
Maken de uitspraken op de postkaartjes bij jou iets wakker? Gefron-
ste wenkbrauwen, een glimlach, een groene lach, een overpein-
zing,… Goed! Want Studio Globo wil je prikkelen om met je leer-
lingen te werken aan complexe mondiale uitdagingen.

In onze dagelijkse conversaties is er vaak geen plaats voor deze 
complexiteit. Snelle quotes, scherpe opmerkingen, gevatte posts, 
oververhitte emoties, ze circuleren aan een razend tempo. Laat 
deze set kaarten alvast een uitnodiging zijn tot dialoog, een aan-
zet tot nuance en een kans om de wereld in de klas te brengen. 

In deze bundel vind je bij elke quote een concrete lessuggestie. We 
wensen je een boeiende ontdekking toe. En… stuur ons gerust een 
‘kaartje’ met jouw inspirerende quote of lestip.  



Overgewicht is ook een 
vorm van honger
Overgewicht, in de vorm van malnutritie, of het eten van min-
derwaardige of eenzijdige voedingsstoffen, is een complex 
probleem, dat ook mondiale oorzaken heeft. Net als bij honger, 
is het kluwen van factoren die op elkaar inspelen, moeilijk te 
ontwarren. 

Klimaatverandering, conflicten en concurrentie tussen boeren 
wereldwijd zorgen ervoor dat kiezen voor gezonde lokale voeding 
moeilijk is. Wie weinig middelen heeft, heeft nog minder toegang 
tot gevarieerde en gezonde voeding. Dit zorgt voor een toena-
me van obesitas of zwaarlijvigheid, ook in minder ontwikkelde 
landen. 
Via de analyse van dit complexe probleem aan de hand van een 
relatiecirkel begrijpen leerlingen dat de wereld om ons heen 
een dynamisch geheel vormt en niet bestaat uit losse feiten en 
gebeurtenissen. 

Doel: systeemdenken aanmoedigen
Werkvorm:  duowerk met een relatiecirkel
Materiaal: 
• Fiche A en Fiche B
• Extra info systeemdenken: Artikel Jan Jutten
Duur: 30 min
Moeilijkheid: ***

VERLOOP

Stap 1. Vraag aan de leerlingen of ze weten wat obesitas is.  
(Synoniemen voor obesitas zijn zwaarlijvigheid en overgewicht) 
Vraag hen of ze weten wat de oorzaken zijn van obesitas (Ener-
gierijk voedsel eten, verkeerde eetgewoonten, tekort aan li-
chaamsbeweging, …). 
Vraag hen hoe honger en obesitas kunnen samen gaan.
Leg tot slot uit dat ook mensen die zwaarlijvig zijn door heel 

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_aantafel_fichea-b.pdf
https://www.leraar24.nl/app/uploads/L24_organisatie_download002.pdf


eenzijdige voeding te eten, ook ondervoed kunnen zijn of honger 
hebben in de zin dat ze niet voldoende gevarieerde  voedings-
stoffen binnen krijgen. In de oefening die volgt gaan we onder-
zoeken wat de verschillende oorzaken zijn en hoe die op elkaar 
inspelen.

Stap 2. Lees klassikaal de eerste paragraaf als voorbeeld. Leg 
hen uit dat ze op zoek moeten gaan naar de variabelen in de 
eerste paragraaf. Een variabele is een zelfstandig naamwoord 
dat kan veranderen doorheen de tijd. Een variabele zorgt voor de 
toename of afname van een andere variabele op de cirkel. Bij-
voorbeeld: door de toename  van het aantal roofvogels, daalt het 
aantal muizen. 

Teken dan een pijl van de oorzaak naar het gevolg.
Kijk of de pijl ook in de andere richtingen kan wijzen en teken de 
pijlpunten. Schrijf een S (the same) bij de pijl die je tekent als 
beide variabelen stijgen of dalen. Schrijf een O (= the opposite) 
bij de pijl als de ene variabele stijgt en de andere daalt. 
Bijvoorbeeld: door de daling van het aantal muizen, zijn er min-
der ziektes (S), is er minder materiële schade (S) , maar zijn er 
meer dode duiven (O) door de katten, …. 

Het maken van een relatiecirkel is een vrij subjectieve oefening. 
Het is daarom belangrijk op te merken dat er niet één juiste 
oplossing bestaat. Afhankelijk van de gekozen variabelen, kom je 
telkens tot een andere relatiecirkel. Bij systeemdenken is name-
lijk het denkproces belangrijker dan het resultaat. Systeemden-
ken laat dus toe om een veelheid aan oplossingen zichtbaar te 
maken, wat net interessant kan zijn in het klasgebeuren. 

Stap 3. Verdeel de klas in duo’s. Elke duo krijgt een Fiche A of 
Fiche B. Zorg ervoor dat dit evenredig verdeeld is. Elk duo leest 
de paragraaf, onderlijnt 5 mogelijke variabelen en tekent de rela-
tiecirkel.

Stap 4. Een duo met fiche A zit samen met een duo met fiche B. 
Elk duo legt zijn relatiecirkel uit aan het andere duo.

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_aantafel_fichea-b.pdf
https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_aantafel_fichea-b.pdf


Delen is het nieuwe hebben
De kostbare grondstoffen die ons leven comfortabel maken, zijn 
niet eindeloos. Sterker nog, in de nabije toekomst zullen een 
aantal belangrijke grondstoffen uitgeput raken. Het is dus drin-
gend tijd dat we anders leren omgaan met onze grondstoffen. 
Deze lessuggestie gaat in op initiatieven die tonen hoe we kennis 
kunnen delen om te repareren in plaats van weg te gooien. Hoe 
we inspiratie kunnen delen om te hergebruiken . Of hoe we, wat 
niet meer gebruiken, kunnen delen zodat iemand anders er wel 
iets mee kan. Zo kunnen we van delen het nieuwe hebben maken.

Doel:
• Initiatieven leren kennen die de afhankelijkheid van grond-

stoffen verminderen.
• Nadenken over de eigen rol in de transitie naar een duurza-

mere samenleving. 
Werkvorm: stellingenspel via assenkruis + groepswerk
Materiaal: deze fiches van 5 initiatieven
Duur: 30 minuten
Moeilijkheid: **

VERLOOP

Stap 1.  Er worden 5 mogelijke initiatieven voorgesteld om op 
een andere manier met grondstoffen om te gaan. 

