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Inleiding  
 

Enthousiaste leerkracht, 

 

Wat (h)eerlijk dat jij samen met je klas wil strijden voor eerlijke handel. In dit gratis lessenpakket staat het 

thema ‘cacao’ centraal. We willen de cacaoboer weer goesting geven om te boeren! Je kan kiezen op 

welke manier je met dit pakket aan de slag gaat: 

 

 Heb je maar even tijd? 

We ontwierpen activiteiten die je op 10 minuten tot een uurtje kan doen.  

 Ga een namiddag aan de slag 

We werkten daarnaast ook een W.O. activiteit uit in een coöperatieve taak van ongeveer één 

namiddag.  

 Ga je er hélemaal voor? 

Dan kan je uit de bol gaan de CLIM lessenreeks, gedurende 1 tot 3 weken (7 namiddagen). Die 

vind je hier! 

 

Welke activiteit je ook kiest, je kinderen zullen telkens een gevoel van verontwaardiging ervaren bij de 

huidige oneerlijke wereldhandel en uitgenodigd worden samen tot actie over te gaan. 

 

Oxfam-Wereldwinkels en de coöperatieve opdrachten 

Oxfam-Wereldwinkels strijdt voor eerlijke handel. Handel is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, 

maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Door aan te tonen 

wat er vandaag misloopt in de wereldhandel maken we het brede publiek bewust van het onrecht dat 

miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn er van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat 

dit model verandert en beleidsmaker moéten ingrijpen.  

 

De keuze voor coöperatieve taken was dan ook evident. Kiezen voor coöperatief leren betekent dat je 

kiest voor talenten, dat je uitgaat van gelijkwaardigheid en diversiteit tussen de leerlingen positief benut. 

Dat doet Oxfam- Wereldwinkels ook! We strijden voor eerlijke handel en zetten sterk in op coöperatieve 

mechanismen. Net als Oxfam-Wereldwinkels benadrukt coöperatief leren dat iedereen iets kan, maar dat 

niemand alles kan. Samen sta je altijd sterker! Samenwerken, eerlijk (onder)handelen, brainstormen, 

praten en creatief ontwerpen, dat is wat Oxfam-Wereldwinkels doet én wat dit lessenpakket stimuleert.  

 

Hoe ga je met dit pakket aan de slag?  

Deze handleiding voorziet lessen met concrete materialen voor leerlingen, waarmee ze zo aan de slag 

kunnen. We kozen voor soberheid: zodat je geen extra materiaal nodig hebt en je tijd efficiënt naar de 

kern van de zaak kan gaan.  

Elke lesopdracht geeft instructies voor de leerkracht en de leerlingen mee. We noteren ook 

differentiatiemogelijkheden zodat jij de taak in jouw klas meerdere keren kan aanbieden of de inhoud 

makkelijker of moeilijker kan maken. Ook koppelden we het pakket aan de eindtermen en leerplannen van 

taal en W.O. 

 

Wat vind je terug in deze handleiding?   

- Het eerste hoofdstuk introduceert CLIM kort. Ook de didactische onderbouwing vind je hier.  

- Het tweede hoofdstuk brengt de essentie van het thema cacao en eerlijke handel.  

- Het derde hoofdstuk doet je een mooi CLIM pakket cadeau waar je je een heel thema of een hele 

maand in kan verdiepen. 

 

We geven je ook een kijkwijzer voor evaluatie mee. Je kan genieten van het ontworpen pakket of er je 

eigen ding van maken. Veel plezier er mee! 
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Introductie 
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Introductie 
Hier stellen we alle activiteiten kort voor, zodat je ze snel terug vindt in deze handleiding. Elke activiteit kan 
als les W.O. of taal gebruikt worden en kan zelfstandig, klassikaal of in (coöperatief) groepswerk uitgevoerd 
worden.  
 

Clim-pakket (voor een week of maandthema) 
 

Hoe werkt deze taak? 

 

- Voor deze taak voorzie je 5 tot 7 lessen van 2 à 3 uur, waaronder één introductieles, 3 tot 5 

coöperatieve themalessen en één syntheseles.  

- Je maakt heterogene groepjes van 5 (of 4) leerlingen, deze groepen behouden hun samenstelling 

gedurende elke les.  

- In elke les krijgt elk kind een andere rol toebedeeld: de ene les is hij organisator, een andere keer 

reporter, materiaalmeester, tijdsbewaker of bemiddelaar (zie bijlage 2, p105). Deze rollen schuiven 

door per les, de groepjes blijven dezelfde.  

- CLIM doorloopt per les een bepaald thema (hier telkens een schakel uit de cacaoketen).  

- Ook nu heeft elke leerling een eigen bronnenkaart. Deze bronnenkaarten bevatten deels gelijke 

info: zo wordt de gehele cacaoketen op elke bronnenkaart toegelicht. De info die verschillend is op 

de bronnenkaart verdiept onder andere het perspectief van de boer, de handelaar en de 

consument.  

 

Het opdrachtblad omvat een A-taak (een cognitieve taak over de inhoud van eerlijke chocolade) opstaat, 

evenals een B-taak. De B-taak is een creatieve doe-taak die kinderen tot actie aanzet. De info uit de A-taak 

is nodig om de B-taak goed te doen.  

 

Wat is CLIM?  

 

CLIM staat voor Coöperatief Leren in Multiculturele groepen. CLIM integreert alle basisprincipes van 

coöperatief leren, maar heeft een complexere en langdurige organisatievorm.  

Wat is er specifiek aan CLIM? 

- De leertijd is uitgebreider en er is meer tijd om de talenten van elk kind op de voorgrond te zetten en 

het proces te bespreken.  

- Elke les is dus een coöperatieve taak rond één bepaald thema. De groepen blijven dezelfde, de 

rollen wisselen doorheen de lessen.  

- Het verschil met de coöperatieve taak die hierboven beschreven wordt, is dat het leren meer in de 

diepte plaats vindt. Bij de vorige taak bespreken en construeren ze in groep alle thema’s maar 

hebben ze zich zelf maar in één bronnenkaart verdiept. Bij CLIM verdiept iedereen zich in elk 

thema. 

 

Waar een coöperatieve taak 5 thema’s beslaat (hier van A tot E), neemt CLIM elk thema op als een 

volwaardige coöperatieve taak. Zo is iedereen doorheen het pakket grondig met elk thema bezig.  Wel met 

verschillende bronnenkaarten en rollen.  
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Figuur  Coöperatieve taak                                                                      Figuur CLIM taak 

 
 
Wat levert dat op?  
 
CLIM ambieert leren in de diepte en in de breedte.  

- Kinderen leren werken met groepsrollen, elkaar feedback geven op het proces en het product.  
- Ze beleven er meer plezier aan, er ontstaat verbondenheid en duurzame leerprocessen. Dat 

betekent dat ze dankzij de werkvorm ervaren wat de kracht van samenwerken is, dat werk eerlijk 
verdeeld moet worden.  

- Inhoudelijke doelen en leergebiedoverstijgende eindtermen (LOETEN) worden verinnerlijkt.  
- Dankzij CLIM ervaren kinderen ook dat het oneerlijk is wanneer één leerling al het zware werk doet 

en er toch niet voor beloond wordt. Ze leren samen zoeken naar oplossingen die het proces en het 
product ten goede komen.  

 
De CLIM methodiek past daarom uitstekend bij de visie van Oxfam-Wereldwinkels!  
Inhoudelijk ervaren leerlingen een gevoel van verontwaardiging. Ze krijgen inzicht in de huidige 
wereldhandel, en meer specifiek op de cacaoketen. De kinderen krijgen goesting om in actie te schieten 
om te tonen dat ze de huidige wereldhandel beu zijn.  
 
 
 

  

A 

B 

C D 

E 



  8 

Didactische wenken 
 
Hier verdiepen we de rollen die je nodig hebt bij een coöperatieve taak, evenals de taalcirkels en de 
meervoudige intelligenties die je aanspreekt. De rollen vind je terug op het kopieerblad in bijlage 2. Zo kan 
je ze makkelijk gebruiken voor jouw klas. Als je al vertrouwd bent met CLIM, kan je gewoon naar het 
volgend hoofdstuk springen! 
 
Rollen in je groepswerk 
 
Bij coöperatief leren krijgt elke leerling beurtelings een rol. Vooraleer je met deze werkvorm start, moeten 
de leerlingen weten wat die rol inhoudt. De rollen liggen vast en hebben een inhoud en betekenis. De rollen 
zijn: organisator, reporter, materiaalmeester, tijdsbewaker, en bemiddelaar. 
Door gebruik te maken van de rollen wordt de verantwoordelijkheid meer bij de leerlingen gelegd (cfr. 
zelfgestuurd leren) en krijgt elk een onmisbare taak in de groep.  
Bovendien gaat zo ook aandacht naar het proces, niet alleen naar het eindproduct. Als leerkracht 
observeer en bevraag je in welke mate de leerling zijn rol opneemt en maak je dit bespreekbaar.  
 
De groepen blijven dezelfde gedurende een CLIM-pakket, de rollen wisselen bij elke opdracht. Zo krijgt 
iedereen een keer de kans om organisator, reporter, … te zijn. Je kan ze kopiëren en uitknippen van bijlage 
2 op pagina 105. 
 
 
De rollen 
 

 Organisator zorgt er voor dat  
iedereen meedoet 
iedereen alles begrijpt 
iedereen de kans krijgt om iets te zeggen 
iedereen bij de taak blijft 
je vragen durft stellen aan elkaar 
hijzelf vragen stelt aan de leerkracht als niemand in de groep de opdracht begrijpt 
 

 Materiaalmeester 
haalt materiaal  
verdeelt materiaal  
legt alle materiaal terug  
zorgt dat iedereen het nodige materiaal heeft 
 

 Reporter  
schrijft het antwoord van de groep op 
overlegt met de groep wat er zal verteld worden aan de klas  
spreekt met de groep af wie wat zal vertellen 
vertelt bij de presentatie wat je met je groep deed 
laat iemand anders van de groep het verslag herlezen of aanvullen 
 

 Tijdsbewaker 
zorgt voor een verdeling van de tijd over de delen van de opdracht  
bewaakt de tijd doorheen het hele proces 
beslist wanneer het tijd is om te stoppen, of over te stappen naar het volgende onderdeel 
 

 Bemiddelaar 
moedigt aan om mee te doen 
moedigt aan om elkaar te helpen 
moedigt aan om samen te werken 
geeft complimentjes bij goed werk 
zorgt dat naar iedereen geluisterd wordt 
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Figuur 1 Drie cirkels van een krachtige 
leeromgeving - CTO Leuven (Van den Branden, 
2012) 

 
Gebruik van de rollen  
 
Dat elke leerling een duidelijk omschreven rol heeft in de groep, heeft enkele voordelen.  
Zo zal het groepswerk in de eerste plaats efficiënter verlopen. Bovendien krijgen alle leerlingen een betere 
kans om deel te nemen aan het groepswerk door hun specifieke taken. Dominantere leerlingen zullen 
andere leerlingen een betere kans tot participatie geven, door hun specifieke rol.  
Het is daarom ook belangrijk dat je bewaakt dat leerlingen zich aan hun eigen rol houden en niet de rol van 
een andere leerling overnemen. Er is zo een grotere kans dat alle leerlingen actief betrokken worden in het 
groepswerk.  
Tenslotte leren leerlingen op deze manier ook verantwoordelijkheden verdelen en een gedeelde 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
 
Denk als leerkracht op voorhand goed na over de samenstelling van de groepen en wie welke rol krijgt. Het 
kan helpen om bij een eerste groepering iedereen een rol te geven waar die zich comfortabel bij voelt. Bij 
een volgende les kunnen rollen doorschuiven, en komen leerlingen uit hun comfortzone en in contact met 
andere rollen. 
 
 
De rol van de leerkracht 
 
Bij coöperatief leren en CLIM is het belangrijk dat ook de leerkracht een andere rol opneemt in de les, om 
de taken en vaardigheden van de leerlingen niet te ondermijnen. Als leerkracht word je eerder een 
begeleider, dan een leider. Eens de leerlingen vertrouwd zijn met deze manier van werken, bevatten de 
taken alle nodige instructies om hun eigen ruimte, tijd en samenwerking te structureren. Als leerkracht 
delegeer je dus een stuk van je gezag aan de klas. Je zal merken dat ze zich daardoor net 
verantwoordelijker gaan gedragen. 
Als ze er toch niet zelf uit raken, zowel inhoudelijk als procesmatig, dan kan je natuurlijk tussenkomen en 
hen hierin ondersteunen. Maar let ook dan op dat je het proces niet te zeer overneemt, of teveel inhouden 
aanreikt. Voorzie hen net genoeg ondersteuning zodat zij weer zelfstandig verder kunnen. 
 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je als leerkracht niets doet. Integendeel. Lessen met coöperatieve taken 
geven je bij uitstek de kans om goed en breed te observeren en gepaste feedback te geven. Door de 
eigenheid van coöperatief leren, krijg je heel veel informatie over hoe leerlingen zich uiten, samenwerken, 
opkomen voor zichzelf, welke talenten ze hebben, waar ze warm voor lopen, … . Maak tijd, bij voorkeur in 
de fase van de eindpresentaties, om die te benoemen, ook wanneer het moeilijk loopt. Maar ook 
tussendoor kan hier of daar een korte en krachtige feedback een goede tussenkomst bieden om een 
leerling terug aan het woord te krijgen, meer zelfvertrouwen te geven of een groepje uit een moeilijk 
moment te halen. 
 
 
Elke taak een taaltaak 

Om aan taalvaardigheid te werken, hoef je niet te wachten tot je 
nog een uurtje taal kan geven. Elke les kan zo krachtig 
opgebouwd zijn, dat leerlingen automatisch aan hun 
taalvaardigheid werken. Alle activiteiten in deze bundel hebben de 
nodige ingrediënten om een sterke taalles te zijn. We baseren ons 
op de 3 cirkels voor een krachtige leeromgeving. 
 
 
Door de coöperatieve structuur van de activiteiten, bekom je een 
goed klasklimaat waarin waarden en normen de bovenhand 
nemen die veiligheid en welbevinden bevorderen. Het wordt de 
norm om elkaar te helpen en hulp te vragen wanneer het nodig is, 
om te luisteren naar elkaar en samen te werken naar een goed 
resultaat. Kinderen leren elkaar complimenten geven bij goede 
initiatieven en tussenkomsten. Ze dragen zorg voor elkaar, de 
taak en voor de klassfeer. Hierdoor bekom je een veilig en rijk 
klasklimaat waar leerlingen zich niet geremd voelen om talig te 
werken en hun eigen grenzen te verleggen. 



  10 

Bovendien zijn de coöperatieve opdrachten voor de leerlingen uitdagend, complex en betekenisvol. Ze 
gaan aan de slag rond de inhoud met een doel voor ogen, namelijk het komen tot een goed resultaat van 
de B-taak. Dit stimuleert hen om samen te werken, te lezen en te praten over de inhouden van de 
bronnenkaarten, een verslagje op te bouwen en hun resultaat te presenteren aan de klasgroep.  
Kortom, de betekenisvolle taken zorgen voor een hoge talige activiteit bij de leerlingen. Bovendien blijft 
dat eindproduct ook verder leven: op Youtube, in de schoolkrant, op een poster in de gang. Zo genieten 
anderen mee van de boodschap van het product.  
 
