
 
Stellingen:  

- Depressief zijn, dat zit tussen je 2 oren.  
- Af en toe een sigaretje roken kan geen kwaad.  
- Als ik enkel in het weekend drink, kan ik er niet aan verslaafd geraken.  
- Als je te dik bent, is dat je eigen schuld. 
- De overheid zou gratis sportactiviteiten moeten aanbieden voor iedereen.  
- Onveilige seks, dat overkomt iedereen wel eens. 
- Meelopers zijn niet verantwoordelijk wanneer er gepest wordt. 

 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-17.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html


 

 

Activiteit: Ga een scholenband aan met een school in het zuiden 
 
Zoek je als school antwoorden op uitdagingen van deze tijd en wil je internationale 
competenties verwerven? Tover je leerlingen dan om tot echte wereldburgers met een 
scholenband! 
 
Extra informatie: scholenbanden  
Dankzij een scholenband wissel je ervaringen uit over de grenzen heen en draag je bij tot de 
professionele vorming van leraren binnen een lerend netwerk wereldwijd. 
Een scholenband helpt je school contact te leggen met het zuiden en bouwt een steeds 
evoluerende brug tussen twee (onderwijs)werelden. Je school werkt zo binnen een origineel 
kader aan verschillende (vakgebonden) eindtermen. Een scholenband verdiept niet alleen de 
kennis over het zuiden, maar creëert ook verbondenheid door persoonlijk contact met het 
zuiden. Daarenboven leren je leerlingen diversiteit waarderen in hun eigen omgeving en 
respectvol omgaan met elkaars gelijkenissen en verschillen. 
Meer informatie: https://www.scholenbanden.be/nl  
 

 

 

 

 

Extra activiteit: HeForShe 
 
Achtergrondinfo: 

https://www.scholenbanden.be/nl


De HeForShe campagne werd gelanceerd door VN-vrouwen 
en werft wereldwijd mannen en jongens die zich willen 
inzetten voor gendergelijkheid en de positie van de vrouw. 
Het startschot van de hele campagne was de speech die 
Emma Watson, de Britse actrice bekend van de Harry Potter-
films, gaf bij de Verenigde Naties in New York in september 
2014 (https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk). In 
haar boodschap pleit ze voor gendergelijkheid als een zaak 
van de hele wereldbevolking en niet als twee tegengestelde 
idealen. Haar speech ging viraal op sociale media en vandaag 
engageerden al meer dan 1,3 miljard mannen zich voor vrouwenrechten, gendergelijkheid 
en tegen vrouwendiscriminatie. Het doel is gendergelijkheid te bereiken tegen 2030. 
 
Activiteit: Social media campagne 
Samen met jullie klas denken jullie een HeForShe-campagne uit op social media. Toon dat 
jullie HeForShe zijn door op jullie eigen profiel (Facebook, Snapchat, Instagram,…) een foto 
te delen. Deze campagne tot een next level brengen? Hack het profiel van de school! 
Via deze link 
(https://www.dropbox.com/sh/tcmegd7d8qkbupf/AACALGdYKiZw_OTtRSvyZxzxa?dl=0) 
vind je allerlei materiaal zoals affiches, logo’s, materiaal voor sociale media,… Kortom: alles 
om jullie schoolcampagne er professioneel uit te laten zien! 
Meer informatie vind je op de website van HeForShe:  
Engelstalig: https://www.heforshe.org/en  
Franstalig: https://www.heforshe.org/fr  
 

 

 

 

 

Activiteit: Kijk na of jouw school een groene school is 
Is jouw school een groene school? Neem de checklist via onderstaande link erbij en ontdek 
hoe duurzaam jullie zijn! 
Vind de checklist hier:  
https://www.eco-schools.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Secondary-Environmental-
Review.pdf   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk
https://www.dropbox.com/sh/tcmegd7d8qkbupf/AACALGdYKiZw_OTtRSvyZxzxa?dl=0
https://www.heforshe.org/en
https://www.heforshe.org/fr
https://www.eco-schools.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Secondary-Environmental-Review.pdf
https://www.eco-schools.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Secondary-Environmental-Review.pdf