Stap 2. De leerlingen zitten per 4 of 5 aan een tafel. Ze krijgen de 
fiches van de 5 initiatieven. Ze krijgen 15 minuten om de fiches 
door te nemen.
Daarna krijgen ze opnieuw 15 minuten om de fiches te rangschik-
ken. Ze moeten het eens worden over een gezamenlijke volgorde. 
• Van minst doeltreffend naar meest doeltreffend (om onze 

afhankelijkheid van grondstoffen te verminderen).
• Van ‘hier zou ik graag zelf aan meewerken’ tot ‘dit is niks voor 

mij’. 

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_5-fiches.pdf
https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_5-fiches.pdf


Stap 3. Per initiatief nemen alle leerlingen nu individueel een 
positie in op een assenkruis. Kies welke alternatieven zeker aan 
bod komen.
• Als de leerling denkt dat het een goede oplossing is, mag hij/

zij links in het lokaal gaan staan.
• Als de leerling denkt dat het een slechte oplossing is, mag 

hij/zij rechts in het lokaal gaan staan. 
• Als de leerling zelf zou meedoen, mag hij/zij vooraan in het 

lokaal  gaan staan.
• Als de leerling zelf niet zou meedoen, mag hij/zij achteraan 

in het lokaal gaan staan.  

Laat enkele leerlingen aan het woord die op een interessante 
positie staan.
 

ik doe niet mee
ik vind het een goed initiatief

ik doe mee
ik vind het een goed initiatief

ik doe niet mee
ik vind het geen goed 

initiatief

ik doe mee
ik vind het geen goed 

initiatief



Is het rechtvaardig om rijk 
te zijn?
Wie succesvol is, denkt snel dat het een beloning is voor zijn of 
haar harde werk. Maar veel vaker is waar je geboren bent, wie je 
ouders zijn of waar je naar school gaat, een bepalende factor. Is 
het dan wel rechtvaardig om rijk te zijn, als deze toevallig fac-
toren zo’n cruciale rol spelen?  Dit spel wil dat toeval zichtbaar 
maken, want enkel dan kan je nadenken over een oplossing. 
Sleutel met je leerlingen aan de regels en bouw samen aan een 
eerlijker spel. 

Materiaal:
• Vuilnismand
• Kladpapier
• Bord of whiteboard 
Werkvorm: spel met nabespreking
Duur: 15 minuten 
Moeilijkheid: **

INHOUD
De leerlingen proberen vanop hun zitplaats een prop papier  in de 
papiermand te gooien. Door te reflecteren over de eerlijkheid van 
het spel en te zoeken naar  mogelijke oplossingen, kan je het spel 
gebruiken als aanleiding om na te denken over gelijkheid, eerlijk-
heid en gelijkwaardigheid. 

SPEL: (VUILNISBAL)
Stap 1. Speluitleg. Leg uit aan de leerlingen dat ze een kort spel 
zullen spelen. In het onderstaande kader vind je de spelregels 
terug.
Spelregels:
• Iedereen blijft  op zijn plaats zitten.
• Leerlingen proberen van op hun plaats een prop papier in de 

papiermand te gooien.
• Elke leerling krijgt 1 worp.
• Een succesvolle worp is één punt waard.



Stap 2. Speel het spel. Laat de leerlingen allemaal een poging 
doen om hun prop in de papiermand te gooien. Vraag de leer-
lingen wie een punt heeft gescoord. Hieruit zal normaal blijken 
dat hoe verder de  leerlingen zitten, hoe moeilijker het is om een 
punt te scoren. Ondanks het feit dat iedereen gelijk is voor de 
wet, is het spel niet helemaal eerlijk.

Stap 3. Ga samen met je leerlingen op zoek naar een manier om 
het spel eerlijk te maken. Welke regels kunnen ze aanpassen om 
wie verder weg zit een betere kans te geven? Vraag aan je leer-
lingen welke ideeën  ze hebben. Vraag ze ook om stil te staan bij 
mogelijke voor- en nadelen van hun oplossingen.  Welke oplos-
sing vinden de leerlingen het eerlijkst? 

Mogelijke ideeën:
• De papiermand in het midden plaatsen. (Grootste gemene 

deler)
• Meer proppen mogen gooien als je achteraan zit. (Positieve 

discriminatie)
• Een groter doel maken. (De opdracht gemakkelijker maken)
• Meerdere papiermanden plaatsen doorheen de klas. (Diffe-

rentiatie) 
• …

(Optioneel): Speel met de nieuwe regels een 2de ronde van het 
spel.

BESLUIT
De leerlingen starten allemaal gelijk voor de regels van het 
spel. Maar het is niet omdat die regel voor iedereen hetzelfde is 
dat het spel eerlijk verloopt. De toevallige positie in het lokaal 
bepaalt de kans op succes. Dit spel wilt zichtbaar maken dat je 
toevallige beginpositie, ook in onze samenleving, veel impact 
heeft op  de kansen die je krijgt. 



Wat als klimaatopwarming 
een leugen is en we voor 
niets investeren in een 
betere toekomst?
- NAOMI KLEIN-

Klimaatrechtvaardige maatregelen maken ons leven op vele vlak-
ken beter. Steden met betaalbaar en goed uitgewerkt openbaar 
vervoer zorgen voor schonere lucht. Goed geïsoleerde huizen 
halen onze energiefactuur naar beneden. Meer groen in en rond 
de stad verhoogt de biodiversiteit en de leefbaarheid. Er heerst 
wetenschappelijke consensus over de klimaatopwarming. Voor zij 
die nog in de ontkenningsfase zitten: wat hebben we te verlie-
zen? 

Deze les zoomt in op acties of maatregelen die we kunnen nemen 
om de klimaatopwarming tegen te gaan. Aan de hand van voor-
beelden in krantenartikels nemen de leerlingen verschillende 
acties onder de loep. Ze ordenen ze binnen 3 domeinen: uitstoot 
van broeikasgassen een halt toe roepen, alternatieven creëren en 
klimaatverandering begrijpen. Daarna bekijken ze welke acties ze 
het meest effectief vinden.

Materiaal: deze krantenartikels (print ze uit)
Werkvorm: groepswerk met mini-presentatie + klasdiscussie
Duur: 50 min. 
Moeilijkheid: ***

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/lestips_so_krantenartikels.pdf


INHOUD: TOELICHTING MODEL

Acties om klimaatverandering te stoppen kunnen zich binnen 3 
domeinen situeren. 