Tenslotte zorgt ook de hoge graad van interactie die ingebouwd is in coöperatieve taken, dat leerlingen 
elkaar ondersteunen. Ze geven en vragen elkaar om extra uitleg en hulp, zoeken samen naar oplossingen 
en bouwen verder op elkaars ideeën.  
Er is ondersteuning door de interactie. Enerzijds omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor het 
eindresultaat en anderzijds omdat interactie noodzakelijk is voor elke voorgestructureerde stap naar dat 
product. Leerlingen staan dus niet alleen. Zowel taalzwakke als taalvaardige leerlingen zullen op hun 
niveau in interactie gaan en uitgedaagd worden om te groeien in hun taalbegrip en talige producties. De 
leerkracht is bovendien ook aanwezig om hulp te bieden wanneer de onderlinge hulp toch ontoereikend 
zou blijken. 
 
 
Elk talent in de schijnwerper  
 
Traditioneel wordt in ons onderwijs veel waarde gehecht aan de verbale en de logische intelligentie. 
Coöperatieve taken hebben in de B-opdracht steeds een creatieve verwerking zitten, die verschillende 
andere intelligentievormen en vaardigheden veronderstelt.  
Door systematisch alle intelligentievormen aan bod te laten komen en te waarderen, krijgen leerlingen die 
eerder muzisch, ruimtelijk, fysiek, sociaal… intelligent zijn, extra kansen om met de leerstof aan de slag te 
gaan op een manier die bij hun eigen talenten past.  
Bovendien krijgen zij daardoor meer erkenning in de (klas)groep. Hun inbreng is namelijk nodig om de B-
taak tot een mooi einde te brengen.  
 
Meer leerlingen dan in traditionelere onderwijsvormen zullen zo hun eigen sterktes kunnen inzetten om met 
inhouden bezig te zijn, en hun kwaliteiten krijgen meer aandacht. Dit bevordert hun welbevinden en hun 
leermotivatie. Door regelmatig zo te werken, zal dit uiteindelijk hun zelfbeeld én hun schoolse prestaties 
positief beïnvloeden. 
 
Deze uitkomsten worden bevorderd door steeds bewust verschillende intelligentievormen te verwerken in 
de coöperatieve taken. Als leerkracht kan je dit effect versterken door  

 je leerlingen te observeren 

 groepjes zo heterogeen mogelijk samen te stellen, naar de verschillende intelligentievormen 

 te zorgen dat elke leerling zijn moment van glorie krijgt bij een taak die goed matcht met zijn 
talenten. 
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Gardner onderscheidt volgende zeven intelligenties: 

 
figuur meervoudige intelligentie uit CLIM-wijzer (Paelman, 2005) 
 
Hoe begin je er aan als leerkracht?  
 
Starten met coöperatief leren in je klaspraktijk lijkt misschien wat overweldigend. Een aantal handvatten 
kunnen je houvast geven. 
 
Als leerkracht is het vooral even wennen dat je zo veel ‘uit handen’ geeft. Je leerlingen zijn nu zelf 
verantwoordelijk om hun tijd in te delen, meningsverschillen op te lossen en een weg naar het eindproduct 
te bepalen. Je zal vaak even op je tong moeten bijten om niet tussen te komen vooraleer de leerlingen zelf 
de kans kregen om hun eigen potentieel ten volle aan te spreken.  
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je helemaal niets mag of kan doen tijdens coöperatief leren of CLIM. Het 
belangrijkste is je ogen goed open te houden en te observeren wat er gebeurt in de groepjes en bij de 
afzonderlijke leerlingen. Zo krijg je een schat aan informatie over de talenten van je leerlingen of in welke 
mate ze in staat zijn om samen oplossingen te bedenken. 
 
Op basis van wat je ziet gebeuren, kan je tussenkomsten doen om individuele leerlingen te prijzen en ze 
dus aan te moedigen voor hun inbreng of acties. Ook de manier waarop een groepje samenwerkt kan je 
kort benoemen. Je kan ook een prikkelende vraag stellen of opmerking geven om hen op een andere 
manier te laten kijken naar het proces of de inhoud waar ze in verdiept zijn. Zorg echter steeds dat je niet 
de overhand gaat nemen in het groepsproces. De leerlingen dragen samen de verantwoordelijkheid voor 
wat ze doen en hoe ze dat doen. Je kan nadien wel met hen (via het bevragen van de bemiddelaar van de 
groep) bespreken wat er goed liep, wat moeilijker was en hoe ze dat hebben aangepakt.  
 
De meeste leerlingen zijn erg snel weg met deze manier van werken. Veel leerlingen pakken de 
voorgestructureerde taken verantwoordelijk aan en zijn ze erg blij met de creatieve 
verwerkingsmogelijkheden die hen geboden worden. Ze kunnen zich op een andere manier laten zien!  
 
Als je toch merkt dat je klasgroep niet klaar is om coöperatief aan de slag te gaan, kan je enkele 
voorbereidende activiteiten met hen doen. Dit zijn activiteiten waarin vaardigheden die nodig zijn om 
coöperatief te leren ingeoefend worden. Dat noemen we ‘skill builders’.  
 
Enkele voorbeelden van skill builders: 

- Kettingspel: leerlingen krijgen elk een korte instructie die deel is van een groter geheel (Als iemand 
de deur opendoet, sta jij op en roep je “hoi!”). Zo leren ze goed naar elkaar te luisteren en voort te 
bouwen op elkaars gedrag. Alleen wanneer iedereen zijn taak zorgzaam uitvoert, lukt de taak. 
Hierin leer je hen gericht luisteren en het belang van de eigen verantwoordelijkheid in het geheel 
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- Gebroken vierkanten: elke leerling krijgt puzzelstukken. De opdracht is om zoveel mogelijk 
vierkanten te maken van de gekregen stukken. Niemand mag spreken. Er mogen wel stukken 
gewisseld en weggeven worden. Er mag niets van iemand anders genomen worden. Men mag 
alleen geven. Zo ervaren kinderen dat het (even) opgeven van het eigen belang helpt om 
uiteindelijk zelfs sneller tot het eindresultaat te komen. 
 

Deze en andere activiteiten staan beschreven in de uitgave CLIM-wijzer (2006, Paelman) van Steunpunt 
Diversiteit en Leren. Je kan ook enkele ‘skill builders’ downloaden op www.ELDucation.be .  
 
 
Eindtermen en leerplandoelen 
 
In bijlage 1 op pagina 98 vind je een overzicht van de eindtermen en leerplandoelen die aan bod komen in 
de coöperatieve taak. 
 
  

http://www.elducation.be/
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Hoofdstuk 2 

EERLIJKE CHOCOLADE 
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Introductie 
 
In dit stuk vind je de missie van Oxfam-Wereldwinkels en leer je alles over hoe chocolade gemaakt wordt! 
Op naar (h)eerlijke chocolade! 

 

Missie 
 
Oxfam-Wereldwinkels strijdt voor eerlijke wereldhandel. We willen rechtvaardige regels voor de 
internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen benen en draagt 
op die manier bij tot duurzame ontwikkeling 
 
In de scholenactie ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’ willen we cacaoboeren terug goesting geven om te 
boeren. Dat doen we door kabaal te maken en te tonen dat we de huidige wereldhandel moe zijn. We 
geloven in eerlijke wereldhandel. Hoe meer lawaai wij maken, hoe groter de kans dat politici in actie zullen 
schieten. Want jij kan verschil maken! Doe je mee?  

 

De cacaoketen.  
 
Van cacaoboer tot opkoper  
 
Producten en gewassen worden meestal geteeld op plaatsen die gunstig zijn voor dat gewas. Bijvoorbeeld: 
koffie en cacaobonen groeien het best in tropische gebieden rondom de evenaar. Je zou dus verwachten 
dat ze hier goeden zaakjes mee kunnen doen. Nadien verkopen deze boeren hun grondstoffen aan de 
opkoper die hen de beste prijs geeft.  
Spijtig genoeg kunnen de producenten vaak niet kiezen aan wie ze verkopen. Er zijn niet altijd meerdere 
opkopers in de buurt, soms slechts één. En deze opkoper is afhankelijk van een handelaar die zoveel 
mogelijk winst wil maken. Dus ziet de kleine boer zich verplicht om een veel te lage prijs te aanvaarden 
voor zijn product.  
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit is de zoon van een cacaoboer in het 
Zuiden. Hij verkoopt de cacaobonen aan de 
opkoper.  

Dit is de opkoper. Je herkent hem aan zijn 
gsm, das en aktetas. Hij koopt de 
cacaobonen van boer en verkoopt ze aan 
de grote internationale handelaar.  
Die internationale handelaar geeft weinig 
marge aan de opkoper. 
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Van de grote internationale handelaar tot de transporteur  
 
Dit heeft als gevolg dat de grote internationale handelaar nog groter, machtiger en rijker wordt. Hij betaalt 
de opkoper vaak ook geen eerlijke prijs. Hij oefent druk uit op de opkoper zodat die zich verplicht voelt de 
boeren een lage prijs te geven.  
 
De grote internationale handelaar wil de cacaobonen daarna naar het Noorden transporteren zodat ze daar 
verwerkt kunnen worden. Wanneer de verwerking in het Zuiden zou gebeuren, zijn de bonen meer geld 
waard. Maar de zuiderse boeren hebben vaak geen infrastructuur om dat te doen. En wanneer de boeren 
wél de mogelijkheid hebben om te investeren in de verwerking, moeten ze extra geld betalen 
(invoertaksen) om hun verwerkte cacao in het Noorden in te voeren. Ze zijn dus altijd de pineut! 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van verwerker tot de winkelier  
 
Als de cacao in het Noorden aankomt, wordt het verwerkt in fabrieken. Hoe dat precies verloopt, lees je 
verderop. Daarna verkopen verwerkers de chocolade aan de supermarktverkoper. De verwerker wil 
natuurlijk dat zijn repen chocolade op de best zichtbare plaats in de winkelrekken liggen want dan verkoopt 
hij het meest. Mensen die gaan winkelen kijken vaak alleen naar producten die op ooghoogte staan. Ze 
kijken meestal niet naar de onderste schap of naar het bovenste rekje.  
 

Dit is de grote internationale 
handelaar. Je herkent hem aan zijn 
sigaar, gouden bril en maatpak. Hij 
koopt de cacao van de opkoper en 
geeft er weinig geld voor. Hij zoekt dan 
een transporteur om zijn cacao naar 
het Noorden te vervoeren. Hij wil maar 
één ding: superrijk worden! 

Dit is de transporteur. Hij heeft een 
stuur vast en zorgt ervoor dat de cacao 
naar het Noorden gebracht wordt. De 
grote internationale handelaar 
verwacht dat hij de cacao zo snel 
mogelijk naar bv. Europa brengt.  
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Tenslotte is er de consument. Dat ben jij en ik. We winkelen in 
de supermarkt en lusten graag chocolade.  
 
In de winkel zien we wel 30 verschillende repen chocolade in 
de rekken liggen! Veel merken chocolade zijn afkomstig van 
dezelfde bedrijven.  
 
 
  

Dit is de verwerker. Hij verwerkt de 
grondstoffen tot repen chocola, choco, 
en andere chocoladeproducten.  Je 
herkent hem aan zijn snor, koksmuts, 
klopper en chocoladevlek. De 
verwerker verkoopt zijn chocolade aan 
de supermarkt. Ook hij wil winst maken. 

Dit is supermarktverkoper. Je kan hem 
tegenkomen in de winkel wanneer je 
boodschappen doet.  
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Samenvatting van de cacaoketen 
 
Zo, nu heb je een zicht op de cacaoketen. 
 

       
 
Veel mensen in de keten worden oneerlijk behandeld en onder druk gezet. De producent krijgt te weinig 
voor zijn grondstoffen, de consument betaalt te veel. Een aantal bedrijven hebben té veel macht, ze 
hebben invloed op de politici die de wereldhandelsregels bepalen.  
 
Hier stopt het onrecht niet. Bepaalde grondstoffen kunnen geproduceerd worden op bepaalde plaatsen in 
de wereld omwille van o.a. het ideale klimaat. Toch worden er in het Noorden soms grondstoffen 
geproduceerd, ook al heerst er geen ideaal klimaat, zoals bv. Suiker.  
In het Zuiden wordt RIETsuiker geproduceerd, in het Noorden wordt massaal BIETsuiker gemaakt. Onze 
overheid ondersteunt en subsidieert deze teelt, zodat ze kan concurreren met het product uit het Zuiden. 
Dat maakt het product uit het Noorden ‘goedkoper’ en zorgt ervoor dat die dure producten toch goedkoper 
verkocht kunnen worden.  
Europa houdt het product uit het Zuiden kunstmatig duur door verschillende taksen te vragen. Dit heeft als 
gevolg dat de kleine boer in het Zuiden opnieuw de pineut is, dat de consument veel te veel betaalt én dat 
het belastinggeld verkeerd gebruikt wordt.  
 
Ook in de cacaoketen geldt dat er erg veel invoertaksen gevraagd worden naarmate het product meer 
afgewerkt is. Voor een reep chocolade zal de boer uit het Zuiden dus meer moeten betalen als hij het 
verwerkt product wilt invoeren dan wanneer hij ruwe cacaobonen wil invoeren in het Noorden. 
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Het leven zoals het is… 
 
In het leven zoals het is, werpen we een blik op het teeltproces van cacao, de huidige handel en het gedrag 
van de consument.  

 
Het telen van cacao 
 

Waar gebeurt dit? 

Cacaobomen groeien 
enkel in warme en 
vochtige gebieden in een 
gordel rond de evenaar, 
tussen 10°N en 10°Z. 
West-Afrika is momenteel 
de grootste 
cacaoleverancier, met 
75% van ’s werelds cacao. 
Ivoorkust, Ghana, Nigeria 
en Kameroen zijn de 
voornaamste West-
Afrikaanse cacaolanden.  

 

De rode bollen op de 
wereldkaart duiden de 
gebieden aan die cacao 
produceren. Daaruit kan je 
afleiden dat cacao enkel 
kan worden geproduceerd 
op een dunne strook rond 
de evenaar. De vraag naar 

het eindproduct (chocolade) blijft ondertussen wereldwijd stijgen. De consumptie wordt weergegeven door 
de bruine bollen.  

De getallen bij de bollen, duiden productie of consumptie aan in miljoen ton. Hoe groter de bollen op de 
wereldkaart, hoe meer er dus geproduceerd of gekocht wordt. Wist je dat een Belg ongeveer 8 kg 
chocolade per jaar eet? 

 

Hoe wordt cacao geteeld? 
 

De cacaoboom heeft het hele jaar prachtige bloemen op de stam en op 
de takken. Een deel van de bloemen ontwikkelt zich tot grote, 
langwerpige vruchten: de cacaokolven. 
 
Om van de cacaokolf aan de boom een reep chocolade te maken, moet 
er heel wat gebeuren. Eerst worden de kolven open gekapt. De 
cacaobonen worden uit de kolven gelepeld. Ze zitten beschermd in een 
melkachtige gelei. De cacaobonen, verpakt in bananenbladeren, 
fermenteren een paar dagen. Dat betekent dat ze gisten.  
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Nadien worden de cacaobonen gedroogd in de zon. Dat 
duurt ongeveer 6 dagen.  
Oxfam-Wereldwinkels raadt aan de cacaobonen niet op de 
grond te drogen, maar wel op droogtafels.  
 
Op de foto hiernaast zie je zo’n droogtafel. De bonen 
worden vaak omgedraaid zodat ze echt goed kunnen 
drogen. Slechte bonen worden er uit gehaald.  
 