 

 

Activiteit: Bankwijzer 
Plan een dag waarop jullie alle leerkrachten (en ander personeel van de school!) aanspreken 
over waarom het een probleem is als je bij sommige banken bent aangesloten. Dit kan je 
doen door bijvoorbeeld een infolunchmiddag te organiseren. Ga daarna bij iedereen langs 
en vraag hen persoonlijk om zich te engageren en mee te doen aan de actie 
‘MoveYourMoney’ (http://moveyourmoney.be/) . Wil je meer zekerheid? Vraag hen om een 
engagement te ondertekenen! 
 
Achtergrondinfo: 
BankWijzer is een tool van FairFin vzw die iedereen de mogelijkheid biedt om een 
geïnformeerde keuze over zijn/haar eigen financiële middelen te maken. Terwijl heel wat 
mensen de laatste jaren kritischer naar hun bank zijn gaan kijken, zien we bij de banken zelf 
nauwelijks verandering. Op de website kan je nagaan hoe duurzaam jouw eigen bank is. 
Een duurzame en eerlijke bank houdt in dat banken hun geld investeren in activiteiten die 
niet ten koste van mens en milieu zijn. BankWijzer analyseert banken op 9 verschillende 
thema’s: klimaatverandering, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, belasting, 
corruptie, bonussen voor personeel en transparantie.  
Per bank vind je een gemiddelde score. Hoe groener je bank kleurt, hoe beter! Je kan er in 
detail vinden hoe ze scoren op de verschillende thema’s en aangeven of je tevreden bent of 
niet. Indien je niet tevreden bent, vind je er ook makkelijk hoe je van bank kan veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://moveyourmoney.be/


 

 

Activiteit: The price of innovation  
 
Op deze website https://innovatie-site.nl/innovatie-voorbeelden-hoe-ziet-innovatie-eruit/ 
kan je verschillende voorbeelden van innovatie vinden. Kies er een paar uit die je wil 
bespreken met je klas. Het kan gaan over innovaties in producten maar ook over 
architectuur.  
Bespreek wat de voordelen en nadelen van elk van deze uitvindingen zijn. Bekijk of je een 
lijstje van meest tot minst belangrijke kan maken samen met de klas. Wat is eigenlijk echt 
nuttig en wat niet?  
De achterliggende vraag is of het nodig is om te innoveren juist om te innoveren. Of gaat het 
over innoveren zodat de levenskwaliteit van (kwetsbare) mensen kan vooruitgaan?  

 

 

 

 

Activiteit: De stad van de toekomst  
 
Hoe ziet jouw stad er binnen 15 jaar uit? Steek de koppen bijeen en brainstorm over hoe 
jullie stad er binnen 15 jaar zou uitzien.  
Vergeet zeker niet volgende punten te bespreken:  

- Transport/openbaar vervoer 
- Gebouwen 
- Groene plaatsen 
- Onderverdeling van de verschillende ruimtes 
- … 

 
Na het dromen over de stad van de toekomst, kan iedereen voor zichzelf opschrijven hoe zijn 
stad van de toekomst er zal uitzien. Doe elke brief in een enveloppe, schrijf hun adres er op 
en stuur de brief na 1/2/3/… op. Een leuke verrassing en herinnering met reality check!   

https://innovatie-site.nl/innovatie-voorbeelden-hoe-ziet-innovatie-eruit/


 

 

Activiteit: Kijkwijzer Before the flood  
 
Achtergrondinfo: 
Academy Award winnaar en filmmaker Fisher 
Stevens reisde samen met acteur, milieu 
activist en VN-ambassadeur voor de Vrede 
Leonardo DiCaprio de wereld rond om 
onderzoek te doen naar de impact van 
klimaatverandering. Hieruit volgde een 
aangrijpende documentaire.  
DiCaprio gaat langs bij belangrijke mensen 
waaronder Ban Ki-moon, Barack Obama, John Kerry, Paus Franciscus, Elon Musk,… en 
ondervraagt hen over de klimaatverandering. 
Zet je schrap voor een eyeopener van formaat! 
Activiteit: 
(bron: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/70720/preview/132418/ 
) 
 Los de vragen op terwijl je naar de documentaire kijkt (uitwerking in bijlage) 