1. Uitstoot een halt toe roepen
Deze acties concentreren zich op het niveau van de uitstoot. Om 
de klimaatverandering een halt toe te roepen, moeten we zoveel 
mogelijk fossiele brandstoffen in de grond houden. 
Mogelijke acties zijn hier: klimaatmarsen om politici oproepen 
om klimaatvriendelijke keuzes te maken, burgerlijke ongehoor-
zaamheid, persoonlijke levenskeuzes zoals bewust kiezen om niet 
met het vliegtuig te reizen, om geen vlees te eten, enz. 

2. Alternatieven creëren
Bij deze acties creëren we alternatieven die ons minder afhanke-
lijk maken van fossiele brandstoffen (of die de concentratie van 
broeikasgassen in de lucht doen dalen). Het kan gaan over een  
goed uitgewerkt openbaar vervoer, volkstuintjes, deelplatvor-
men, energiecoöperaties,  enz. Deze acties kunnen vertrekken 
vanuit de overheid, het middenveld, burgerbewegingen, collec-
tieven,  individuele burgers, enz. 

3. Klimaatverandering begrijpen
Vooraleer we tot concrete actie overgaan, is het belangrijk om 
klimaatverandering te begrijpen. Mogelijke acties: vormingen, 
les rond klimaat, sensibiliseringscampagnes, enz. 



VERLOOP
Stap 1. Teken een vereenvoudigde versie van het model van op het bord. Geef de leerlingen een korte uitleg 
over de 3 cirkels.

Stap 2. Laat de leerlingen per 3 of 4 aan een tafel zitten. Geef elk groepje een artikel. Laat de leerlingen na-
denken over de volgende vragen.
• Over welke actie gaat het?
• Binnen welke cirkel kan je de actie situeren? 
• Vinden jullie de actie doeltreffend in de strijd tegen klimaatverandering?
De leerlingen kunnen eventueel een computer gebruiken om meer informatie op te zoeken. 

Stap 3. Binnen elke groep krijgen de leerlingen twee minuten om de actie in hun artikel te presenteren aan de 
rest van de klas. 

Stap 4. Hierna mogen de leerlingen zich binnen het lokaal verplaatsen naar de actie die ze zelf het meest 
effectief vinden. 

Stap 5. Laat binnen elk groepje iemand aan het woord om zijn/haar positie te duiden. Andere groepjes kunnen 
voor- of tegenargumenten aanbrengen. Laat zo een klasdiscussie ontstaan. 



Vraag niet: van waar ben je? 
Vraag: waar ben jij thuis?
 -TAIYE SELASI-

In dit klasgesprek willen we leerlingen uitdagen om stil te staan 
bij hoe we kijken, observeren, waarnemen en welke onbewuste 
factoren en contextfactoren onze waarneming beïnvloeden. De 
resultaten van het waarnemingsproces zijn gekenmerkt door sub-
jectieve kleuring. We komen erachter dat we niet altijd zien wat we 
denken te zien. Als je vraagt ‘van waar ben je?’ zeg je ook meteen 
‘waarschijnlijk niet van hier’. Vraag daarom ‘waar ben je thuis?’ en 
stel je oordeel even uit. Want de juiste vraag stellen is belangrijk. 

Materiaal: 
• deze Prezi met afbeeldingen en foto’s
• eventueel: TED-talk van Taiye Selasi
Werkvorm: klasgesprek
Duur:  20 minuten  
Moeilijkheid: *

VERLOOP

Stap 1. We breken het ijs met enkele oefeningen rond waarne-
ming. Projecteer het eerste deel van de Prezi en volg het pad. Er 
verschijnen verschillende afbeeldingen. Geef de leerlingen bij elke 
afbeelding de opdracht om voor zichzelf op te schrijven wat ze 
zien. Vraag hen nadien wat ze hebben opgeschreven. 

Afbeelding 1. Sommigen hebben misschien een gezicht van een 
oud mannetje herkend, anderen zeggen misschien een muis te 
hebben gezien. In dezelfde tekening kan je beiden herkennen. Af-
hankelijk van bepaalde (onbewuste) factoren zal je ofwel de ene of 
andere zienswijze opnemen. Met behulp van de reeksen dieren en 
gezichten kan je ook duidelijk aantonen dat de context waarbin-
nen je iets bekijkt heel sterk kan bepalen wat je effectief zult zien. 
In een reeks tekeningen van dieren, zullen de meeste mensen in 

http://2019.studioglobo.be/nl/content/prezi-bij-werkvorm-kaartjes-aanbod-secundair-2019-2020
https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=nl


de betrokken tekening een muis herkennen. In een reeks tekenin-
gen van gezichten, zullen de meesten daarentegen het gezicht 
van een oudere man herkennen. 

Afbeelding 2 en 3. Dezelfde soort ervaringen hebben we bij het 
bekijken van reeksen van cijfers of letters. Wat zien de leerlingen 
in het midden staan? Afhankelijk van de context, lezen we een ‘S’ 
of een ‘5’, of een letter ‘B’ of het cijfer ‘13’. 

Afbeelding 4. Wat zien we hier? Twee gezichten of een schaal? 

Afbeelding 5. Waar gaat onze aandacht naartoe op deze foto? Er 
valt een vrouw uit het raam, maar het valt nauwelijks op. 

Stap 2. 
1. Dezelfde oefening passen we nu toe op een foto. Wat zien de 
leerlingen op de foto? Ze kunnen snel voor zichzelf een eerste 
indruk opschrijven, zonder hier lang over na te denken. 
Bespreek hun antwoord klassikaal aan de hand van de volgende 
vragen: Interpreteren jullie de foto als een positief of negatief ge-
beuren? Waarom zou het naar een positieve gebeurtenis kunnen 
wijzen, waarom naar een negatieve? Op welke aanwijzingen op de 
foto baseren de leerlingen hun waarneming? Zijn er dingen op de 
foto die erop wijzen dat hun indruk waarschijnlijk juist is?

2. Verandert een (onder)titel hoe we de foto zullen interpreteren? 
Verandert de titel op het boek de indruk van de situatie op de foto 
(die vanuit een iets andere hoek genomen is)? Waarom wel / niet? 