 
 
 
 
 
 

Van hieruit gaan de cacaobonen naar de 
verwerkingsbedrijven die zelden in het Zuiden 
gevestigd zijn. Ze worden door de velden 
getransporteerd.  
 

AIs de boer lid is van een coöperatie (dat is een 
samenwerkingsverband van boeren), dan krijgt de 
coöperatie een seintje en worden de bonen 
opgehaald en naar het inzamelpunt gebracht. De 
boer in de coöperatie heeft een betere kans zijn 
cacao verkocht te krijgen aan een eerlijke prijs Ze 
kunnen immers beter onderhandelen. Wanneer er 
veel cacao is, komen de opkopers niet meer naar 
elke plantage. De coöperatie kan dan bijvoorbeeld 
voor transport naar de haven (waar de opkopers zijn) 
zorgen. Samen staan ze dus sterker! 
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Wat gebeurt er bij de verwerker? 
 
Eens schoongemaakt gaan de bonen door een breker. Die splijt de doppen, waardoor alleen de kern van 
de cacaoboon overblijft. De kernen, ook wel nibs genoemd, worden geroosterd en fijngemalen tot een 
stroperige cacaomassa.  
Wanneer we de cacaomassa onder hoge druk persen krijgen we cacaopoeder en cacaoboter.  
 
Dan wordt het tijd om aan chocolade te beginnen te denken.  

- Voor donkere chocolade hebben we enkel cacaomassa, cacaoboter en suiker nodig.  
- Voor melkchocolade wordt daar nog melkpoeder aan toegevoegd.  
- Witte chocolade tenslotte bestaat uit cacaoboter, suiker en melkpoeder. Voor witte chocolade wordt 

dus geen cacaomassa meer gebruikt. 
 
 

Fondant 
 
 
 
 
 
 

cacaoboter + cacaomassa + suiker  

Melk 

 

cacaoboter + cacaomassa + melkpoeder + suiker 

Wit 

 

cacaoboter + suiker   

 
 
Oneerlijke handel 
 
De producent 
 
Ondertussen heb je al een goed idee van wat oneerlijk is in de handel.  
Door de extreme machtsconcentratie en handelsbelemmeringen in de cacaoketen, krijgen de boeren uit 
het Zuiden geen kansen. Ze zijn volledig afhankelijk van de beslissingen van de opkopers die langskomen. 
De boeren bevinden zich niet in een positie waarin ze kunnen onderhandelen over prijzen of 
hoeveelheden. De gefermenteerde en gedroogde cacao blijft niet eeuwig goed en de boer heeft geld nodig 
voor zijn gezin. Wanneer er dus één opkoper verschijnt, kan de boer vaak niet wachten op andere 
opkopers en is er ook geen marge om te onderhandelen over prijzen. 
 
In Ivoorkust, waar coöperatie Coopasa werkt, zijn er minimumprijzen vastgelegd. Toch ziet het er verre van 
rooskleurig uit. Iedereen is verplicht de minimumprijs aan de boeren te betalen, zowel de opkopers als de 
coöperatie. Toch is dat niet genoeg.  
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De boer wordt op verschillende gebieden getroffen. Dit zijn enkele voorbeelden, maar zeker geen eindige 
lijst:  
 

 Gezondheid: cacao telen is bijzonder zwaar werk. Boeren moeten vaak zonder pauze werken. 
Daardoor hebben ze vaak rugpijn en andere gezondheidsklachten. Er is geen geld om naar de 
dokter te gaan.  

 Vrouwen en kinderen werken mee: de cacaoboer heeft geen geld om mensen in dienst te 
nemen. Dus werken zijn vrouw en kinderen mee in de plantage. Ze worden daar niet voor 
betaald en de kinderen kunnen niet naar school.  

 Er is geen geld om naar school te gaan: omdat kinderhanden nodig zijn op het veld, krijgen 
ze vaak geen onderwijs. Dit zorgt ervoor dat alles blijft zoals het is.  

 Jongeren vluchten weg uit de armoede: zij vluchten naar de stad en gaan op zoek naar een 
minder schadelijke job. Of ze zoeken een beter loon. Vaak vinden ze geen ander werk. De 
boeren die thuis overblijven zijn oud. Sommigen ruilen hun cacaobomen voor andere gewassen 
zoals rubber of palmolie. Gewassen met een minder lage opbrengst maar die op korte termijn 
een beter perspectief geven.  

 De natuur lijdt mee: met pesticiden en insecticiden proberen de boeren hun cacaoproductie op 
peil te houden. Er zijn echter steeds meer van die chemicaliën nodig om dezelfde productie te 
halen. Deze zijn schadelijk voor het milieu en voor de boer en zijn gezin.  

 Er is geen extra geld voor de boer om te investeren in onderhoud of vernieuwing van zijn 
bomen. Die bomen zijn vandaag te oud om nog veel vrucht te dragen, waardoor de opbrengst 
alleen maar daalt. 

 De kwaliteit daalt, de prijs daalt: boeren kunnen daarom steeds slechter concurreren, ze 
produceren minder, verdienen nog minder en de spiraal van armoede zet zich door.  

 Infrastructuur: er zijn geen of slechte wegen. Dat bemoeilijkt het transport naar de 
opslagplaatsen. Er is ook geen school op aanvaardbare afstand en er is geen eetzaal of toilet 
op school.  

 
 
De grote internationale handelaar 
 
Welke gevolgen zijn er voor de handelaars of de grote bedrijven die de markt overheersen?  
 

 Worden rijker: Er zijn maar een aantal bedrijven die meer dan de helft van de markt bezitten. 
Daardoor kunnen ze de prijs bepalen die aan cacaoboeren wordt betaald voor de bonen. Dat 
betekent steeds meer winst voor het bedrijf.  

 Worden machtiger:  

o Doordat ze zoveel winst maken, hebben ze in de wereldeconomie steeds meer te 
zeggen. Hun positie wordt versterkt. Die politieke invloed geeft hen dan weer meer 
invloed op de wereldwijde prijszetting.  

o Zo hebben 6 grote bedrijven meer dan 40 % van de wereldeconomie in handen: Mars, 
Nestle, Mondelez, Ferrero, Hershey’s en Lindt & Sprüngli. In 2015 beheersen 6 
vermalers meer dan 70% van de markt. Het gaat om: Barry Callebaut, Olam, Cargill, 
Ecom, Touton en Blommer. In 2008 speelden er nog 10 vermalers mee. Zo zie je dat het 
aantal marktspelers krimpt. Dat betekent dat degene die overblijven nog machtiger 
worden! 

o Door de machtige positie van de bedrijven, kunnen overheden niet altijd opboksen tegen 
de internationale handelaar. De overheid wordt ook een speelbal van de rijke 
internationale handelaar. 

 
Kortom, een handvol bedrijven heeft het grote deel van de handel in handen. Ze hebben enorm veel macht 
en kunnen beslissingen opleggen aan zwakkere spelers in de cacaoketen. Ze beïnvloeden de prijszetting 
in hun eigen voordeel. De kosten komen terecht bij de producent én bij de consument.  
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De consument 
 

 
Wie is de consument? Dat ben jij! Dat ben ik! En dat is iedereen die 
chocolade kan kopen of zijn mama of papa kan vragen om chocolade te 
kopen. 
 
Wist je dat de gemiddelde Belg 8 kg chocolade eet per jaar? Dat is erg 
veel en de vraag stijgt alleen maar. Denk maar aan de vele feestdagen 
waarbij chocolade een onmisbare rol speelt: Sinterklaas brengt veel 
chocolade en ook de paashaas is verlekkerd op chocolade. Volwassenen 
krijgen voor hun verjaardag graag pralines. Chocolade lijkt niet weg te 
denken uit onze dag! 
  
Veel chocoladeproducten zoals choco, repen, cacao… zijn duurder dan ze 
zouden moeten zijn. De grote internationale handelaar betaalt de boer te 
weinig geld en vraagt veel te veel geld aan de verwerkers. En dus ook aan 
de consument. Jij betaalt dus te veel voor je chocolade! Als je graag meer 
weet over het onrecht in de handelsketen kan je het filmpje in de 
lessenreeks ‘Eerlijk duurt het langst’ bekijken. 
De link:  http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/oxfam/les-2-sarah 
 
 
Wat kan je daar als consument nu aan doen? Je kan meer producten uit 
eerlijke handel kopen en zo het verhaal van de huidige oneerlijke 
wereldhandel steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw vertellen. Zo zullen 
politici uiteindelijk moeten luisteren en kunnen ze de grote internationale 
handelaars aanpakken. Dat kan door te strijden voor eerlijke 
handelsregels. Als alles eerlijk verloopt, zullen we niet langer te veel 
moeten betalen voor onze chocolade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/oxfam/les-2-sarah
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op naar eerlijke handel! 

 
Het leven zoals het zou kunnen zijn… 
 
Hoe kan het eerlijker? Hoe zorgen we er voor dat de boeren een eerlijke prijs krijgen en dat we als 
chocoladeliefhebber niet afhankelijk worden van één chocoladegigant? Onder andere op die vraagstukken 
zoekt Oxfam-Wereldwinkels een antwoord. Ze strijden voor handelsregels waardoor ook kleine 
producenten in het Zuiden kansen krijgen.  
 
 
Kansen voor boeren : coöperatie Coopasa 
 

 
 
Je weet al dat een coöperatie 
een samenwerkingsverband van 
producenten is. 
 
Wij stellen je graag Coopasa 
voor, een coöperatie in Ivoorkust 
waar Oxfam-Wereldwinkels mee 
samenwerkt.  
 
Op de foto zie je Olga, de 
voorzitster en Joëlle, de 
directrice samen met Adon de 
projectleider.  
 
Bijzonder aan hun werking is dat 
de coöperatie geleid wordt door 
2 vrouwen. Van de 400 
werknemers bij Coopasa zijn er 
100 vrouwen in dienst. Dat is 

mooi want traditioneel hebben vrouwen er geen recht op eigendom en zijn ze slechts goedkope 
arbeidskrachten.  
 
Zo’n coöperatie maakt de individuele boer sterker. Hij staat niet langer alleen. Hij hoeft ook niet meer in zijn 
eentje te onderhandelen met de opkoper die voor de grote internationale handelaar werkt. De boeren die 
zich in een coöperatie verenigd hebben, staan sterker en zijn beter beschermd. De opkoper zal niet zo 
gemakkelijk naar een andere coöperatie gaan, ze kunnen ook sterker samen onderhandelen en kunnen 
zich zo beter organiseren voor transport van hun cacaobonen naar de haven. Ze zijn ook beter in staat om 
risico’s te delen en investeringen te doen. Samen hebben ze ook een luidere stem dan alleen. 
 
Oxfam-Wereldwinkels ondersteunt hen om de toegang tot de markt (en een betere prijs) te vergroten. Dat 
doen ze financieel en via vormingen. Ze ondersteunen hen onder andere met het opmaken van een 
investeringsplan, verbeteren van de productie op milieuvriendelijke wijze. Zo krijgen zij een eerlijke kans en 
een eerlijke prijs.  
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Wat is Oxfam? Wat is Oxfam-Wereldwinkels?  
 

Het Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) ontstond in Oxford, Groot-Brittannië in 1942. De 
stichters wilden in de eerste plaats hulp bieden aan de door hongersnood getroffen bevolking in 
Griekenland. De Tweede Wereldoorlog woedde hevig en Griekenland was door de nazi’s bezet.  
 

 

 

Oxfam International is een organisatie die actief is in 92 landen en 17 organisaties omvat.  

In België zijn er 4 organisaties actief: Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Fair Trade, Oxfam-Wereldwinkels en 
Oxfam-Magasins du monde. Op de afbeelding staan de kernwoorden van elke organisatie. 

Oxfam-Wereldwinkels stelt eerlijke handel centraal. We willen rechtvaardige regels voor de internationale 
handel. We maken mensen bewust van het onrecht via verschillende kanalen. We zijn ervan overtuigd dat 
hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model verandert en beleidsmakers niet anders kunnen dan 
ingrijpen.  

 

De kracht van onze beweging zit lokaal: meer dan 
8000 vrijwilligers zetten zich in één van de 235 
wereldwinkels in om te strijden voor een eerlijke 
wereldhandel.  

 

De prent hiernaast toont dat ze ook kabaalmakers 
zijn, dat ze actie voeren om oneerlijke regels te 
herschrijven. Je ziet ook dat praten met politici en 
mensen bewust willen maken van het onrecht. 
Welke acties herken je nog? Er zijn ook 200 
Wereldwinkels op School. Behoren jullie daartoe?  
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Wat kan jij doen?  
 
Als we de markt gezond maken en de boeren kunnen onderhandelen over de prijs van hun werk, dan zijn 
we een hele stap vooruit! Iedereen kan hieraan meewerken, ook jij! 
 
Ben jij het ook beu dat de wereldhandel zo oneerlijk verloopt? Vind jij het ook niet kunnen dat de cacaoboer 
geen eerlijke prijs krijgt? Maak dan lawaai! Onderneem actie!  
Want hoe meer kabaal jij maakt, hoe groter de kans dat politici actie ondernemen. Zo vechten we voor 
regels die ervoor zorgen dat cacaoboeren terug goesting krijgen om te boeren. Er moet immers gezorgd 
worden voor een eerlijke wereldmarkt waarin de grote internationale handelaar eerlijker wordt en 
producenten in het Zuiden kansen krijgen op de internationale markt.  
 
Doe mee! Of je nu jong of oud bent, kleine of grote acties doet, je kan altijd lawaai maken! 
 
Je kan zeker 15 dingen verzinnen die jij kan doen! 
 
Enkele voorbeelden: 

- Doe een flashmob voor eerlijke handel in de bekendste plek in je stad of dorp. Zorg voor pers of 
mensen die het geheel kunnen filmen. Post Online! 

- Maak een rap of zing een lied voor eerlijke handel. Doe het zo enthousiast dat iedereen zin heeft 
om zich aan te sluiten. 

- Overtuig je directeur om ook eerlijke dranken in de drankautomaat te verkopen 
- Zet een megagroot plakkaat voor je school: vraag iedereen om de verpakking van hun eerlijke 

producten mee te brengen (als ze leeg zijn). Prik ze op dat plakkaat zodat iedereen kan zien dat 
jullie voor eerlijke handel kiezen. 

- Je kan het dorp of je school op zijn kop zetten door een wervelende actie op poten te ondernemen. 
- Je kan je mama en papa helpen kiezen in het stemhokje. Want politici bepalen mee de spelregels 

voor eerlijke handel. 
- Je kan je informeren over eerlijke handelsprocessen zodat je bewuster kan kiezen. 
- Je kan zelf op de speelplaats opkomen voor kinderen die onrecht aangedaan worden 
- Enthousiasmeer iedereen mee te doen aan de Week van de Fair Trade van 7 tot 17 oktober 
- Organiseer een eerlijke picknick in het park: met de hele school daarheen! 
- Je kan over het onrecht vertellen aan anderen zodat de verontwaardiging bij anderen groeit en zij 

ook in actie schieten. 
- Je kan zelf al eens een gewoon product laten staan in de supermarkt en in de plaats voor de 

eerlijke variant kiezen. 
- Je kan een brief schrijven naar de eerste minister, je burgemeester of je directeur om te ijveren 

voor regels die ervoor zorgen dat ook cacaoboeren terug goesting krijgen om te boeren. 
- Je kan een eerlijke optocht houden in je straat en een minuut lang keiveel lawaai maken voor 

boeren die niet gehoord worden. Doe er zeker een poster bij en vraag vriendjes uit de straat om 
mee lawaai te maken. Zo zal zeker iedereen er van horen! 