 
Vragen en antwoorden: 
Welke 3 energiebronnen op basis van fossiele brandstof dragen bij tot de opwarming van 
de aarde? 
Olie, gas en steenkool 
 
Welk gas is op dit moment de grootste boosdoener voor de opwarming van de aarde? 
CO2 
 
In Groenland smelt het ijs sneller dan op vele andere plaatsen in de wereld.  
Hoeveel ijs is er gesmolten in de laatste 5 jaar van de waarnemingen? 
Meer dan 9m, wat neerkomt op honderdduizenden kubieke km water. 
 
In Miami (Florida) worden straten hoger gemaakt om de zeestijging tegen te gaan. Als ze dit 
niet doen, zouden de straten nu al onder water staan. Hoeveel jaar kunnen deze verhoogde 
straten ervoor zorgen dat mensen er nog kunnen leven zonder wateroverlast? 
40 à 50 jaar 
 
Hoeveel percent van de wetenschappers over heel de wereld geloven in de opwarming van 
de aarde? 
95%  

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/70720/preview/132418/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxmfbi06XRAhUFCiwKHUp4Bz4QjRwIBw&url=http://inhabitat.com/watch-leonardo-dicaprios-riveting-new-documentary-before-the-flood-for-free-this-week/&psig=AFQjCNGyBrafcG2QI-5vqSvs_bcqySFFJQ&ust=1483521863754259


China is de grootste vervuiler van de wereld en stoot ook het meeste CO2 uit. Maar ze 
willen fossiele brandstof vervangen door iets anders. Door wat? 
Zon en windenergie 
 
Wat zijn de gevolgen van het verbranden van de regenwouden? 
Het verbranden van de regenwouden zorgt voor een “koolstofbom” wat de opwarming nog 
kan versnellen. 
 
Wat is de grootste reden waarom regenwouden worden gekapt? 
Het produceren van voedsel voor vee (vb. koeien), dat wij later dus opeten. 
 
Op dit moment zitten we aan een opwarming van 1°C en we gaan vrijwel zeker naar 1,5 à 2 
°C. Als we niets ondernemen, hoeveel graden zal de gemiddelde temperatuur dan stijgen? 
4°C 
 
Noteer minimum 5 gevolgen die de klimaatsverandering met zich meebrengt: 
Omdat de golfstroom in de Atlantische Oceaan wordt verstoord door het ijswater van 
Groenland, kan Europa kouder i.p.v. warmer worden. 
Droogte in het Midden Oosten, India, delen in de USA en China ... 
Stijging van de zeespiegel met massa-migraties tot gevolg. 
Voedsel en water schaarste met mogelijke oorlog tot gevolg. 
Bepaalde plaatsen krijgen meer neerslag te verduren met overstromingen tot gevolg. 
Etc. 
 
Wat kan jij doen om de klimaatverandering tegen te gaan? 
Verander je consumptiegedrag, wat je koopt, welke energie je gebruikt en wat je eet en 
drinkt. 
Stem voor partijen die tegen de klimaatsverandering vechten op politiek vlak. 
 
 

 

Activiteit: Schrijf een charter 
 
Een charter schrijven doe je in verschillende stappen:  
 
1/ een charter verzamelt de motivaties van iedereen voor een gemeenschappelijk doel. Het 
is dus belangrijk om eerst op deze een antwoord te kunnen geven als groep.  

 Wie zijn wij? 

 Waarom komen we samen? 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat gaan we doen om dit doel te bereiken? 

 Hoe gaan we na dat het charter nageleefd wordt?  
 
2/ maak een samenvatting op papier met volgende punten: 

 Naam van het project 

 Doel van het project 



 Waarom dit project 

 Ieders engagement 
 
3/ het charter wordt ondertekend door alle betrokken partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