3. Het gaat hier om een foto die veel is gebruikt of beter gezegd 
‘misbruikt’ in de media, als het nieuwsbericht ging over bvb. ‘pro-
bleemjongeren’, ‘de harde kern’, ‘criminelen’, zaken die wellicht 
moeilijk in beeld te vatten zijn. 

4. Maar wat wordt er nu echt met de foto weergegeven? Een groep 
Nederlanders van Marokkaanse origine, die tijdens een bezoek 
aan het vroegere concentratiekamp Westerbork, luistert naar het 
verhaal van iemand die het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog 
overleefde. 



DUIDING VOOR DE LEERKRACHT: 
Waar gaat onze aandacht naartoe? Wat valt ons op? Wat zijn onze 
behoeften en noden? Onze persoonlijke smaak of interesse? Wat 
hebben we in het verleden onthouden over dat wat we zien? Ant-
woorden op deze vragen kunnen bepalen hoe we de wereld om 
ons heen waarnemen. Ook voorkennis, contextfactoren of een 
verwachtingspatroon (ook bestaande vooroordelen of stereoty-
pen) spelen een rol bij het geven van betekenis door de hersenen 
aan wat wordt waargenomen door de zintuigen. 
Ons – al dan niet respectvol – gedrag wordt o.a. bepaald door 
contextuele en (on)bewuste factoren die onze waarneming beïn-
vloeden. Voor de gewone man of vrouw in de straat is waarnemen 
dus niet ‘waardenvrij’. Waarnemen is een actief proces en ons 
waarnemen wordt voortdurend beïnvloed. Onze waarnemingen 
vormen de basis van ons oordelen. De kunst is met open en kriti-
sche blik te kijken en te luisteren. Op deze wijze worden oordelen 
geen ‘vooroordelen’. 
Wil je met je leerlingen dieper ingaan op dit thema? Neem dan 
zeker een kijkje bij de actuales “Hoe kijk ik naar de ander is an-
ders is dan ik?” of het digitaal lesmateriaal “Sporen van kolonisa-
tie” via sporenvankolonisatie.studioglobo.be

http://sporenvankolonisatie.studioglobo.be


Voedselproductie
Laat leerlingen kritisch nadenken over de voedselproductie. In 
verschillende groepjes ontdekken ze het traject dat kippenvlees/
varkensvlees aflegt voordat het op ons bord belandt. De leerlingen 
krijgen een rol toebedeeld. De voorstanders zoeken naar de voor-
delen van de klassieke veeteelt. De tegenstanders zoeken naar de 
nadelen. De leerlingen gaan tijdens een aftikdiscussie als exper-
ten vanuit hun rol in discussie met elkaar. In een nabespreking 
reflecteren de leerlingen over het onderwerp en dit rollenspel.

Materiaal: 
• 4 tablets/laptops
• Kaartjes  (1 per leerling)
Werkvorm: groepswerk - aftikdiscussie
Duur:  1 lesuur  
Moeilijkheid: **

 
DOELSTELLINGEN
• Leerlingen op de hoogte brengen van de stappen in de produc-

tie van kippenvlees/varkensvlees.
• Leerlingen in groep vanuit een rol de voor- of nadelen van de 

klassieke productiemethode  laten nagaan .
• Leerlingen leren argumenteren, debatteren met elkaar.
• Leerlingen laten reflecteren over deze lesinhoud en rollenspel.

VERLOOP
KLASSIKAAL PINGPONGEN 

De leraar brainstormt klassikaal met de leerlingen over de weg die 
het vlees aflegt van big tot varkenslapje, van kuiken tot kippenbil. 

Uit het ei kuiken/big – vetmesten- transport- slachten- transport– 
verwerking-transport -verkoop-transport-consumptie 

Meer info: 
• van ei tot kippenborst
• van big tot varkenslapje

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/bijlage_fwa_vanbigtotkipfilet.pdf
https://eostrace.be/traces/trace-van-kippenvlees 
https://eostrace.be/traces/varkensvlees


ONDERZOEKSFASE IN 4 GROEPEN

In dit deel verdiepen de leerlingen zich in de verschillende stappen van de vleesproductie. Daarvoor krijgen ze 
een rol toebedeeld. Ze zijn voor- of tegenstander en gaan op zoek naar argumenten voor of tegen de klassieke 
vleesproductie. Verdeel op een willekeurige manier de kaartjes over de leerlingen. Er ontstaan 4 groepen. 

Groep 1 krijgt de opdracht het traject ‘’van ei tot kippenborst’’ te bestuderen vanuit de rol “voorstander”. 
Groep 2 bestudeert hetzelfde traject maar vanuit de rol “tegenstander”.  Groep 3 onderzoekt het traject “van 
big tot varkenslapje” vanuit de rol “voorstander” en groep 4  onderzoekt hetzelfde traject vanuit de rol “te-
genstander”. 

Elke groep krijgt een tablet of laptop en bestudeert vanuit hun rol aandachtig de info op de website van  
Eostracé.  
• van ei tot kippenborst
• van big tot varkenslapje

De leerlingen  informeren zich in groep over de verschillende stappen in de productie en de impact ervan op 
het milieu, gezondheid, sociale aspecten en dierenwelzijn. De voorstanders zoeken voor elke stap naar de 
voordelen. Zij gaan in de discussie die volgt,  de verschillende stappen in de klassieke veeteelt moeten verde-
digen. De tegenstanders zoeken naar nadelen. Zij gaan argumenten tegen deze industriële vorm van vleespro-
ductie moeten geven. Elke leerling is verantwoordelijk voor het noteren van de argumenten van 1 bepaalde 
stap in de keten (zie kaartje: big/kuiken, vetmesten, transport, slachten). 

AFTIKDISCUSSIE

Na de onderzoeksfase start de aftikdiscussie. De discussie gebeurt in 2 groepen: de groep ‘van ei tot kippen-
borst en de groep ‘van big tot varkenslapje’. Per groep zijn er 4 plaatsen aan een tafel. De rest van de groep 
vormt een kring rond de tafel. De discussie telt 4 rondes: elke ronde gaat over 1 stap in de keten (ronde 1: big/
kuiken, ronde 2: vetmesten, ronde 3: transport, ronde 4 : slachten). De leerlingen die in de groepjes verant-
woordelijk waren voor het noteren van argumenten voor deze stap, nemen plaats aan de tafel. Een leerling 
start met het delen van de mening en voert hiervoor 1 of meerdere argumenten aan. De andere leerling rea-
geert en maakt hiervoor gebruik van eigen argumenten.  Tijdens de discussie mag een leerling van elke groep 
het groepslid in de discussie bijstaan. De discussie verloopt tussen maximaal 4 leerlingen. Als een toeschou-
wer aan de discussie wenst deel te nemen, kan dat door op de schouder van één van de groepsleden te tikken 
en de plaats in te nemen.  De leraar probeert zo veel mogelijk leerlingen aan te moedigen om aan de tafel van 
4 aan te schuiven en mee te discussiëren.  