- Je kan een wereldwinkel bezoeken en er producten kopen. 
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Hoofdstuk 3 

CLIM CHOCOLADE 
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ALGEMENE INSTRUCTIES CLIM 

 
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

- Groepsgrootte: 4 tot 40 leerlingen 
- Timing: totaal 100 minuten  

o 50 minuten A-opdracht 
o 25 minuten B-opdracht 
o 5-tal minuten voor de presentatie van de B-opdracht van elk groepje. In deze tijd kunnen 

bijkomende vragen gesteld worden door de leerkracht en de klasgroep, en kan de leerkracht 
vragen naar hoe het proces verlopen is. 

- Materiaal: 
o Kopieer per groepje (=per rotatieles) en stop samen in één envelop 

 De opdrachtkaart 1x 
 Het antwoordblad 1x  
 Elke bronnenkaart 1x (dus een set van 5) 
 De 5 rollen 1x (knip in strookjes) 
 De verklarende woordenlijst (zie achteraan elke rotatieles) 

o Voor de B-opdrachten is het goed dat de leerlingen toegang hebben tot creatieve 
materialen: grote flappen papier, stiften/verf, oude tijdschriften en lijm, eventueel wat 
verkleedkleren of attributen, computers met internet, … . 

 
 
DOELSTELLINGEN 
 

- De leerlingen kunnen de verschillende actoren in de handelsketen van cacao benoemen.  
- De leerlingen kunnen verschillende aspecten (zowel oorzaken als gevolgen) van eerlijke en de 

huidige wereldhandel verwoorden. 
- De leerlingen kunnen verwoorden welke voor- en nadelen er verbonden zijn met eerlijke en de 

huidige wereldhandel voor de cacaoboer, zijn familie en zijn omgeving. 
- De leerlingen kunnen verwoorden welke rol een handelaar (kan) spelen in eerlijke en de huidige 

wereldhandel. 
- De leerlingen kunnen het aandeel van de consument in het proces van eerlijke en de huidige 

wereldhandel omschrijven. 
- De leerlingen kunnen de rol van Oxfam-Wereldwinkels en hun strijd voor eerlijke handel 

omschrijven. 
- De leerlingen kunnen verschillende acties weergeven om bij te dragen aan meer eerlijke handel. 
- De leerlingen kunnen hun eigen aandeel in actie voor eerlijke handel verwoorden en zijn bereid 

deze op te nemen.  
- De leerlingen kunnen anderen aanzetten tot engagement voor eerlijke handel. 
- De leerlingen kunnen een taak gestructureerd en onder gedeelde verantwoordelijkheid in groep 

uitvoeren en nemen daarbij een specifieke rol in de groep op. 
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VERLOOP 
 
Instructies voor de leerkracht 
 

- In hoofdstuk 1 vind je meer achtergrondinformatie over coöperatief leren en de CLIM-methodiek.  
- De leerlingen hebben op hun opdrachtkaart alle nodige informatie om de taak tot een goed einde te 

brengen.  
- Spreek met hen een einduur af voor de B-opdracht (en eventueel voor de A-opdracht als tussentijds 

ijkpunt).  
- Het is belangrijk dat de groepen vooraf ingedeeld zijn. Laat leerlingen niet zelf kiezen in welke 

groep ze zitten, maar maak zelf groepjes van 5 of 4 leerlingen. Zorg dat de groepjes zo divers 
mogelijk zijn op allerlei vlakken (leerstijlen, persoonlijkheden van leerlingen, gender, leeftijden, 
achtergrond van de kinderen, talenten, …).  

- Wijs de 5 rollen toe aan de leerlingen in het groepje. Als je (een) groepje(s) hebt van 4 leerlingen, 
krijgt 1 leerling 2 rollen toegewezen. Best combineer je dan de rol van bemiddelaar met de rol van 
tijdbewaker of materiaalmeester. 

- Maak voor de leerlingen bij de start van de les de indeling van de groepen en de toewijzing van de 
rollen visueel op bord of via projectie. Die kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

 

 Organisator Reporter 
 

Tijds-
bewaker 

Materiaal- 
meester 

Bemiddelaar 

Groep1 Jamal Lore Anaïs Aeneas Sam 

Groep2      

Groep3      

Groep4      

Groep5      

 
Er zijn 5 thema-lessen in dit pakket. In les 1 krijgt elk groepje een verschillend thema, en in les 2 schuiven 
de thema’s door over de groepjes. De groepen blijven gedurende de 5 lessen dezelfde. De rollen binnen 
elke groep schuiven wel door. 
 
Zo heeft elk groepje op het einde van de reeks elk thema uitgediept, en heeft elke leerling in elk groepje 
elke rol opgenomen. In groepjes met slechts 4 leerlingen zullen ze in de laatste rotatieles opnieuw hun 
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eerste rol opnemen. Maak voor elke les een overzicht van de groepsindeling en rollentoewijzing (zie kader 
hierboven)! 
 
De B-opdrachten blijven dezelfde doorheen de rotatielessen. Dit vormt echter geen probleem. Leerlingen 
zullen niet zozeer kopiëren wat een andere groep gedaan heeft, maar zich uitgedaagd voelen om erop 
verder te bouwen of het thema te verdiepen.  
 
Zorg dat elke groep per rotatieles 1 envelop heeft met daarin:  

• 1 opdrachtkaart (recto/verso) 
• 1 antwoordblad 
• 1 set uitleg bij de rollen (als je badges hebt om de rollen op te spelden, graag!) 
• een verklarende woordenlijst 
• 1 set van 5 bronnenkaarten. In groepjes van 4 leerlingen neem je 1 bronnenkaart weg 

(bronnenkaart D of E). 
 
Je kan vooraf enkele algemene instructies aan de leerlingen geven en/of projecteren. Bijvoorbeeld: 

• Werk stap per stap: hou de tijd in het oog! 
• Lees de instructies goed door. 
• Elke groep bekijkt een ander thema. In een volgende les krijg je een nieuw thema en kan je verder 

bouwen op het werk van de vorige groep. 
• Bij vragen/onduidelijkheden: zoek de oplossing eerst samen in groep. 

 
Je kan kiezen of je klassikaal de tafels herschikt zodat ze in groepen kunnen werken, of dat de groepjes 
daar verantwoordelijk voor zijn.  
 
De opdrachten zijn zo opgebouwd dat ze ongeveer even veel tijd vragen voor alle groepjes. Als toch blijkt 
dat een groepje (veel) sneller klaar zou zijn dan andere groepjes, is het goed hen in eerste instantie uit te 
dagen hun werk nog verder te verdiepen, te verfijnen, of zelfs uit te breiden.  
Bijvoorbeeld:  
- Bedenk er ook een slogan bij 
- Zorg voor wat versiering 
- Oefen de tekst nog eens in 
- Pas als het echt niet volstaat, kan je eventuele korte extraatjes geven aan de groep. 
 
Voor de evaluatie kan je de leerling nog een zelfevaluatie laten invullen, zie pagina 91. 
 
Differentiatiemogelijkheden 
 
Er zitten soms wat moeilijkere woorden in de bronnenkaarten. We stelden ook een verklarende 
woordenlijst op voor deze woorden. Je vindt deze achter de bronnenkaarten van elke rotatieles.  Je kan 
elk groepje hier een kopie van geven, of er enkele beschikbaar leggen waar de materiaalmeester die kan 
gaan ophalen.  
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orientatieLES 

eerlijke chocolade! 
 
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

- Groepsgrootte: 10 tot 40 leerlingen 
- Timing: totaal 70 minuten  
- Materiaal:  

o Papier of schrift voor mindmap 
o Filmpje ‘Eerlijk duurt het langst, les 1 – handelsketen’ 
o Rode kaarten 
o Enkele smaakjes eerlijke chocolade 
o Invulstrookjes 
o Overzicht rollen, zie bijlage 2 p 105 

 
DOELSTELLINGEN  
 

- DS1: De voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd 
- DS2: De leerlingen kunnen het onrecht dat hen raakt in de cacaoketen illustreren. 
- DS3: De leerlingen zijn voorbereid op het proces dat CLIM in de rotatielessen brengt. 
- DS4: De leerlingen voelen verontwaardiging over de huidige wereldhandel. 
- DS5: De leerlingen kunnen genieten van eerlijke chocolade. 

 
 
VERLOOP 

Doelen/timing Activiteit Materialen 

Fase 1: 
voorkennis 
aftasten  
 
DS1 + DS3 
 
Timing 15-25 
minuten 

De leerkracht maakt groepjes van 4 of 5 leerlingen.  
 
Instructie werkvorm “DEEL EN SPIONEER”: 

- De oudste in de groep is de reporter en noteert de 
antwoorden van de groep.  

- Maak een mindmap rond het woord ‘eerlijke 
chocolade’. 

o Eventuele hulpvragen: waar denk je aan? 
Wanneer is chocolade NIET eerlijk? Waar koop 
je eerlijke chocolade? Hoe maak je van cacao 
chocolade? Waar groeit de cacaoboom denk 
je? … 

o Alle antwoorden zijn goed! En alle antwoorden 
worden opgeschreven, er wordt niet 
geselecteerd op relevantie 

- Na 5 minuten samen brainstormen, krijgt de jongste in 
de groep de rol van SPION. Deze spion krijgt 2 
minuten om te gaan spieken bij de andere groepjes en 
zoveel mogelijk extra info terug mee naar de eigen 
groep te nemen 

- De groep krijgt nog 3 extra minuten om de info van de 
spion op de eigen mindmap te zetten 

- Klassikale bespreking 
o Ofwel laat je één groepje hun mindmap 

presenteren. Als de spionnen hun werk goed 
gedaan hebben, beschikt elke groep over 
dezelfde info 

o Ofwel toon je je eigen mindmap, en vraag je de 
groepjes op hun mindmap aan te duiden waar 
zij ook aan gedacht hadden. Vraag elke 

Groepjes 
 
 
Papier, 
pen 
Per 
groepje 
(niet per 
lln) 
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reporter om jouw mindmap aan te vullen met 
info die er nog niet op staat 

- Leg focus van de les: inzicht krijgen in de 
handelsketen van eerlijke chocolade + inzicht krijgen in 
groepswerk (alleen dit verwoorden) 

- Vraag de lln waarom je nu DEZE werkvorm koos? 
Waar bereidt hen dat op voor? (het is erg belangrijk 
om ze mee te nemen in deze WAAROM) 
 

o Spionnen: zo werkt CLIM: je mag altijd alle info 
van anderen gebruiken, er op verder bouwen. 
Dat is eigenlijk niet ‘stelen’. Het gaat om 
DELEN. Als iedereen het beste van zichzelf 
geeft, zijn we als groep sterker dan alleen.  

o Niet iedereen heeft het zelfde op zijn mindmap 
staan: zo werkt  CLIM. Niet iedereen denkt 
hetzelfde, weet hetzelfde of kan hetzelfde. We 
hebben allemaal andere talenten. Dat is ideaal 
want zo zijn we samen geweldiger dan alleen! 
We spreken dus altijd het beste in de ander 
aan. 

o Leren over het thema cacao en leren 
samenwerken: dat is CLIM: we gaan de handel 
van cacao tot op het bot onderzoeken én 
tegelijk gaan we zelf beter leren samenwerken. 
Als wij dat kunnen, moeten landen, bedrijven en 
politici dat ook kunnen! 

 

Fase 2 
Verontwaardi
ging  
 
DS2 + DS4 
 
Timing 20-30 
minuten 

 
- Kijk samen met de klas het filmpje van het 

lessenpakket ‘eerlijk duurt het langst’.  
o Verwoord dat dit filmpje de oneerlijkheid in de 

handel toelicht.  

o http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/o
xfam/les-1-sarah 

- Nabespreken aan de hand van de prenten (zie 
beneden).  

o Geef elk een rode kaart. Die mogen ze in de 
lucht steken als ze vinden dat er in jouw uitleg 
onrecht zit. Je hoeft niet in te gaan op elke 
kaart. Tel ze voor jezelf en geef na je uitleg 
terug waar je de grootste verontwaardiging zag.  

o Leg het proces nog even kort in eigen woorden 
uit. Het blad met de prenten kunnen je daar 
mee helpen. Je kan ze ook digitaal laten zien 

- Verwoord bij welk personage je de meeste rode 
kaarten zag. Vraag kinderen hun verontwaardiging te 
verwoorden. 

 
 
 

Filmpje 
‘Eerlijk 
duurt het 
langst, les 
1 
  
 
Elke kind 
krijgt een 
rode kaart 
 
 
 
Blad met 
prenten 
en proces 

Fase 3 
Voorbereidin
g op CLIM 
 
DS3 
 
10 minuten 

Ik merk dat jullie deze handel ook erg onrechtvaardig vinden. 
In de komende 5 rotatielessen zoeken we alles haarfijn uit.  
 

- Elke les werken jullie in groepjes. Dat zijn altijd 
dezelfde groepjes die ik op voorhand verdeel.  

- Je onderzoekt steeds een thema: het onrecht dat de 
boer ervaart, hoe de opkoper of de groter internationale 
handelaar te werk gaat… 

 
Tabel met 
rollen 
(blanco) 
en 
invulling 
van de 
rollen 

http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/oxfam/les-1-sarah
http://digibord.oxfamwereldwinkels.be/nl/oxfam/les-1-sarah
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- Je zorgt dat je de inhoud goed kent en schiet in actie: jij 
gaat er met jouw groep voor zorgen dat je veel kabaal 
maakt tegen de oneerlijke handel. Samen bedenken 
we een actie die mensen wakker schudt! 

- In de groepjes krijgt ook iedereen een rol. We nemen 
die nu even door. Je stelt kort elke rol even voor en 
verwoordt dat die rollen elke les zullen wisselen.  

Fase 4 
Proeven 
 
DS3 en DS4 
10 minuten 

Afronden met proeven en vooruitblikken 
 

- Maak per groepje (zoals ze hun mindmap voorgesteld 
hebben) een bordje met kleine stukjes eerlijke 
chocolade. Laat elke leerling proeven. Wie wil kan 
verwoorden wat hij er van vindt. 

- Eventueel laat je leerlingen een kort strookje invullen 
met 2 vraagjes: ‘hier kijk ik naar uit’ en ‘hier ben ik wat 
bang/ onzeker over’. Zo weet jij als leerkracht hoe zij 
naar deze CLIM start kijken.  

Strookjes 
invullen 
 
chocolade 
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MATERIAAL VOOR DE LEERKRACHT  
 
 

 

 

 

Dit is de zoon van een cacaoboer in het Zuiden. Hij 

verkoopt de cacaobonen aan de opkoper. 

 

 

 

Dit is de opkoper.  

Je herkent hem aan zijn gsm, das en aktetas. Hij koopt de 

cacaobonen van boer en verkoopt ze aan de grote 

internationale handelaar. 

Die internationale handelaar geeft weinig marge aan de 

opkoper. 

 

 

Dit is de grote internationale handelaar.  

Je herkent hem aan zijn sigaar, gouden bril en maatpak. 

Hij koopt de cacao van de opkoper en geeft er weinig geld 

voor. Hij zoekt dan een transporteur om zijn cacao naar 

het Noorden te vervoeren. Hij wil maar één ding: superrijk 

worden! 

 

 

Dit is de transporteur.  

