
Toon je klas de nieuwe Studio Globo-poster. Ga samen 
met hen op zoek naar interessante details. Wat is de 
betekenis van elk detail? Wat is de achterliggende 
boodschap? Sta stil bij enkele fragmenten.

1. Er is een alternatief pag. 2
2. Grondstoffen  pag. 3
3. Voedsel   pag. 5
4. Stad    pag. 6

LESTIPS

WERK AAN DE WERELD IN JE KLAS
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There is no alternative (‘er is geen alternatief’, afgekort tot 
TINA) was een slogan van de conservatieve Britse premier 
Margaret Thatcher. In de economie en de politiek stelt men 
dat er geen alternatief is voor het westerse economische en 
sociale model: neoliberalisme, overconsumptie van grond-
stoffen, vervuilende massaproductie, individualisering als 
enige manier voor moderne samenlevingen om te ontwik-
kelen, enzovoort. 

Tegenstanders argumenteren dat er wél alternatieven 
bestaan die verandering proberen te brengen. Die alter-
natieven bespreken we in onze workshops en lesmate-
rialen graag op een kritische manier met leerlingen: in 
welke mate zijn ze zinvol en willen we eraan meedoen?

#ERISEENALTERNATIEF

Lestip

Laat de leerlingen zelf alternatieven bedenken of ontdekken op de poster. Stel enkele initiatieven 
voor aan de leerlingen (zie bijlage ‘inspiratiekaarten’ voor een heleboel voorbeelden): repaircafé/
swappen/ruilboeken/kringloopwinkel, Fairphone, urban mining, passiefwonen, waterbespaarder, 
Hart boven Hard, De Klimaatzaak, autodelen, ‘free hugs’ initiatief, zonnepanelen, De Buurderij, 
community supported agriculture, alternatieve munt (bv. LETS), enzovoort. 

• Laat hen in groepjes discussiëren en een top 3 opstellen. Ze noteren ook waarom ze dit sterke, 
overtuigende initiatieven vinden. Bespreek aan de hand van de volgende stellingen: ik vind 
dit (niet) zinvol – ik zou hier (niet) aan meedoen. Om een duurzaam effect te hebben, moeten 
initiatieven een groot bereik hebben.

• Laat leerlingen in groepjes eventueel ook een eigen initiatief bedenken waarmee ze verandering 
willen brengen in het huidige systeem. Geef hen hier even de tijd voor en laat hen hun initiatieven 
vervolgens zo overtuigend mogelijk presenteren aan de rest van de klas. De andere leerlingen 
kunnen stemmen aan welk initiatief ze mee zouden doen. 
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GRONDSTOFFEN

Chinees indium in je gsm, Zuid-Afrikaans platina in je tablet, of Peruviaans 
koper in je koptelefoon; de grondstoffen gebruikt voor onze producten 
komen van overal ter wereld. En we gebruiken er de helft meer van dan 
dertig jaar geleden. Hoeveel jaar kan onze samenleving nog gesmeerd 
blijven draaien als de vraag naar grondstoffen blijft stijgen? Geraakt de 
aarde op? 

In België zijn we voor de meeste grondstoffen afhankelijk van import uit andere delen 
van de wereld. Hoe kunnen we die invoer blijven garanderen? Wie heeft die wereldwijde 
grondstofhandel in handen? Welke gevolgen heeft de aanwezigheid van grote 
mijnbedrijven op de bevolking en het milieu van landen als Peru of Zuid-Afrika? En hoe 
evolueren we naar een duurzamer en eerlijker gebruik van al die grondstoffen? Ontdek 
het in de workshop Heavy Metal en in dit voorproefje…
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Lestip

Het materiaalverbruik van de mensheid is de voorbije 100 jaar verachtvoudigd.  
We illustreren aan de hand van een oefening waarbij de gsm centraal staat.

Enkele vragen aan de klas:
• Wie heeft er een gsm?
• Wie is al aan zijn 2de, 3de, 4de, … toestel toe? 

Gsm’s en andere elektronische toestellen slorpen heel wat materialen op.  
Speel een kort stellingenspel. De vraag die telkens gesteld wordt: is deze stelling juist of fout?

• Voor de productie van 1 gram zuiver goud wordt tot 10 000 liter zoet water verbruikt.   juist
• 10 kg goud produceren stoot evenveel CO2 uit als 89 000 km rijden met een gemiddelde wagen.  fout (1 kg)
• In elke GSM is goud en zilver verwerkt.         juist
• Voor alle gsm’s die momenteel in gebruik zijn in de wereld is er 10 miljoen ton  

goudgesteente nodig (1 ton goudgesteente levert maar 3 gram puur goud op).    fout (36 miljoen ton)
• Momenteel is ongeveer 50 % van een gsm-toestel recycleerbaar.      fout (20 %)

Toon het filmpje ‘Wake Up Call’  (https://www.youtube.com/watch?v=jid2A7ldc_8) 
en zet het stop net voor het hoofdpersonage wakker wordt. 

Enkele vragen aan de klas:
• Waarover gaat dit filmpje? Hoe voelen jullie je wanneer jullie dit zien? Waaraan denken jullie?
• Hoe zou het filmpje aflopen? Welke scenario’s zijn mogelijk?