KLASSIKAAL REFLECTIEMOMENT

Tijdens een rollenspel krijgen leerlingen de opdracht om na te denken vanuit een rol die misschien helemaal 
niet aansluit bij hun eigen mening. Dit kan veel inspanning vragen voor leerlingen. Het is dan ook belangrijk 
om een reflectiemoment in te bouwen op het einde van de les.  Ze krijgen ook de kans om hun eigen mening te 

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/bijlage_fwa_vanbigtotkipfilet.pdf
https://eostrace.be/traces/trace-van-kippenvlees 
https://eostrace.be/traces/varkensvlees
https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/bijlage_fwa_vanbigtotkipfilet.pdf


uiten indien ze dat wensen.
De leerlingen verzamelen achteraan in de klas. De ruimte  zelf 
wordt in 2 gedeeld. De leerkracht stelt een aantal ja-neenvra-
gen. Bij elke vraag gaan de jaknikkers aan de linkerkant en de 
neenknikkers aan de rechterkant staan. In elk vak staan er 1 of 2 
stoelen voor de leerling(en) die graag hun mening willen delen. 
Zij gaan op de stoel zitten en krijgen het woord. 

Mogelijke Ja-neenvragen:
• Ik heb in deze les veel bijgeleerd over het kweken van vlees.
• Iedereen die vlees eet zou eens een bezoek moeten brengen 

aan een kwekerij/slachthuis.
• Ik vond het gemakkelijk om de rol die ik kreeg te verdedigen. 
• Ik ga akkoord met de argumenten die mijn groep verdedigde.

Wil je dat je leerlingen zich nog meer verdiepen in dit boeiende 
onderwerp . Boek een  interactieve workshop  van Studio Globo, 
FoodWiseAction. 

 

Niet alle bedrijven kweken/telen voedsel op een industriële 
manier. Er zijn heel wat bedrijven die hun aanpak over een 
duurzamere boeg gooit. In FoodWise Action geven we je leer-
lingen de job van hun leven. Ze gaan virtueel aan de slag bij 
zo’n voedingsbedrijf. Als gloednieuwe werknemers krijgen ze 
een interactieve opleiding rond duurzame voeding. Daarna 
gooien we de bal in hun kamp! De leerlingen nemen plaats aan 
tafel om het menu van een lokaal restaurant te verduurzamen. 
Ook benieuwd wat er op tafel zal komen?



Beeldvorming over Brussel
MOMENTEEL MOGEN WE GEEN KLASSEN ONTVANGEN IN ‘ONS’ 
BRUSSEL... DAAROM BRENGEN WE BRUSSEL NAAR DE KLAS, VIA 
DEZE OEFENING. 
Leerlingen hebben een bepaald beeld van Brussel. Dit beeld ont-
staat niet zomaar. Vaak komt een beeld tot stand door informatie 
die afkomstig is van (sociale) media en verhalen via-via. Omdat 
beeldvorming bepaalt hoe we naar iets kijken en wat we daarmee 
gaan doen, is het goed om te weten of de bronnen betrouwbaar 
zijn. Ook is de berichtgeving vaak veel te eenzijdig of is er meer 
kennis over Brussel nodig om informatie op de juiste manier te 
kunnen interpreteren. De sleutel tot een meer genuanceerde 
beeldvorming zijn ontmoetingen met de stad zelf, haar cultureel 
aanbod, haar bruisende wijken, haar inwoners, …. In deze les krij-
gen leerlingen in 5 rondes een beter zicht over hoe beeldvorming 
tot stand komt en hoe ze hun  beeld kunnen verbreden.

Materiaal: 
• Schrijfgerief, stiften/kleurpotloden
• Werkblad woordenweb Brussel
• Tablets (om de filmpjes te bekijken)
Werkvorm: woordenweb
Duur:  50 minuten  
Moeilijkheid: *

DOELSTELLINGEN
• De grondhouding toetsen van leerlingen met betrekking tot de 

stad Brussel en ‘de Brusselaar’.
• De leerlingen maken kennis met de eigen en elkaars ideeën 

over Brussel.
• De leerlingen begrijpen de wisselwerking tussen eigen ideeën 

en (sociale) media .
• De leerlingen worden zich bewust van hun perceptie van 

Brussel.
• De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten opzichte 

van nieuwsbeelden.

https://www.studioglobo.be/sites/default/files/2020-09/bijlage_bb_woordenweb.pdf


VERLOOP
1) INDIVIDUELE BRAINSTORMRONDE  

Leerlingen krijgen een blad met het logo van Brussel.  Ze brainstormen individueel over Brussel. Welk beeld 
hebben ze over Brussel en welke woorden komen in hen op? 
Woordenweb: De leerlingen maken een woordenweb en schrijven  in het groen 3 woorden op die verband hou-
den met hun beeld over Brussel.  Ze gaan voor zichzelf na vanwaar deze beelden komen. Door media (kranten, 
sociale media (welke?), radio, tv, …), via vrienden, door bezoeken aan Brussel, … 

2) UITWISSELINGSRONDE MET GROEPSLEDEN

Leerlingen zitten in groepjes (3 à 4 lln). Ze vertellen aan elkaar welke woorden ze hebben genoteerd en waar-
om. Ze wisselen de woorden, verhalen, ervaringen uit met elkaar. Versterken ze elkaars beeld of juist niet? 
Krijgen ze door naar elkaar te luisteren een breder beeld of niet? 
Vraag klassikaal aan de leerlingen of de interactie met elkaar hun beeld over Brussel heeft beïnvloed. Zo ja, 
hoe?
Woordenweb: De leerlingen vullen het woordenweb verder aan (in het rood). Welke woorden komen in hen op 
na deze ronde?   