Hij heeft een stuur vast en zorgt ervoor dat de cacao naar 

het Noorden gebracht wordt.  

De grote internationale handelaar verwacht dat hij de 

cacao zo snel mogelijk naar bv. Europa brengt. 
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Dit is de verwerker.  

Hij verwerkt de grondstoffen tot repen chocola, choco, en 

andere chocoladeproducten.   

Je herkent hem aan zijn koksmuts, schort, klopper en 

chocoladevlek. De verwerker verkoopt zijn chocolade aan 

de supermarkt. Ook hij wil winst maken. 

 

 

 

Dit is supermarktverkoper.  

Je kan hem tegenkomen in de winkel wanneer je 

boodschappen doet. 

 

 

 

Tenslotte is er de consument.  

Dat ben jij en ik. We winkelen in de supermarkt en lusten 

graag chocolade.  

In de winkel zien we wel 30 verschillende repen chocolade 

in de rekken liggen! Veel merken chocolade zijn afkomstig 

van dezelfde bedrijven. 
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12 Rode kaarten 
Druk ze af en knip ze uit of gebruik restje rood papier die je nog hebt liggen.  
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Overzicht rollen 
Toon digitaal of vergroot dit overzicht en lamineer het. Zo kan je per les de namen per rol veranderen.  

 
 
  

rotatieles Organisator Reporter  Materiaalmeester Tijdbewaker Bemiddelaar 

1      

2      

3      

4      

5      
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Strookjes voor leseinde van de ORIENTATIELES 
5 antwoordstrookjes. Kopieer ze en knipt ze voor elke leerling uit.  
 

 

CLIM lespakket over eerlijke chocolade                        Naam: ……………………….. 

 

Hier kijk ik naar uit:……………………………………………………………………………. 

 

Hier voel ik me onzeker over: ………………………………………………………………. 

 

 

CLIM lespakket over eerlijke chocolade                        Naam: ……………………….. 

 

Hier kijk ik naar uit:……………………………………………………………………………. 

 

Hier voel ik me onzeker over: ………………………………………………………………. 

 

 

CLIM lespakket over eerlijke chocolade                        Naam: ……………………….. 

 

Hier kijk ik naar uit:……………………………………………………………………………. 

 

Hier voel ik me onzeker over: ………………………………………………………………. 

 

 

CLIM lespakket over eerlijke chocolade                        Naam: ……………………….. 

 

Hier kijk ik naar uit:……………………………………………………………………………. 

 

Hier voel ik me onzeker over: ………………………………………………………………. 

 

 

CLIM lespakket over eerlijke chocolade                        Naam: ……………………….. 

 

Hier kijk ik naar uit:……………………………………………………………………………. 

 

Hier voel ik me onzeker over: ………………………………………………………………. 
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ROTATIELES 1: DE cacaoboer 

OPDRACHTKAART 
 
 
OPBOUW TAAK 
 
De opdracht heeft twee delen: A en B. 

- De A-opdracht is gelijk voor elke groep. Verslag maak je op het antwoordblad. 
- De B-opdracht is voor elke groep anders. Deze presenteer je voor de hele groep. 

 
ROLLEN 
 
Elk groepslid heeft een eigen rol op te nemen in deze groep. 

 organisator 

 reporter 

 materiaalmeester 

 tijdsbewaker 

 bemiddelaar 
 
De leerkracht toont bij de groepsindeling wie welke rol heeft. De uitleg bij de rol wordt eveneens uitgedeeld. 
Lees de uitleg bij je rol en speld je eventueel badge op. 
 
 
SPELREGELS 
 
1. Iedereen heeft een specifieke taak in de groep, maar iedereen is verantwoordelijk voor het hele proces 
en resultaat van de groep. 
 
2. Als je hulp wil van de leerkracht, moet dit een beslissing van de hele groep zijn. 
 
3. De hele groep komt straks naar voren om de B-taak de presenteren. Elke leerling moet vragen van de 
rest van de klas of van de leerkracht kunnen beantwoorden. 
 
 
MATERIAAL VOOR DEZE ROTATIELES/DEZE GROEP 
 

- 1 opdrachtkaart (recto verso) 
- 1 antwoordblad 
- 1 placemat 
- 5 x1 bronnenkaart over de cacaoboer 
- verklarende woordenlijst  
- rollen en hun uitleg 
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ROTATIELES 1: DE cacaoboer 

OPDRACHTKAART 
  

A-opdracht (50 minuten) 

  
1. Individueel (5 minuten) daarna in groep (5 minuten) 

 
Waar wordt chocolade van gemaakt? Noteer alles wat je weet over het maken van chocolade. Vul 
samen de placemat in. 
Elk groepslid schrijft eerst in zijn eigen vakje op wat hij denkt.  

 
 Daarna bespreken jullie samen elkaars antwoorden. Waar zijn jullie het over eens?  

De reporter schrijft die woorden in het midden van de placemat. 
 
De organisator verdeelt de bronnenkaarten. Elke leerling krijgt 1 bronnenkaart. 

 
2. Individueel (10 minuten) 

 

 Bestudeer je eigen bronnenkaart in stilte.  

 Duid de 10 belangrijkste woorden op jouw bronnenkaart aan. 
 

3. In groep (30 minuten) 
 

 Vertel aan de rest van de groep in je eigen woorden wat er op jouw bronnenkaart staat. De 
10 woorden die je hebt aangeduid, kunnen je daarbij helpen. (10 minuten) 

 Welke informatie begrijp je niet?  
Heeft iemand anders daarover informatie op zijn bronnenkaart staan?  
Wat je samen écht niet begrijpt, kan je aan de leerkracht vragen. (5 minuten) 

 Vul samen het antwoordblad in over volgende vragen: (15 minuten) 
o Hoe voelt de cacaoboer die cacao teelt zich volgens jullie? Waarom? 
o Wat is er oneerlijk in de informatie die jullie gelezen hebben? 
o Wat kunnen jullie zelf doen om hier iets aan te veranderen? 
o Wie kan hier nog iets aan veranderen? 
o Moeten we hier kabaal voor maken? Waarom?  

 
De reporter noteert de antwoorden op het antwoordblad. 
 
Nu weten jullie genoeg om aan jullie volgende opdracht te starten.  
 

B-opdracht (20 minuten) in groep 

 
Jullie bereiden samen een toneelstukje voor dat je straks voor de klas brengt.  
Waarover gaat het? 

 Er is een cacaoboer. Hij is niet gelukkig is. Hij krijgt amper kansen op de wereldmarkt. De huidige 
wereldmarkt verloopt erg oneerlijk.  

 Daarna spelen jullie het leven van een cacaoboer die wel gelukkig is, de handel verloopt eerlijk. 
Denk samen na wat er precies anders is in dit stuk van jullie verhaal. 

Je mag ook andere personages uit het leven van de cacaoboer laten meespelen. Iedereen uit de groep 
doet mee! De reporter verwoordt jullie B-opdracht. De bemiddelaar vertelt hoe de samenwerking in de 
groep liep. Jullie toneelstukje mag maximum 5 minuten duren.  
 
Vraag eventueel je leerkracht dit ook door te sturen naar scholen@oww.be, of post het als resultaat van 
jullie actie op oxfamwereldwinkels.be/QUE. Dankjewel! 
. 
  

mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE?
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PLACEMAT bij Rotatieles 1 de cacaoboer 
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ROTATIELES 1: DE cacaoboer 

ANTWOORDBLAD  
 
Hoe voelt de boer die de cacao teelt zich volgens jullie? Waarom? 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
Wat is er oneerlijk aan de informatie die jullie juist gelezen hebben? 
Schrijf minstens 3 oneerlijke dingen neer. Meer mag ook! 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
Wat kunnen jullie zelf doen om hier iets aan te veranderen? 
Bedenk minstens 3 dingen, meer mag ook! 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
Wat kunnen anderen (politici, verenigingen…) doen om hier iets aan te veranderen? 
Bedenk minstens 2 dingen, meer mag ook! 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
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 bronnenkaart A1: de CACAOBOER 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen. 

 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

 

 Wie is de CACAOBOER? 

  

 Cacao groeit niet zomaar overal, enkel in tropische 
gebieden rond de evenaar. Aangezien er zo’n grote vraag 
is naar chocolade, lijkt de cacaoboer wel gouden zaakjes 
te kunnen doen (zie de gouden boon op de tekening). 
Toch blijft, door oneerlijke handel, zijn bord vaak leeg (dat 
zie je ook op de tekening).  
 
De internationale politiek weet waar het fout loopt, maar ze 
grijpt niet in. De cacaoboer krijgt dus nog steeds geen 
eerlijke prijs voor het harde werk en de lekkere 
cacaobonen.  
 

Hallo, ik ben Moussa. Mijn 
cacaoplantage ligt rondom ons huis 
en de cacaokolven met cacaobonen 
waarvan men jouw lekkere chocolade 
maakt, groeien er prachtig.  
 
Helaas kan ik niet kiezen aan wie ik 
mijn bonen verkoop en moet ik aan 
een lage prijs verkopen. Dat is 
oneerlijk. Ik moet erg hard werken, ik 
kan het niet alleen. Daarom helpen 
mijn 2 oudste zonen me en kunnen 
ze dus niet altijd naar school. Zonder 
hen zou het me nooit lukken om de 
plantage draaiende te houden!  
 

Wat kan jij doen? Vertel iedereen over oneerlijke handel, 
maak kabaal, koop eerlijke producten, zet de school op zijn 
kop! 
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 bronnenkaart A2: de CACAOBOER 
 

Eerlijke chocolade 

- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

 

 Wie is de CACAOBOER?  

Door de oneerlijke handel hebben cacaoproducenten 
vaak honger. Nochtans telen ze een grondstof waar 
iedereen verlekkerd op is. 
Daar zouden ze gouden zaakjes mee moeten 
kunnen doen. (gouden boon op de tekening) 
Door de handelsregels en de macht die een handvol 
bedrijven hebben, krijgen ze geen eerlijke prijs. 
Anderen gaan met de winst lopen, hun bord blijft 
vaak leeg.  

Hallo, ik ben Moussa. Mijn cacaoplantage 
heb ik van mijn vader geërfd. Het is moeilijk 
om het hoofd boven water te houden als 
cacaoboer.  
Cacaoboeren hier in Ivoorkust verkopen de 
cacaobonen.  
 
In de Westerse landen, zoals België, wordt 
er chocolade van gemaakt. Wie chocolade 
maakt, kan veel meer winst maken  dan wie 
cacaobonen verkoopt.  Een afgewerkt 
product is veel meer waard. Maar er zijn 
regels die er onder andere voor zorgen dat 
de verwerking heel moeilijk is voor ons. Ook 
ons land kan zo weinig winst maken. 
Daardoor blijven ook onze straten slecht en 
gevaarlijk en kunnen we moeilijk vooruit. 
 

De straten hebben hier niet allemaal asfalt. Als ik met de 
vrachtwagen vol cacaobonen op weg ga, kom ik soms 
wel eens vast te zitten. Dan ben ik wel eens te laat voor 
een opkoper en kan ik mijn bonen niet verkopen.  

Ik ben aangesloten bij coöperatie Coopasa, een 
samenwerking van boeren. Door samen te werken, 
hebben we ook meer mogelijkheden om te 
onderhandelen over de prijs met de opkopers. Samen 
staan we sterker. 
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 bronnenkaart A3: de CACAOBOER 
 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

 

 

 

 

 

 Wie is de CACAOBOER?   

Cacaoboeren telen cacaobonen. Doordat zo veel 
mensen graag chocolade eten, zijn hun bonen erg 
gewild. Maar toch krijgen ze er niet veel geld voor.  
 
Internationale handelaars worden dan weer wel rijk 
van chocolade, terwijl de boeren arm blijven. Zij 
krijgen geen kansen op de wereldmarkt! Dat is niet 
eerlijk! 

  

Hallo, ik ben Moussa. Mijn 
cacaoplantage heb ik van mijn 
vader geërfd. Het is moeilijk om 
het hoofd boven water te 
houden als cacaoboer.  
Mijn vrouw Audrey helpt me op 
de plantage. We denken 
samen na over goede 
manieren om de dingen aan te 
pakken. Samen komen we 
soms tot goede oplossingen. 
Weinig boeren vragen hulp aan 
hun vrouwen. Dat zou nochtans 
wel beter zijn, want we kunnen 
alle hulp gebruiken die er is! 

Bij Coopasa werken ook veel vrouwen mee. De directrice is Olga 
en de voorzitster is Joëlle. Op die manier hebben we veel meer 
goede ideeën dan dat we met minder mensen zouden 
samenwerken. Samen staan we sterker! 
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  bronnenkaart A4: de CACAOBOER 

 

Eerlijke chocolade 

- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

 Wie is de CACAOBOER? 

  

 

 

  

Cacaoboeren werken hard. In ruil daarvoor groeien er 
prachtige cacaobomen waar ook chocolade van gemaakt 
wordt. De hele wereld eet graag chocolade, dus wie wordt er 
niet blij van die bonen!?  
Helaas krijgen cacaoboeren weinig geld betaald voor hun 
cacaobonen, hoewel ze een erg kostbare grondstof telen. De 
bedrijven waar men van de bonen chocolade maakt, maken 
erg veel winst. De boeren blijven met honger zitten. Dat komt 
door de manier waarop de wereldhandel nu werkt.  

Hallo, ik ben Moussa. Twee keer per jaar 
oogst ik mijn cacaokolven. In die 
cacaokolven zitten de cacaobonen, waar 
chocolade van gemaakt wordt. De 
oogsttijd is een leuke tijd. Maar ik moet 
de bonen vaak voor heel weinig geld 
verkopen. We hebben honger en ik moet 
meer cacaobonen verkopen om mijn 
gezin eten te geven! 
Daarom gebruik ik chemische mest en 
sproei ik de planten. Zo heb ik meer 
bonen voor de volgende oogst. Maar, zo 
gaan de planten wel sneller dood, want 
eigenlijk is het vergif. Het is ook niet 
gezond voor het water in de rivier waar 
mijn kinderen in spelen. Maar ik heb 
geen keuze. Wij krijgen als boeren uit het 
Zuiden zo weinig eerlijke kansen op de 
wereldmarkt. 

De chemische stoffen die sommige boeren gebruiken zijn niet goed 
voor het milieu. Ze doen dit ook omdat ze te weinig geld krijgen voor 
hun cacaobonen. Als de politiek meer actie zou ondernemen voor 
meer eerlijke handelsregels, zouden de boeren meer rekening 
kunnen houden met het milieu. Nu is het belangrijk dat ze proberen 
overleven, door onder andere producten te gebruiken. 

Bij coöperatie Coopasa, een samenwerking tussen 
cacaoboeren, zoeken we samen hoe we de kwaliteit van 
onze cacao kunnen verbeteren. 
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Hallo, ik ben Davu. Mijn broer Moussa 
heeft een cacaoplantage. Ik droom 
ervan om van de cacao zelf chocolade 
te maken.  
 
Veel mensen eten graag chocolade! 
Maar, als ik afgewerkte chocolade  zou 
verkopen aan een ander land, dan 
moet ik extra geld betalen voor mijn 
chocolade het land binnen mag. Dat 
noemen ze invoertaks. Dat kan ik niet 
betalen.  
 
Als we cacaobonen verkopen moeten 
we niet zoveel invoertaks betalen. 
Daarom blijven Moussa en ik 
cacaobonen verkopen. Ook al krijgen 
we er heel weinig geld voor.  

bronnenkaart A5: de CACAOBOER 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

wie is de CACAOBOER? 