Vervolgens toon je het vervolg van het filmpje. 
Vergelijk de scenario’s die de leerlingen opperden met het eigenlijke einde van het filmpje.
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VOEDSEL

Op onze planeet zijn 1.3 miljard mensen overvoed 
en deze groep wordt alsmaar groter. Intussen lijden 
wereldwijd ook bijna 1 miljard mensen honger... een 
schril contrast. 

Wat ligt er op ons bord? Waar en hoe is dat eten ge-
produceerd? Wie pikt er de meeste graantjes mee? 
Wie zit er met de gebakken peren? Wie heeft boter 
op het hoofd? En vooral, hoe moet dit verhaal ver-
der? Vanuit een positief toekomstdenken zoeken de 
leerlingen in onze workshop Aan Tafel het goede 
recept om in 2050 negen miljard monden te kunnen 
voeden op een duurzame manier. Een zoektocht 
naar alternatieven voor ons huidig productie- en 
consumptiemodel, gekruid met concrete voorbeel-
den van actuele vernieuwende initiatieven ter in-
spiratie. Hier alvast een amuse-bouche..

Lestip

Deze oefening zoomt in op het uitgebreide gamma aan keu-
zemogelijkheden in de supermarkt (en alle keuzestress die 
daarbij komt kijken).

• Geef de leerlingen per vier of vijf een boodschappen-
lijstje met vier categorieën (maaltijd, drank, dessert, 
tussendoortje) waaruit ze een keuze moeten maken. Ze 
krijgen ook een budget van 15€euro. Vervolgens schotel 
je hen een promofolder voor (zie bijlage) met per blad-
zijde vier producten waaruit ze er samen eentje moeten 
kiezen. 

• Er is nooit een ‘juist’ antwoord, elk product heeft telkens 
bepaalde voor- en nadelen (economisch, ecologisch of 
sociaal). Na elke vraag koppel je even terug: welke ge-
volgen heeft je keuze voor het milieu, voor de mensen, 
voor je portemonnee?
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STAD

Grootsteden, ook ‘ons’ Brussel, worden steeds 
meer gekenmerkt door hun grote superdiversi-
teit. Met honderdduizenden of miljoenen sa-
menwonen in een stad stelt ons voor uitdagin-
gen. ‘Verbinding’ en ‘solidariteit’ boksen op 
tegen ‘discriminatie’, ‘angst’ ... 

De thuishaven van Studio Globo, Brussel, biedt 
een geweldig laboratorium waarin leerlingen 
thema’s als interculturaliteit, discriminatie, 
beeldvorming ... vanuit verschillende per-
spectieven kunnen leren kennen in het project 
‘Brussel Beleven’. Deze lestip laat je alvast met 
deze thema’s aan de slag gaan. 

Lestip

Bij wijze van inleiding op een les over identiteit, gelijkenissen en verschillen tussen mensen, ga je met de 
leerlingen op zoek naar de diversiteit binnen de groep via een aangepaste versie van het spelletje ‘citroen- 
citroen’. Bespreek het spel achteraf en geef zo een eerste aanzet voor een definitie van cultuur.

Vraag de leerlingen om na te denken over een eigenschap (karaktertrek, hobby, uiterlijk kenmerk, enz.) 
• waarvan ze denken dat zoveel mogelijk anderen in de groep daar ook aan voldoen (gelijkenissen) 
• waarvan ze denken dat zij de enige zijn die hieraan voldoen (verschillen)

Maak een stoelenkring waarin één stoel ontbreekt. De persoon die geen stoel heeft, gaat in het midden van 
de kring staan.
• De persoon die in het midden staat, zegt nu een eigenschap waarvan hij/zij denkt dat bijna iedereen in de 

groep daar ook aan voldoet. Al wie aan deze eigenschap voldoet, staat op en probeert op een andere stoel 
te gaan zitten (maar nooit de stoel direct links of rechts naast hem). De persoon die in het midden stond, 
probeert ook op een stoel te gaan zitten. Wie geen stoel heeft, gaat in het midden staan.

• Na een tijdje vraag je aan de persoon in het midden om een eigenschap te benoemen waarvan hij/zij denkt 
dat hij/zij de enige is die daaraan voldoet. Wie toch aan deze eigenschap voldoet, staat op en probeert op 
een andere stoel te gaan zitten of zal in het midden moeten gaan staan.

Korte verduidelijking. Vraag aan de groep:  
Hoe verhouden wij ons tot de ander? Wat is diversiteit? Wat zijn verschillen? Welke soorten zijn er?

Mensen kunnen op veel verschillende vlakken van elkaar onderscheiden worden: gender, seksuele geaard-
heid, leeftijd, levensbeschouwing, sociale status, kleur, afkomst, kledij, karakter, levensgeschiedenis, enz.  
We denken soms veel meer van elkaar te verschillen dan dat in werkelijkheid het geval is. Je vindt altijd dingen 
die ons binden, ook daar waar je het niet verwacht. Maar je zult ook altijd op verschillen botsen, verschillen 
die van persoonlijke of fysieke aard zijn, of cultureel gebonden.
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MEER VAN DIT? 

WWW.STUDIOGLOBO.BE/SECUNDAIR
ACTUALESSEN, WORKSHOPS, NASCHOLING, PROJECTEN, LESMATERIAAL, ...