3) DE RONDE VAN DE VEELZIJDIGE BERICHTGEVING

Bij de individuele brainstorming hebben de leerlingen nagedacht over het beeld dat ze hebben en vanwaar het 
beeld komt. In deze ronde gaan we dieper in op die berichtgeving.  Vraag aan de leerlingen op welke manier 
informatie hen bereikt en beïnvloedt: social media (Instagram, Tiktok, blogs, Twitter, Youtube, vlogs) , radio, 
tv, dagbladen, weekbladen, tijdschriften, …
Nationale nieuwszenders zullen eerder grote (en vaak negatieve) gebeurtenissen beschrijven zoals aanslagen, 
rellen, betogingen, .. terwijl lokaal nieuws een grotere inkijk geeft in het  dagelijkse leven in Brussel. Zo vind 
je er naast negatief berichtgeving, ook nieuws over  buurtfeesten,  solidariteitsacties, culturele events  of ... . 
Daarnaast is het aan te raden om meerdere bronnen te raadplegen om de  veelzijdigheid van de stad te ont-
dekken. 

Bruzz magazine is een voorbeeld van een gratis Nederlandstalig weekblad met politiek, economisch, sociaal 
en cultureel nieuws uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
In een volgende opdracht laat je de leerlingen (individueel of in groep) online bladeren in Bruzz magazine. Je 
kan ook een aantal exemplaren van Bruzz bestellen. De leerlingen krijgen de opdracht om na te gaan welke 
events hen boeiend lijken; wie in de artikels van  Bruzz aan het woord komt; welk artikel hen het meest aan-
spreekt. Welk beeld krijgen ze van de stad door in dit tijdschrift te bladeren? 
Woordenweb: In het blauw vullen de leerlingen het woordenweb verder aan met nieuwe woorden/begrippen 
over Brussel die in hen opkomen na deze ronde.

Bijkomende suggestie: Brussel moet vaak recupereren van een negatieve beeldvorming. Na de aanslagen 



leken meer  dan 1 miljoen Brusselaars in een belegerde, doodse stad te wonen. Jimmy Kets laat in dit filmpje 
zien hoe je als fotojournalist de ‘waarheid’ kunt manipuleren en naar je hand  zetten. Maar het kan veel erger. 
Nepnieuwsmakers gebruiken vaak foute beelden of manipuleren beelden. Gelukkig houden meer en meer 
mensen zich meer en meer bezig met factchecking. Vraag aan de leerlingen of ze checken of informatie fake 
is of niet? Vooral berichten die ze doorkrijgen via social media, influencers zijn niet altijd correct.  Bespreek 
klassikaal tips om de echtheid  van berichtgeving te controleren.

4) DE KENNISRONDE 

Doe om af te sluiten in groepjes een kleine quiz over Brussel. Het is een korte test om na te gaan of  de leerlin-
gen basiskennis hebben over Brussel om de informatie die ze lezen/horen, …  te kunnen interpreteren. 

1) Uit hoeveel gemeenten bestaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
a) 5 
b) 12
c) 19

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de drie gewesten van België en bestaat uit 19 gemeenten, 
waaronder de stad Brussel, die de hoofdstad van België is. Het Gewest vormt een enclave in Vlaanderen die 
een totale oppervlakte van 161 km² heeft en 1.221.881 inwoners (1 januari 2020) telt. Het hele stedelijk 
gebied van Brussel, inclusief de voorsteden buiten het eigenlijke gewest, telt ongeveer 1,8 miljoen inwoners 
en is daarmee de grootste agglomeratie van het land. Zowel de Vlaamse als Franse Gemeenschap oefenen hun 
bevoegdheden uit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2) Welke nationaliteit (niet-Belgische) is het meest aanwezig in Brussels hoofdstedelijk gewest?
a) Franse (5,3%)
b) Marokkaans
c) Congolees



 
Gevolgd door Roemenië 3,2% Marokko 3,1 % en Italië 2,7 %
Bron

3) Hoeveel nationaliteiten telt Brussel?
a) 64
b) 156
c) 183 

Brussel is een wereldstad en is op Dubai na, de stad met het hoogste percentage inwoners van buitenlandse 
afkomst. In totaal is 71% t.o.v. totaal aantal inwoners van buitenlandse afkomst. 
Bron 

4) Hoeveel parken of bossen telt Brussel?
a) 45
b) 87
c) 122 

Brussel heeft meer natuurschoon dan je zou denken: historische parken, gezellige pleintjes, met bomen 
beplante lanen, een bos, een woud en zelfs enkele hoeves en moestuinen. Uiteraard zijn er wijken die nog wel 
wat groen kunnen gebruiken. Straten, wijken waar er te weinig groen is, zijn extra gevoelig voor de klimaatop-
warming. Beton en asfalt absorberen warmte. Bomen daarentegen zorgen voor verkoeling.
Bron

5) Hoe heet de bekende Brusselse volkswijk gelegen tussen het justitiepaleis en het zuidstation 
waar de vlooienmarkt dagelijks plaatsvindt?  

a) Matongé
b) Marollen
c) Kuregem 

In de schaduw van het Justitiepaleis ligt de meest volkse buurt van Brussel. Je vindt er de imposante Halle-
poort, het levendige Vossenplein, waar alle dagen van ’s ochtends vroeg tot 2 uur ’s middags antiek en rommel 
wordt verkocht. Je kan er je slag slaan als je op tijd komt, en het spel van afdingen spelen is er schering en 
inslag. Op je wandeling kom je twee grote sociale woningblokken tegen, die in fel contrast met elkaar staan. 
Je kan jezelf verliezen in de Hoogstraat, de langste winkelstraat van Brussel, of je kan op het Breughelplein de 
lift nemen naar de Miniemenstraat om de ware grootte van het Justitiepaleis van dichtbij te kunnen zien. 
Bron

6) Tijdens de corona-lockdown werd een jongen in Kuregem achtervolgd door de politie omdat hij de 
corona-regels niet naleefde en wegvluchtte op zijn scooter. Hij heeft deze achtervolging niet overleefd. 
Hij was een graag geziene jongen die vrijwilligerswerk deed bij de jeugdwerking in de buurt. Deze ge-