Cacaobonen groeien aan de cacaoboom. Die groeit enkel in 
tropisch gebied, rondom de evenaar. In België, waar we zo 
graag chocolade eten, kan dat dus niet.  
We zouden dus erg blij moeten zijn met die lekkere cacaobonen 
en ervoor zorgen dat cacaoboeren goesting hebben om te blijven 
boeren. Dat is nu niet zo. 
Het is voor cacaoboeren erg moeilijk om te overleven. Opkopers 
betalen hen erg weinig en handelsregels zorgen er voor dat het 
hen veel kost om een afgewerkt product naar het Noorden, dus 
ook naar ons, te brengen.  Dat terwijl wij onze chocolade 
snoepen. Dat is toch niet eerlijk! 

Europa vraagt een hogere invoertaks aan boeren wanneer 
zij chocolade invoeren, dan wanneer zij enkel cacaobonen 
verkopen. Daardoor wordt chocolade vooral in het Noorden, 
dus ook in Europa gemaakt. De grote handelaars verdienen 
er veel geld mee. 

Moussa zijn vrouw, Audrey, geeft hem vaak raad. Ze denken 
samen na over hoe ze alles kunnen aanpakken. Dat is een 
grote hulp voor Moussa, ze heeft vaak goede ideeën.  
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Verklarende woordenlijst 

 
Er staan heel wat moeilijke woorden op je bronnenkaart. Hier kan je uitleg terug vinden. Als je toch nog 
vragen hebt over bepaalde woorden, stel je deze eerst in de groep. Pas als niemand het weet, kan je de 
leerkracht om hulp roepen.  

 
 

Actief burgerschap 

Mensen die zich heel erg inzetten op bepaalde domeinen in de maatschappij (bijvoorbeeld 

voor eerlijke handel, gezondheidszorg,..) 

Vb: door het actief burgerschap van de leerlingen, kreeg hun school de prijs ‘groene, 

milieuvriendelijke school’. 

 

 

Alert  

Geboeid zijn, snel en goed kunnen reageren 

Vb: goed geantwoord Omar, jij bent alert! 

 

 

Certificaat  

Een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van je werk of product 

Vb. het certificaat op het software pakket van papa’s pc, bewijst dat het échte software is een 

geen (illegale) kopie.  

 

 

Concurreren 

Met elkaar in competitie zijn. De beste willen zijn in iets. 

Vb. De twee voetbalploegen concurreren voor de eerste plaats. 

 

 

Coöperatie 

Groep mensen die samenwerken om hun marktaandeel of macht te versterken 

Vb: dankzij de coöperatie Coopasa, worden de vrouwen die er werken eerlijk betaald voor 

hun werk. 

 

 

Excursie 

Uitstap 

Vb. De leerlingen gingen op excursie naar de Efteling. 

 

 

Fairtrade-

speciaalzaak 

Een winkel waar alleen maar eerlijke producten verkocht worden 

Vb. De wereldwinkel in ons dorp is een fairtradespeciaalzaak.  

 

 

Feedback 

Terugkoppeling. Iemand feedback geven betekent dat je zegt wat je goed én niet goed vindt 

aan zijn werk. 

Vb. Juf, krijg ik feedback zodat ik weet wat ik beter kan doen?  

 

 

Flashmob 

Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, 

iets ongebruikelijks doet (vaak een dans of een lied zingen) en daarna weer snel uiteenvalt. 

Zo’n actie verrast iedereen. 

Vb. voordat de musical ‘Sound of Music’ van start ging, organiseerde VTM een flasmob in het 

Centraal Station van Antwerpen.  

 

 

Goud waard zijn, 

Gouden zaakjes 

doen 

Dat betekent dat iets of iemand héél veel waard is of dat hij héél goede zaken doet. 

Vb. Omdat iedereen graag chocolade lust, zou de cacaoboer gouden zaakjes moeten kunnen 

doen! 

 

 

Infrastructuur 

Voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Wegen, bruggen, 

spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur. 

Vb. De infrastructuur in het Zuiden is niet goed: er zijn weinig verharde wegen en er zijn veel 

putten in het wegdek.  

 

 

Invoertaks 

Worden ook wel `douaneheffingen` genoemd. Invoerheffingen worden geheven op ten invoer 

aangegeven derde-landen-goederen. Invoerheffingen worden niet geheven op goederen uit 

het vrije verkeer van de EU.  
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Vb. Als de cacaoproducenten hun cacaobonen reeds willen verwerken voor het transport zijn 

ze meer waard. Helaas doet de invoertaks die meerwaarde te niet. Ze betalen veel meer taks 

op het invoeren van verwerkte grondstoffen dan voor ruwe grondstoffen.  

 

 

Lobbyen 

Beïnvloeden, je mening willen laten gelden, ijveren voor je mening 

Vb. De leerlingen uit de leerlingenraad lobbyen over een nieuwe drankautomaat. De 

ouderraad en de directie zit mee aan de onderhandelingstafel 

 

Hoe vervoeg je het? Ik lobby, jij lobbyt, hij lobbyt, wij lobbyen, jullie lobbyen, zij lobbyen. In de 

verleden tijd: ik lobbyde, ik heb gelobbyd 

 

 

Machtsconcentratie 

Samenkomen van steeds meer macht bij steeds minder mensen of instanties. 

Vb. De machtsconcentratie van de grote internationale handelaars wordt steeds groter. Zes 

grote spelers (waaronder Mars, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Hershey’s, Lindt & Sprüngli) 

beheersen 40% van de wereldmarkt in cacao.  

 

 

Mondiaal 

Over de hele wereld, internationaal. 

Vb: De mondiale handel is verziekt.  

 

 

Monopolie 

Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn 

er niet. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan wanneer hij concurrentie 

zou hebben. 

Vb. Het monopolie van Ferrero maakt hen erg sterk 

 

 

Multinationaal 

Over verschillende landen heen. 

VB. Mc Donalds is een multinationaal bedrijf: je vindt ze in meer dan 40 landen. 

 

 

Netwerking 

Het leggen en onderhouden van contact met andere mensen omdat die jou ook voordeel 

kunnen doen. 

Vb. Ik zit op Facebook om te netwerken 

 

 

Oorsprong 

De plaats of situatie waaruit iets ontstaat. 

Vb. Hij werd beroemd als zanger, maar van oorsprong was hij kapper. 

Vb. Zij woont nu in België, maar is van oorsprong Frans.  

 

 

OWW 

Afkorting voor Oxfam-Wereldwinkels. 

Vb. OWW strijdt voor eerlijke wereldhandel waar ook het Zuiden een kans krijgt. 

 

 

Sensibilisering 

Iemand gevoelig maken voor iets. 

Vb. De sensibilisering rond pesten heeft gewerkt, de leerlingen spelen beter samen 

 

 

Transparant 

Doorzichtig, helder, duidelijk, voor iedereen zichtbaar. 

Vb. “Het moet transparant zijn wie wat gedaan heeft in het groepswerk!”, zei de leerkracht 

 

 

Win-win-situatie 

Alle partijen winnen bij het voorstel. 

Vb. OWW leert van de coöperaties en de coöperaties leren van OWW. Dat is een win-win-

situatie 
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ROTATIELES 2: DE internationale HANDELAAR 

OPDRACHTKAART 
 
 
 
OPBOUW TAAK 
 
De opdracht heeft twee delen: A en B. 

- De A-opdracht is gelijk voor elke groep. Verslag maak je op het antwoordblad. 
- De B-opdracht is voor elke groep anders. Deze presenteer je voor de hele groep. 

 
ROLLEN 
 
Elk groepslid heeft een eigen rol op te nemen in deze groep. 

 organisator 

 reporter 

 materiaalmeester 

 tijdsbewaker 

 bemiddelaar 
 
De leerkracht toont bij de groepsindeling wie welke rol heeft. 
Lees de uitleg bij je rol en speld eventueel je badge op. 
 
 
SPELREGELS 
 
1. Iedereen heeft een specifieke taak in de groep, maar iedereen is verantwoordelijk voor het hele proces 
en resultaat van de groep. 
 
2. Als je hulp wil van de leerkracht, moet dit een beslissing van de hele groep zijn. 
 
3. De hele groep komt straks naar voren om de B-taak de presenteren. Elke leerling moet vragen van de 
rest van de klas of van de leerkracht kunnen beantwoorden. 
 
 
MATERIAAL VOOR DEZE ROTATIELES/DEZE GROEP 
 

- 1 opdrachtkaart (recto verso) 
- 1 antwoordblad 
- 1 blad met de spelers uit de cacaoketen (in strookjes knippen) 
- 5 x1 bronnenkaart over de internationale handelaar 
- verklarende woordenlijst  
- rollen en hun uitleg 
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ROTATIELES 2: DE internationale HANDELAAR 

OPDRACHTKAART 

 

A-opdracht   50 minuten 

 
1. Individueel (2 minuten) en daarna in groep (5 minuten) 

 
De materiaalmeester deelt 7 strookjes uit. Iedereen krijgt er 1 of 2. 
 

Lees je eigen strookje(s).  
Vertel aan elkaar wat er op jouw strookje(s) staat. 
 
Leg de strookjes samen in de juiste volgorde. 
Je hebt nu de cacaoketen gemaakt. 

 
De organisator verdeelt de bronnenkaarten. 
 

2. Individueel (10 minuten) 

 Bestudeer je eigen bronnenkaart in stilte. 

 Duid de 10 belangrijkste woorden op jouw bronnenkaart aan. 
 

3. In groep (30 minuten) 

 Vertel aan de rest van de groep in je eigen woorden wat er op jouw bronnenkaart staat. De 
10 woorden die je hebt aangeduid, kunnen je daarbij helpen. (10 minuten) 

 Welke informatie begrijp je niet?  
Heeft iemand anders daarover informatie op zijn bronnenkaart staan?  
Wat je samen écht niet begrijpt, kan je aan de leerkracht vragen. (5 minuten) 

 Tussen welke 2 elementen staat de internationale handelaar in de keten die je maakte met 
de stroken? 

 Vul samen het antwoordblad in over volgende vragen: (15 minuten) 
o Wat is de belangrijkste taak van de internationale handelaar? 
o Wat zijn de voordelen voor de handelaar in de internationale handel zoals die nu 

bestaat? 
o Wat zou er beter kunnen in deze keten?  
o Is het beter meer of minder personen in deze keten te hebben, denken jullie? 

Waarom? 
 
De reporter noteert de antwoorden op het antwoordblad. 
 
Nu weten jullie genoeg om aan jullie volgende opdracht te starten.  
 

B-opdracht (20’) in groep 

 
Politici moeten regels maken om er voor te zorgen dat de huidige wereldhandel eerlijk kan verlopen. Als 
jullie een groep politici waren, welke regels zou je bedenken? Maak een poster die jullie regels weergeeft. 
Je gebruikt daarvoor illustratiemateriaal zoals foto’s, krantenknipsels, kaarten, logo’s, beelden uit folders of 
magazines. Uiteraard mag je daarbij ook zelf tekenen en schrijven.  
 
De poster toon je tijdens de presentatie aan de rest van de klas. In dat toonmoment krijg je 5 minuten om je 
poster toe te lichten. Elk groepslid doet mee aan het toonmoment. De reporter verwoordt jullie B-opdracht. 
De bemiddelaar vertelt hoe de samenwerking in de groep liep. 
 
Vraag eventueel je leerkracht dit ook door te sturen naar scholen@oww.be, of post het als resultaat van 
jullie actie op oxfamwereldwinkels.be/QUE. Dankjewel! 

mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE?
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DE cacaoKETEN 

 

De cacaoBOER (producent) 
Dit is de zoon van een cacaoboer in het Zuiden. Die heeft een plantage vol cacaobomen 
waar cacaokolven aan groeien. Hij plukt ze, haalt de bonen eruit, droogt ze en verkoopt 
ze. 

 

DE OPKOPER 
Dit is de opkoper. Hij koopt de cacaobonen van de producent. Hij wordt gestuurd door een 
internationale handelaar, die erg rijk en machtig is. De handelaar zet de opkoper onder 
druk. Hij betaalt de opkoper niet veel geld, waardoor ook de opkoper niet veel kan betalen 
aan de producenten. 

 

De INTERNATIONALE handelaar 
De internationale handelaar is erg rijk en machtig. Hij bepaalt de prijs van cacaobonen 
door zijn politieke invloed. Hij koopt cacaobonen van de opkoper en verkoopt ze aan een 
bedrijf dat er chocolade van maakt. Hij wil zoveel mogelijk winst maken. 

 

 

DE TRANSPORTEUR 
Hij heeft het stuur vast en zorgt dat de cacao naar het Noorden wordt gebracht. De grote 
internationale handelaar verwacht dat hij de cacao zo snel mogelijk naar Europa brengt. 

 

 

 

DE VERWERKER 
De verwerker maakt chocolade, choco, chocopoeder, … van de cacao. De 
cacaoverwerking gebeurt zelden in het Zuiden. Dat is omdat de installatie te duur is en er 
niet altijd voldoende kennis en infrastructuur is om dat te doen. Daarnaast zijn er ook 
politieke redenen. Het Noorden, dus ook Europa, vraagt invoertaks als verwerkte 
producten het land binnenkomen. Dat kunnen ze in het Zuiden niet betalen. 

 

De supermarktverkoper 
De chocolade producten komen uiteindelijk in de winkel te liggen. Daar zijn ze voor 
iedereen te koop die graag chocolade lekkers eet. De meeste producten worden verkocht 
in de supermarkten.  

 

 

DE CONSUMENT 
De consument (jij of ik) koopt uiteindelijk de lekkere chocolade in de winkel en eet hem 
lekker op. Of wat dacht je van een chocolade cadeau of een chocoladefeest! Mmmmm. 

 

  



  52 

ROTATIELES 2: DE internationale HANDELAAR 

ANTWOORDBLAD 
 
Wat is de belangrijkste taak van de internationale handelaar? 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Wat zijn de voordelen voor de handelaar in de internationale handel zoals die nu bestaat? 
Bedenk er minstens 2, meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Wat zou er beter kunnen in deze keten?  
Schrijf minstens 2 dingen neer. Meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Is het beter meer of minder personen in deze keten te hebben, denken jullie? Waarom? 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
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De handelaar koopt, via de opkopers, 
cacaobonen van de boeren en verkoopt ze 
verder aan een bedrijf dat er chocolade van 
maakt.  
 
Handelaars proberen zo veel mogelijk winst 
te maken. Daarom geven ze zo weinig 
mogelijk geld aan de boeren voor hun 
grondstof. Ze hopen ook zo veel mogelijk 
geld te krijgen van de bedrijven die 
chocolade maken.  
 
Vroeger waren er veel handelaars. Maar nu 
zijn er 6 grote handelaars die bijna de helft 
van alle handel in de hele wereld voeren! Zij 
zijn erg machtig en rijk. De boeren hebben 
geen keuze meer om de handelaar met de 
beste prijs uit te kiezen. 

 

Wat kan jij doen? Vertel iedereen over oneerlijke handel, 
maak kabaal, koop eerlijke producten, laat je stem horen, 
zet de school op zijn kop! 
 

 bronnenkaart B1: DE INTERNATIONALE 

HANDELAAR 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 
 

VERKLAAR DE TEKENING 

 

 

 

 

 

Wie is de HANDELAAR?  

Als je als je iets wil verkopen, kan je normaal 
kiezen tussen verschillende kopers. En je kiest 
dan diegene die je de beste prijs wil geven. 
Maar wat als er nu niet zoveel kopers zijn? Er 
zijn maar enkele grote handelaars in cacao. 
Dan heb je niet meer te kiezen.  
 
De cacaoboeren kunnen ook niet kiezen, Ze 
krijgen te weinig geld voor hun cacao van de 
opkopers die voor de handelaars werken. 
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 bronnenkaart B2: DE INTERNATIONALE 

HANDELAAR 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 
 

 

 

Wie is de HANDELAAR? 

  

Er zijn maar een paar grote internationale 
handelaars in de cacaosector. Zij hebben enorm 
veel macht, want er is bijna geen concurrentie. Ze 
willen zo veel mogelijk winst maken. Daardoor 
betaalt ook de consument meer voor chocolade 
dan hoort.  
Zo maken de internationale handelaars nog eens 
extra veel winst. 
 
De cacaoboer krijgt ook niets van die winst. Grote 
bedrijven worden steeds rijker en machtiger. 

De internationale handelaar koopt de 
cacaobonen van een opkoper. Hij verkoopt ze 
verder aan een bedrijf  dat de cacao verwerkt. 
 
Oxfam-Wereldwinkels wil graag de  weg van 
cacao tot chocolade kennen. Zij strijden daarom 
voor een transparante keten. Dat wil zeggen dat 
iedereen in de keten, tot en met de consument, 
heel goed weet wie de anderen in de keten zijn, 
en waar de oorspronkelijke cacaobonen 
vandaan komen. 
Zo weet je meteen of jouw favoriete 
chocoladereep komt van een boer die een 
eerlijke prijs voor zijn cacao gekregen heeft! 

Ook politici kunnen véél doen! Ze kunnen ervoor 
zorgen dat ook kleine producenten kansen 
krijgen op de wereldmarkt.  
 
Dat kan door eerlijke handelsregels op te stellen. 
En door de macht van een aantal internationale 
handelaars te beperken. Dat is niet makkelijk, 
maar het kan!   Die bedrijven hebben nu zelfs zo 
veel macht, dat het zelfs moeilijk is voor hen om 
er tegenin te gaan. 
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 bronnenkaart B3: DE INTERNATIONALE 

HANDELAAR 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING  

 

 

 

  

Het inkomen van cacaoboeren hangt 
voornamelijk af van hoeveel geld zij voor hun 
cacaobonen krijgen.  
 
Er zijn maar een paar grote internationale 
handelaars die cacaobonen kopen. De opkoper 
die voor die internationale handelaar naar de 
boeren gaat, koopt de bonen.  
Boeren kunnen niet kiezen aan wie ze verkopen 
want vaak komt er maar één opkoper langs.  
De opkopers geven erg weinig geld aan de 
boeren. Zij hebben dus geen keuze… 
 

Handelaars proberen zo veel mogelijk 
winst te maken. Daarom geven ze zo 
weinig mogelijk geld aan de boeren voor 
hun grondstof. Ze hopen zo veel mogelijk 
geld te krijgen van de bedrijven die 
chocolade maken.  
 
Vroeger waren er veel handelaars. Maar 
nu zijn er 6 grote handelaars namelijk 
Mars, Nestle, Mondelez, Ferrero, 
Hershey’s en Lindt & Sprüngli. 
 Zij beheersen bijna de helft van de 
wereldhandel! Zij zijn erg machtig en rijk. 
De boeren hebben geen keuze meer om 
de handelaar met de beste prijs uit te 
kiezen. 
 

Oxfam-Wereldwinkels wil de spelregels in de 
wereldhandel veranderen. Ze  ondersteunen 
coöperaties, zoals Coopasa, via vormingen en 
financiële hulp. Daardoor kunnen die coöperaties 
beter onderhandelen over de minimumprijzen en 
meer investeringen doen. Ze kunnen risico’s delen. 
Samen staan ze sterker.  
Zo stimuleert OWW o.a. stabiele cacaoprijzen en 
betere werkomstandigheden. 

Wie is de HANDELAAR? 
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 bronnenkaart B4: DE INTERNATIONALE 

HANDELAAR 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 
 

 

 

 

  
De internationale handelaar koopt 
cacaobonen van de opkopers, die 
ze bij de cacaoboeren kochten.  
 
De handelaars zijn zo rijk en 
machtig dat zij veel invloed hebben 
op de handelsregels en dus ook op 
de prijs. Zij zijn verplicht deze prijs 
aan de boeren te geven, via de 
opkopers. Maar die prijs ligt zo laag, 
dat hij helemaal niet eerlijk is voor 
de boeren. 
 
Boeren zouden veel meer te zeggen 
moeten hebben over de prijzen van 
hun product! 

Internationale handelaars kopen grondstoffen en 
verkopen deze verder aan wie het nodig heeft. Ze zijn 
multinationaal, dat wil zeggen dat ze in verschillende 
landen werken. 
 
In de cacaosector zijn er maar enkele handelaars. Zij 
hebben daardoor extreem veel macht. Ze zijn soms rijker 
en machtiger dan een heel land waar cacao wordt 
geteeld. Door die politieke macht kunnen ze soms regels 
meer naar hun hand zetten. Zo krijgen ze nog meer 
macht. 
 
Er zijn heel veel mensen nodig die hun stem verheffen en 
hun gewicht in de schaal gooien om daar tegenop te 
boksen. 

In Ivoorkust is er een minimumprijs voor cacao. 
Handelaars en opkopers moeten deze minimumprijs 
betalen aan de boeren. Zelden betalen ze meer. Daardoor 
moet de producent in moeilijke omstandigheden leven. Hij 
heeft niet genoeg om te eten, naar de dokter te gaan als 
hij ziek is of om zijn kinderen naar school te sturen. 

Wat kan jij doen? Jij kan kabaal maken, je stem laten horen, 
een poster maken, een lied zingen voor eerlijke handel, 
eerlijke producten kopen en nog veel meer! 

Wie is de HANDELAAR? 
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 bronnenkaart B5: DE INTERNATIONALE 

HANDELAAR 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 
 

 

 

 

Wie is de HANDELAAR? 

  

Een markt is een plek waar mensen elkaar ontmoeten: mensen 
die iets willen verkopen en mensen die iets willen kopen.  
 
Handel is ontstaan toen mensen zich gingen specialiseren. Je 
maakt immers niet alles zelf wat je nodig hebt. Wie maakt er 
nog zelf zijn eten, zijn computer én de potloden waar je mee 
schrijft?  Wat iemand anders beter kan maken, koop je van 
hem. Je betaalt hem met wat jij verdient door iets te produceren 
waar jij goed in bent. Vroeger werd er veel geruild, nu betalen 
we meestal onze producten die we kopen met geld. Handel 
zorgt ervoor dat we meer kunnen halen uit wat we goed kunnen 
of produceren. Zo win je allebei iets. Soms is dat niet zo. De 
wereldhandel verloopt nu oneerlijk. Het is nodig dat overheden 
ingrijpen om ervoor te zorgen dat iedereen wint uit de handel 
die hij voert, en niet enkel een kleine groep rijken.  
 

De handelaar wil winst maken. Die winst is ten koste van de 
cacaoboer. Hij krijgt maar de minimumprijs voor zijn 
cacaobonen. Er zijn 6 grote handelaars die bijna de helft van 
de wereldmarkt beheersen: Mars, Nestle, Mondelez, Ferrero, 
Hershey’s en Lindt & Sprüngli. 
 
Door ook producten uit eerlijke handel te kopen kan jij verschil 
maken! Maak kabaal, laat je stem horen zodat iedereen weet 
dat jij de huidige wereld handel beu bent! 
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Verklarende woordenlijst 

 
Er staan heel wat moeilijke woorden op je bronnenkaart. Hier kan je uitleg terug vinden. Als je toch nog 
vragen hebt over bepaalde woorden, stel je deze eerst in de groep. Pas als niemand het weet, kan je de 
leerkracht om hulp roepen.  

 
Actief burgerschap Mensen die zich heel erg inzetten op bepaalde domeinen in de maatschappij (bijvoorbeeld 

voor eerlijke handel, gezondheidszorg,..) 

Vb: door het actief burgerschap van de leerlingen, kreeg hun school de prijs ‘groene, 

milieuvriendelijke school’ 

 

Alert  Geboeid zijn, snel en goed kunnen reageren. 

Vb: goed geantwoord Omar, jij bent alert! 

 

Certificaat  Een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van je werk of product. 

Vb. het certificaat op het software pakket van papa’s pc, bewijst dat het échte software is een 

geen (illegale) kopie.  

 

Concurreren Met elkaar in competitie zijn. De beste willen zijn in iets. 

Vb. De twee voetbalploegen concurreren voor de eerste plaats. 

 

Coöperatie Groep mensen die samenwerken om hun marktaandeel of macht te versterken. 

Vb: dankzij de coöperatie Coopasa, worden de vrouwen die er werken eerlijk betaald voor 

hun werk. 

 

Excursie Uitstap 

Vb. De leerlingen gingen op excursie naar de Efteling. 

 

Fairtrade-

speciaalzaak 

Een winkel waar alleen maar eerlijke producten verkocht worden. 

Vb. De wereldwinkel in ons dorp is een fairtradespeciaalzaak.  

 

Feedback Terugkoppeling. Iemand feedback geven betekent dat je zegt wat je goed én niet goed vindt 

aan zijn werk. 

Vb. Juf, krijg ik feedback zodat ik weet wat ik beter kan doen?  

 

Flashmob Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, 

iets ongebruikelijks doet (vaak een dans of een lied zingen) en daarna weer snel uiteenvalt. 

Zo’n actie verrast iedereen. 

Vb. voordat de musical ‘Sound of Music’ van start ging, organiseerde VTM een flasmob in het 

Centraal Station van Antwerpen.  

 

Goud waard zijn, 

Gouden zaakjes 

doen 

Dat betekent dat iets of iemand héél veel waard is of dat hij héél goede zaken doet. 

Vb. Omdat iedereen graag chocolade lust, zou de cacaoboer gouden zaakjes moeten kunnen 

doen! 

 

Infrastructuur Voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Wegen, bruggen, 

spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur 

Vb. De infrastructuur in het Zuiden is niet goed: er zijn weinig verharde wegen en er zijn veel 

putten in het wegdek.  

 

Invoertaks Worden ook wel `douaneheffingen` genoemd. Invoerheffingen worden geheven op ten invoer 

aangegeven derde-landen-goederen. Invoerheffingen worden niet geheven op goederen uit 

het vrije verkeer van de EU.  
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Vb. Als de cacaoproducenten hun cacaobonen reeds willen verwerken voor het transport zijn 

ze meer waard. Helaas doet de invoertaks die meerwaarde te niet. Ze betalen veel meer taks 

op het invoeren van verwerkte grondstoffen dan voor ruwe grondstoffen.  

 

Lobbyen Beïnvloeden, je mening willen laten gelden, ijveren voor je mening. 

Vb. De leerlingen uit de leerlingenraad lobbyen over een nieuwe drankautomaat. De 

ouderraad en de directie zit mee aan de onderhandelingstafel. 

 

Hoe vervoeg je het? Ik lobby, jij lobbyt, hij lobbyt, wij lobbyen, jullie lobbyen, zij lobbyen. In de 

verleden tijd: ik lobbyde, ik heb gelobbyd 

 

Machtsconcentratie samenkomen van steeds meer macht bij steeds minder mensen of instanties. 

Vb. De machtsconcentratie van de grote internationale handelaars wordt steeds groter. Zes 

grote spelers (waaronder Mars, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Hershey’s, Lindt & Sprüngli) 

beheersen 40% van de wereldmarkt in cacao.  

 

Mondiaal Over de hele wereld, internationaal 

Vb: De mondiale handel is verziekt.  

 

Monopolie Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn 

er niet. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan wanneer hij concurrentie 

zou hebben. 

Vb. Het monopolie van Ferrero maakt hen erg sterk 

 

Multinationaal Over verschillende landen heen. 

VB. Mc Donalds is een multinationaal bedrijf: je vindt ze in meer dan 40 landen. 

 

Netwerking Het leggen en onderhouden van contact met andere mensen omdat die jou ook voordeel 

kunnen doen. 

Vb. Ik zit op Facebook om te netwerken 

 

Oorsprong De plaats of situatie waaruit iets ontstaat. 

Vb. Hij werd beroemd als zanger, maar van oorsprong was hij kapper. 

Vb. Zij woont nu in België, maar is van oorsprong Frans.  

 

OWW Afkorting voor Oxfam-Wereldwinkels 

Vb. OWW strijdt voor eerlijke wereldhandel waar ook het Zuiden een kans krijgt. 

 

Sensibilisering Iemand gevoelig maken voor iets 

Vb. De sensibilisering rond pesten heeft gewerkt, de leerlingen spelen beter samen. 

 

Transparant Doorzichtig, helder, duidelijk, voor iedereen zichtbaar. 

Vb. “Het moet transparant zijn wie wat gedaan heeft in het groepswerk!”, zei de leerkracht. 

 

Win-win-situatie Alle partijen winnen bij het voorstel. 

Vb. OWW leert van de coöperaties en de coöperaties leren van OWW. Dat is een win-win-

situatie 
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ROTATIELES 3: DE CONSUMENT 

OPDRACHTKAaRT 

 
 
 
OPBOUW TAAK 
 
De opdracht heeft twee delen: A en B. 

- De A-opdracht is gelijk voor elke groep. Verslag maak je op het antwoordblad. 
- De B-opdracht is voor elke groep anders. Deze presenteer je voor de hele groep. 

 
ROLLEN 
 
Elk groepslid heeft een eigen rol op te nemen in deze groep. 

 organisator 

 reporter 

 materiaalmeester 

 tijdsbewaker 

 bemiddelaar 
 
De leerkracht toont bij de groepsindeling wie welke rol heeft. 
Lees de uitleg bij je rol en speld eventueel je badge op. 
 
 
SPELREGELS 
 
1. Iedereen heeft een specifieke taak in de groep, maar iedereen is verantwoordelijk voor het hele proces 
en resultaat van de groep. 
 
2. Als je hulp wil van de leerkracht, moet dit een beslissing van de hele groep zijn. 
 
3. De hele groep komt straks naar voren om de B-taak de presenteren. Elke leerling moet vragen van de 
rest van de klas of van de leerkracht kunnen beantwoorden. 
 
 
 
MATERIAAL VOOR DEZE ROTATIELES/DEZE GROEP 
 

- 1 opdrachtkaart (recto verso) 
- 1 antwoordblad 
- 5 x1 bronnenkaart over de consument 
- verklarende woordenlijst  
- rollen en hun uitleg 
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ROTATIELES 3: DE CONSUMENT 

OPDRACHTKAaRT 

 

A-opdracht   50 minuten 

 
1. Individueel (5 minuten) in groep (5 minuten) 

 
Wie zijn consumenten? Som er minstens 5 op.  

 
Daarna bespreken jullie samen elkaars antwoorden. Waar zijn jullie het over eens? Deze 
antwoorden moet je niet noteren.  

 
De organisator verdeelt de bronnenkaarten. 
 

2. Individueel (10 minuten) 

 Bestudeer je eigen bronnenkaart in stilte.  

 Duid de 10 belangrijkste woorden op jouw bronnenkaart aan. 
 