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIMBR-Brussel.pdf
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIMBR-Brussel.pdf
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIMBR-Brussel.pdf
https://www.bruzz.be/samenleving/jouw-vraag-welke-nationaliteiten-zijn-niet-nauwelijks-vertegenwoordigd-brussel-2019-05
https://visit.brussels/nl/lists/parken-in-brussel
https://www.uitinbrussel.be/sites/default/files/050300_w43_sollen_met_de_marollen.pdf


beurtenis heeft de spanning tussen vele jongeren en de politie in Brussel doen toenemen. Vooral jonge-
ren met een migratieachtergrond voelen zich geviseerd door de politie, ze voelen zich niet gelijkwaardig 
behandeld. Zowel voor de politie als de jongeren is het belangrijk dat een eerlijk en transparant onder-
zoek uitklaart hoe dit tragische ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Hoe heette deze jongen?

a) Adil
b) Daniel
c) Youba

Bron

7) Voor hoeveel jobs zorgen Europese en internationale instellingen in het Brussels Gewest?
a)    7000
b)    50 000
c)  121.000  

Het Brussels Gewest telt 20 Europese Unie organisaties, 42 intergouvernementele organisaties, 20.000 lob-
byisten, bijna 1.000 buitenlandse journalisten en 5.400 diplomaten, meteen het hoogste aantal diplomaten 
ter wereld.
Bron

8) Hoeveel families staan op een wachtlijst voor een sociale woning in Brussel?
a) 12000
b) 27000
c) 48000 

Het tekort aan sociale woningen in Brussel is nijpend. Zo’n 70 procent van alle huurders heeft theoretisch ge-
zien recht op een sociale woning, maar die woningen vormen maar 8 procent van het woningpark. Er staan dan 
ook meer families op de wachtlijst voor een sociale woning (48.804), dan er sociale woningen zijn (39.586, 
waarvan er 3.469 leeg staan).
Bron

9) Wat is de naam van het  proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en 
economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee 
gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel? 

 a) sociale reproductie
 b) gentrificatie
 c) activisme

Deze quiz is maar een kleine fractie van de kennis die nodig is om de stad te begrijpen en de informatie die je 
krijgt te interpreteren. 
Woordenweb. Contextualisering is belangrijk om berichten over Brussel te interpreteren. De leerlingen vervolledi-
gen het woordenweb in het paars met nieuwe woorden over Brussel uit deze ronde.

https://www.bruzz.be/samenleving/adil-nog-niet-gezien-door-zijn-ouders-maar-de-simplismen-zijn-daar-al-2020-04-12
https://www.bruzz.be/samenleving/internationale-instellingen-zorgen-voor-121000-jobs-2016-01-12
https://www.bruzz.be/stedenbouw/wonen-brussel-30-jaar-ontoereikend-beleid-2019-06-25


5) DE RONDE VAN DE BRUSSELERVARING

Ga na of er leerlingen zijn waarbij het beeld over Brussel bepaald wordt door bezoeken aan Brussel. Misschien 
heeft iemand een oma wonen in Brussel of gaat iemand elke week naar de voetbal? In welke mate beïnvloedt 
een ontmoeting met de stad, ook het beeld van een stad? Laat het filmpje zien van muntpunt voor scholen. 
Voor de ontmoeting met de stad , kan je Brussel beleven boeken bij studio Globo. De leerlingen gaan tijdens 
deze projectdag in kleine groepjes op een fijne interactieve kennismaken met verschillende bruisende wijken, 
haar bewoners en initiatieven die het sociaal weefsel versterken.   

Woordenweb. Bij een deelname aan Brussel Beleven vragen we om  het woordenweb mee te nemen naar Brus-
sel. Tijdens de nawerking van de projectdag vervolledigen we het woordenweb met de nieuwe indrukken die de 
stad heeft nagelaten. 

BESLUIT

Brussel is een stad met meer dan een miljoen inwoners, 182 nationaliteiten, 114 verschillende wijken. Om de 
grootstedelijke complexiteit te kunnen vatten zijn er zeer veel rondes nodig en zijn Brusselervaringen een 
must . Hoe meer de leerlingen met de stad in contact komen hoe breder hun beeld zal worden over de stad. 
Daarnaast blijft het een uitdaging om kritisch om te gaan met de informatie dat men krijgt, een stad niet te 
beoordelen op een eenzijdige stroom van informatie en de betrouwbaarheid ervan goed na te gaan. Brussel 
kent zoals elke grootstad heel wat uitdagingen/problemen maar heeft ook enorm veel troeven.

BRONNEN

• Nepnieuws - factcheck
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=HxPxQPSMn94&feature=emb_title
• https://www.nieuwsindeklas.nl/leerdoel/mediawijsheid/bronnen-voor-informatievaardigheden/checklist-voor-nepnieuws/
• https://www.slechtnieuws.nl/#next

• Bruzz, nieuwssite
• Jimmy Kets over het manipuleren van beelden
• Brussel Beleven - Studio Globo
• Filmpje Brussel voor scholen Muntpunt

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=HxPxQPSMn94&feature=emb_title
https://www.nieuwsindeklas.nl/leerdoel/mediawijsheid/bronnen-voor-informatievaardigheden/checklist-voor-nepnieuws/
https://www.slechtnieuws.nl/#next
http://www.bruzz.be
https://www.youtube.com/watch?v=onSG7aPeNUA
https://www.studioglobo.be/aanbod/brussel-beleven-projectdag
https://www.youtube.com/watch?v=3z2Q2VBj2ko


Jongeren inspraak en invloed 
geven
Een petitie voor de komst van een jeugdhuis,  een zitstaking voor het 
klimaat, een protest tegen racisme, een ludieke actie voor een  veili-
gere schoolomgeving,  een event over voedseloverschotten, een bud-
dyproject voor nieuwkomers. Het is maar een kleine greep uit de vele 
acties die jongeren wereldwijd opzetten. Ze organiseren symbolische 
acties waarbij ze onrecht aankaarten of ze gaan voor de directe acties 
waarbij ze zelf veranderingen  realiseren. Acties hoeven niet altijd zo 
groots of ambitieus te zijn om verandering te veroorzaken. Een kleine 
ingreep kan al een groot verschil maken. In deze werkvorm dagen we 
je leerlingen uit om te kijken naar hun direct omgeving, de school, en 
wat ze hier graag anders zouden zien. Hoe kunnen ze met een kleine 
(of grote) aanpassing het dagelijks leven op school beter maken?

Materiaal: 
• Smartphone of ander fototoestel
• Potlood of balpen en A3 papier
• Optioneel: organigram van de school
Werkvorm: probleemanalyse en oplossing
Duur:  50 minuten  
Moeilijkheid: *

DOELSTELLINGEN
• Leerlingen formuleren wat ze aangenaam en onaangenaam vinden 

aan de school omgeving.
• Leerlingen denken na over mogelijk oplossingen voor de proble-

emplaatsen op school.
• Optioneel: leerlingen maken kennis met de verschillende functies 

van medewerkers op een school. 

PROBLEEM ANALYSE

VOORBEREIDENDE OPDRACHT: FOTO’S MAKEN

Geef de leerlingen een week vooraleer je  deze les plant, de opdracht 
om 2 foto’s  te maken  van de schoolomgeving. Het doel is met deze 
foto’s aan te duiden welke plaatsen/elementen ze aangenaam vinden 



(FOTO 1) en die ze storend vinden en ze graag anders zouden zien (FOTO 2). Sommige plekken kunnen (on)
aangenaam zijn door de situaties die er zich voordoen. Je kan de leerlingen aanmoedigen om samen te wer-
ken en de situaties uit te beelden op de foto. Vraag aan hen om deze  foto’s  door te sturen. Je kan ze in een 
presentatie gieten om tijdens de les te bespreken. 

KLASSIKALE BESPREKING VAN DE FOTO’S

Gebruik de foto’s als aanzet om de plaatsen klassikaal te bespreken. Bevraag bij de leerlingen wat ze juist 
willen aankaarten met de foto’s. Bespreek naast de probleemplaatsen zeker ook de plaatsen die de leerlingen 
aangenaam vinden. Waarom ervaren de leerlingen deze plaatsen als positief? Deze analyse kan helpen bij  het 
nadenken over oplossingen.

OP DE AS PLAATSEN

Om de foto’s van de minder aangename plaatsen verder te bespreken kan je ze samen met de leerlingen op een 
as plaatsen. Als je een digibord ter beschikking hebt kan je dit digitaal met de foto’s van de leerlingen doen. 
Zo niet kan je met een assenkruis op het bord en trefwoorden voor de foto’s werken.

Met de plaats op de horizontale as geef je weer hoe belangrijk de leerlingen het aangekaarte probleem vin-
den. Hoe verder naar rechts, hoe meer belang ze aan het probleem hechten. De tweede, verticale as geeft aan 
hoeveel invloed de leerlingen hebben op het probleem. Op de oppervlakte van de speelplaats zal een leerling 
niet veel invloed hebben. Op een lelijke hoek of een saai muur kan een leerling veel meer impact hebben. Hoe 
hoger je de plek op de as plaatst hoe meer invloed de leerlingen op het probleem hebben. 

Zo krijg je een kruis met 4 kwadranten. Links onderaan komen de problemen waar de leerlingen weinig invloed 
op hebben en die ook niet zo belangrijk gevonden worden. Rechts onderaan de problemen waar de leerlingen 
weinig invloed op hebben maar die wel erg belangrijk gevonden worden. Links bovenaan komen de problemen 
waar de leerlingen wel invloed op hebben maar die ze minder belangrijk vinden. Ten slotte rechts boven aan de 
problemen waar leerlingen een grote invloed op hebben en die erg belangrijk worden gevonden. Het is vooral 
deze laatste hoek waar de interessante problemen zullen staan.

OPLOSSING
PLACEMAT

Nu je een overzicht hebt van de probleemplaatsen op de school, laat je de leerlingen brainstormen over mo-
gelijk oplossingen of verbeteringen. Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 leerlingen. Zij kiezen een foto en 
gaan samen nadenken over mogelijke oplossingen. 

Voorzie per groepje leerlingen een blad papier, indien mogelijk van A3-formaat. Laat de leerlingen centraal 
een rechthoek tekenen. In deze rechthoek schrijven ze de probleemplaats waarrond zij zullen nadenken. In-
dien dit mogelijk is kan je de leerlingen ook de afbeelding bezorgen en kunnen ze deze op de probleemplaats 
plakken. Teken vervolgen een lijn van elke hoek van de rechthoek tot de hoeken van het blad. Zo heeft elke 
leerling een eigen stuk om op te schrijven.



BRAINSTORM

De leerlingen starten individueel met het zoeken naar oplossingen. Deze schrijven ze op hun stuk van het 
blad. Geef hen hiervoor 5 minuten. Vervolgens leggen ze hun ideeën samen en proberen ze gezamenlijk tot 
een mogelijke oplossing of verbetering te komen.

UITDAGING 

Daag de leerlingen uit om concreter na te denken over hun suggestie. Wat is nodig voor hun voorstel? 
• Welke materiaal is er nodig? 
• Welke vaardigheden? 
• Zijn er mensen die hen daarbij kunnen helpen?

Voor deze laatste opdracht kan je eventueel een organigram van de school voorzien. Zo kunnen de leerlingen 
ontdekken wie op school bij hun voorstel kan helpen. En zo krijgen de leerlingen tegelijk een beeld van wie er 
allemaal nodig is om een school draaiend te houden.

VOORSTELLEN

Laat als afsluiting de verschillende groepen hun plan tot oplossingen klassikaal voorstellen. Moedig de leer-
lingen aan om het idee ook in de praktijk te brengen. Bekijk samen met hen wat de volgende stap is in het 
proces. Zo gaan de suggesties niet verloren.

Wil je je leerlingen ook acties van andere jongeren 
wereldwijd laten ontdekken? Wil je hen inspireren om 
solidair in actie te komen? Boek dan de nieuwe workshop 
van Studio Globo, Jong GeLuid.

Wereldwijde solidariteit als antwoord op de vele uitdagin-
gen waar we voor staan. De workshop Jong geLuid ver-
trekt van inspirerende voorbeelden van jongeren die met 
hun acties bouwen aan een meer rechtvaardige en duurza-
me samenleving. Zij laten een nieuw geluid horen. Welke 
noden hebben ze op hun zang? Hoe zorgen ze ervoor dat 
het niet bij (ge)luid blijft, maar ook een meezinger 
wordt? Met welke tools maken ze van een eigen initiatief 
een hit? Welke acties vinden ze waardevol? Wat gooien ze 
zelf in de mix? En hoe maken we er samen een swingend 
feest van waar iedereen bij wil zijn?