3. In groep (30 minuten) 

 Vertel aan de rest van de groep in je eigen woorden wat er op jouw bronnenkaart staat. De 
10 woorden die je hebt aangeduid, kunnen je daarbij helpen. (10 minuten) 

 Welke informatie begrijp je niet?  
Heeft iemand anders daarover informatie op zijn bronnenkaart staan?  
Wat je samen écht niet begrijpt, kan je aan de leerkracht vragen. (5 minuten) 

 Vul samen het antwoordblad in over volgende vragen: (15 minuten) 
o Wie is de consument? 
o Ondervindt de consument dat de huidige wereldhandel oneerlijk verloopt? Waaraan?  
o Hoe voelt de consument zich daarbij, denk je? 

Voelt iedereen zich daar hetzelfde bij? 
o Wat kan de consument doen om mee te werken aan een eerlijke handel? 

 
De reporter noteert de antwoorden op het antwoordblad. 
 
Nu weten jullie genoeg om aan jullie volgende opdracht te starten.  
 

B-opdracht (20 minuten) in groep 

 
Jullie werken bij Test Aankoop. Dat magazine verschaft eerlijke info over producten aan de consument. 
Jullie publiceren een kort artikel of advertentie met tips waarop de consument kan letten als hij eerlijke 
producten wil kopen. 
 
Dat artikel post je ook in de schoolkrant of op de facebookpagina van je leerkracht. Als je een 
facebookpagina hebt, zorg je ervoor dat jullie artikel binnen de week 100 likes heeft!  
Vraag eventueel je leerkracht dit ook door te sturen naar scholen@oww.be, of post het als resultaat van 
jullie actie op oxfamwereldwinkels.be/QUE. Dankjewel! 
 
Tijdens de presentatie, stellen jullie dit artikel en je strategie om het te verspreiden, voor. Daar krijg je 
maximum 5 minuten voor. Iedereen uit de groep doet mee aan de presentatie. De reporter verwoordt jullie 
B-opdracht. De bemiddelaar vertelt hoe de samenwerking in de groep liep. 
 
  

mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE?
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ROTATIELES 3: DE CONSUMENT 

ANTWOORDBLAD 
 
 
Wie is de consument? Geef 5 voorbeelden ............................................................................ 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Ondervindt de consument dat huidige wereldhandel oneerlijk is? 
Schrijf minstens 3 oneerlijke dingen op, meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
Hoe voelt de consument zich, denk je? Voelt iedereen zich daar hetzelfde bij?  .................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
Wat kan de consument doen om mee te werken aan eerlijke handel? 
Bedenk minstens 5 dingen, meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
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 bronnenkaart c1: de consument: 

KINDEREN 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 
 

VERKLAAR DE TEKENING

 
 Wie is de consument? 

 

 

 

  

De consument wordt bedot: hij betaalt te 
veel voor zijn product!  
 
Niet alleen krijgt de boer te weinig geld 
voor zijn cacao, de grote internationale 
handelaars strijken veel geld op. Hun winst 
wordt vergroot doordat ze de consument 
veel geld aanrekenen voor de chocolade, 
zonder dat de boeren daar hun eerlijk deel 
van krijgen. 
 
Politici kunnen daar wat aan doen! Ze 
kunnen de grote handelaars aanpakken en 
strengere regels voor eerlijke handel 
maken. 

 

De consument dat ben jij! Dat is je 
leerkracht en iedereen die iets koopt in 
de winkel.  
 
Sommige consumenten kopen niets uit 
eerlijke handel omdat: 

- Ze vinden dat dat duurder is dan 

andere merken 

- Ze niet in de buurt van een 

wereldwinkel wonen 

- Ze niet weten dat de 

wereldhandel oneerlijk is  

- … 

Kan jij die mensen een antwoord geven? 

Als consument heb jij ook macht! Als jij je stem laat horen en 
eerlijke producten koopt, zullen winkeliers en handelaars dat 
merken. Hoe meer mensen voor eerlijke producten kiezen, hoe 
meer dat politici geneigd zijn de regels voor eerlijke 
wereldhandel te herschrijven. 
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bronnenkaart c2: de consument: 

Jongeren 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

BeKIJK DE FOTO

 
 Wie is de consument? 

  

  

Op de foto zie je Elena. Elena is 19 jaar en 
studeert in Gent. Daar houdt ze plantjes op 
het terras van haar kot. 
 
Ze houdt van reizen en muziek! Ze wil graag 
echt meestrijden voor een betere wereld. Dat 
doet ze op veel manieren. Eentje daarvan is 
producten in de wereldwinkel kopen. Ze vindt 
er vaak leuke cadeaus voor vriendinnen. En 
de choco is er heerlijk! 
Ze vertelt ook vaak over eerlijke handel, 
wanneer ze zo’n cadeautje geeft. Ze pikt het 
niet meer hoe de wereldhandel verloopt!  

Elena is student en verdient zelf nog geen 
geld. Ze krijgt wel zakgeld van haar ouders. 
Ze vindt  het belangrijk dat ze weet dat 
iedereen een eerlijke prijs kreeg. Ze koopt 
haar chocolade in de wereldwinkel. Dat is 
voor haar een stem tégen de huidige 
oneerlijke wereldhandel. Haar 
lievelingschocola? Misschien wel die met 
nootjes!   
 
Lander is 10 en vindt dat als je niet zo veel 
geld hebt, je geen producten van eerlijke 
handel moet kopen. Want die zijn vaak 
duurder, denkt hij. Wat vind jij? Heeft 
iedereen het recht om te kopen wat hij wil? 
Moet iedereen producten van eerlijke 
handel kopen? 

Op woensdagnamiddag heeft Elena geen les. Ze werkt 
dan als vrijwilliger in de Wereldwinkel. Daar komt ze veel 
toffe mensen tegen. Ze leert veel bij en vertelt over de 
huidige wereldhandel waar boeren in het Zuiden te weinig 
kansen krijgen.  
 

Bij verkiezingen kan je goed nadenken welke partij strijdt 
voor meer eerlijke handel. Zo verandert er eindelijk wat 
aan die oneerlijke spelregels! 
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bronnenkaart c3: de consument:  

ouderS EN VOLWASSENEN 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE Tekening 

  
 

Wie is de consument? 
 

 

  

Wanneer je met mama of papa gaat 
winkelen in de supermarkt, betaal je eigenlijk 
te veel voor je chocolade. Degene die rijk 
wordt van de chocolade die jij koopt, is niet 
de cacaoboer, maar een groot en machtig 
bedrijf! Dat bedrijf betaalt de boer te weinig. 
En omdat ze weinig concurrentie hebben, 
betaal jij als chocolade-liefhebber eigenlijk te 
veel. Zij kunnen immers kiezen hoeveel ze 
vragen. 
 
Tijd om de handelsregels te veranderen! 

De consument dat zijn ook jouw ouders!  
Wat kunnen zij doen om dit handelsproces 
eerlijker te laten verlopen?  

- Ze kunnen met jou en anderen 

praten over eerlijke handel 

- Ze kunnen op de ontbijttafel altijd 

één eerlijk product zetten: 

bijvoorbeeld eerlijke choco of 

eerlijke hagelslag. Ook eerlijk 

fruitsap is lekker! 

- Ze kunnen bij verkiezingen nagaan 

welke partij strijdt voor eerlijke 

handel en hen hun stem geven. 

Johan en Ariana zijn vorig jaar getrouwd. Ze zijn 50 
jaar maar zien elkaar erg graag. Ze besloten om op het 
feest fruitsap en wijn van eerlijke handel  op te dienen. 
Als dessert was er een chocoladefontein met eerlijke 
chocolade. Heerlijk! 
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bronnenkaart c4: de  consument: 

GROOTOUDERS 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

Geniet van de foto 

 
Hier zie je de vrijwilligers van de Oxfam-Wereldwinkel in Stevoort, Limburg. Jong en oud meldt zich aan als vrijwilliger. 
Zo dragen ze hun steentje bij aan een eerlijkere wereld. 
 

 Wie is de consument? 

  

  

Ook grootouders zijn consumenten. 
Yasmine’s opa eet heel graag een stukje 
chocolade bij zijn kopje koffie. En zij krijgt 
dan ook altijd een chocoladetruffel, die eet 
ze het liefst! 
Opa koopt zijn chocolade in de 
Wereldwinkel. Daar werkt zijn broer als 
vrijwilliger. Ook zijn dochter, de mama van 
Yasmine, werkt een dag per week in de 
Wereldwinkel.  
 
Ze vinden het leuk dat ze elk op hun eigen 
manier kunnen bijdragen aan een eerlijke 
handel. Ze geven aan ze het beu zijn dat 
de handel nu zo oneerlijk verloopt! 

Iedereen kan aan zoveel mogelijk mensen vertellen 
hoe de handel oneerlijk in elkaar zit. En hoe het 
veel eerlijker zou kunnen. Zo klinkt de stem voor 
eerlijke handel altijd maar luider en vanuit 
verschillende kanten. Zo krijgen boeren in het 
Zuiden ook een stem.  
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bronnenkaart c5: de Verenigde 

consument 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE Foto 

 
 Wie is de consument? 

 

 

  

Iedereen is deel van een of meer verenigingen: je 
klas, je gezin, de jeugdbeweging, een politieke partij, 
een vriendengroep, een actiegroep of een 
solidariteitsnetwerk. Mensen die zich kunnen 
verenigen voelen zich beter en sterker. Ze vinden 
steun bij elkaar en maken plezier. 
Samen maak je ook meer lawaai. Hoe meer kabaal 
gemaakt wordt voor eerlijke handel, hoe sneller 
politici in actie zullen schieten. 

Ook verenigingen consumeren! Denk maar 
aan alles wat je meeneemt of eet als je op 
kamp gaat met de jeugdbeweging.  
Er zijn sportverenigingen, 
cultuurverenigingen, mensen verenigen zich 
vanuit een overtuiging, of hobby… 
 
Al deze verenigingen consumeren. De 
producten die zij kiezen, stralen mee uit 
waar zij voor staan. Verenigingen die voor 
eerlijke producten kiezen op kamp of tijdens 
een vergadering, laten zien dat ze actief 
willen werken aan een eerlijke wereld. Dat 
inspireert de leden van zo’n vereniging om 
hetzelfde te doen en om op andere 
manieren in actie te schieten.  

Tijdens de scholenacties ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’ en 
‘Handel Nu!’ van Oxfam -Wereldwinkels maken leerlingen 
op en rond de scholen samen kabaal maken voor eerlijke 
handel. En zoveel mogelijk scholen doen dit tegelijkertijd. 
Dan klinkt het pas écht luid! Jullie doen toch ook mee? 
 
In mei 2015  op de Word Fair Trade Day, wilden ook 
jongeren druk zetten op politici. Om te laten zien dat ze het 
menen met de eerlijke handel, zetten ze een plaktattoo en 
zetten ze dit op internet. Zo konden al hun vrienden op 
Facebook zien dat zij voor eerlijke handel strijden!  
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Verklarende woordenlijst 

 
Er staan heel wat moeilijke woorden op je bronnenkaart. Hier kan je uitleg terug vinden. Als je toch nog 
vragen hebt over bepaalde woorden, stel je deze eerst in de groep. Pas als niemand het weet, kan je de 
leerkracht om hulp roepen.  

 
Actief burgerschap Mensen die zich heel erg inzetten op bepaalde domeinen in de maatschappij (bijvoorbeeld 

voor eerlijke handel, gezondheidszorg,..) 

Vb: door het actief burgerschap van de leerlingen, kreeg hun school de prijs ‘groene, 

milieuvriendelijke school’ 

 

Alert  Geboeid zijn, snel en goed kunnen reageren. 

Vb: goed geantwoord Omar, jij bent alert! 

 

Certificaat  Een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van je werk of product. 

Vb. het certificaat op het software pakket van papa’s pc, bewijst dat het échte software is een 

geen (illegale) kopie.  

 

Concurreren Met elkaar in competitie zijn. De beste willen zijn in iets. 

Vb. De twee voetbalploegen concurreren voor de eerste plaats 

 

Coöperatie Groep mensen die samenwerken om hun marktaandeel of macht te versterken 

Vb: dankzij de coöperatie Coopasa, worden de vrouwen die er werken eerlijk betaald voor 

hun werk. 

 

Excursie Uitstap 

Vb. De leerlingen gingen op excursie naar de Efteling 

 

Fairtrade-

speciaalzaak 

Een winkel waar alleen maar eerlijke producten verkocht worden 

Vb. De wereldwinkel in ons dorp is een fairtradespeciaalzaak.  

 

Feedback Terugkoppeling. Iemand feedback geven betekent dat je zegt wat je goed én niet goed vindt 

aan zijn werk 

Vb. Juf, krijg ik feedback zodat ik weet wat ik beter kan doen?  

 

Flashmob Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, 

iets ongebruikelijks doet (vaak een dans of een lied zingen) en daarna weer snel uiteenvalt. 

Zo’n actie verrast iedereen. 

Vb. voordat de musical ‘Sound of Music’ van start ging, organiseerde VTM een flasmob in het 

Centraal Station van Antwerpen.  

 

Goud waard zijn, 

Gouden zaakjes 

doen 

Dat betekent dat iets of iemand héél veel waard is of dat hij héél goede zaken doet. 

Vb. Omdat iedereen graag chocolade lust, zou de cacaoboer gouden zaakjes moeten kunnen 

doen! 

 

Infrastructuur Voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Wegen, bruggen, 

spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur. 

Vb. De infrastructuur in het Zuiden is niet goed: er zijn weinig verharde wegen en er zijn veel 

putten in het wegdek.  

 

Invoertaks Worden ook wel `douaneheffingen` genoemd. Invoerheffingen worden geheven op ten invoer 

aangegeven derde-landen-goederen. Invoerheffingen worden niet geheven op goederen uit 

het vrije verkeer van de EU.  
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Vb. Als de cacaoproducenten hun cacaobonen reeds willen verwerken voor het transport zijn 

ze meer waard. Helaas doet de invoertaks die meerwaarde te niet. Ze betalen veel meer taks 

op het invoeren van verwerkte grondstoffen dan voor ruwe grondstoffen.  

 

Lobbyen Beïnvloeden, je mening willen laten gelden, ijveren voor je mening. 

Vb. De leerlingen uit de leerlingenraad lobbyen over een nieuwe drankautomaat. De 

ouderraad en de directie zit mee aan de onderhandelingstafel 

 

Hoe vervoeg je het? Ik lobby, jij lobbyt, hij lobbyt, wij lobbyen, jullie lobbyen, zij lobbyen. In de 

verleden tijd: ik lobbyde, ik heb gelobbyd 

 

Machtsconcentratie Samenkomen van steeds meer macht bij steeds minder mensen of instanties. 

Vb. De machtsconcentratie van de grote internationale handelaars wordt steeds groter. Zes 

grote spelers (waaronder Mars, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Hershey’s, Lindt & Sprüngli) 

beheersen 40% van de wereldmarkt in cacao.  

 

Mondiaal Over de hele wereld, internationaal. 

Vb: De mondiale handel is verziekt.  

 

Monopolie Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn 

er niet. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan wanneer hij concurrentie 

zou hebben. 

Vb. Het monopolie van Ferrero maakt hen erg sterk 

 

Multinationaal Over verschillende landen heen. 

VB. Mc Donalds is een multinationaal bedrijf: je vindt ze in meer dan 40 landen. 

 

Netwerking Het leggen en onderhouden van contact met andere mensen omdat die jou ook voordeel 

kunnen doen. 

Vb. Ik zit op Facebook om te netwerken 

 

Oorsprong De plaats of situatie waaruit iets ontstaat. 

Vb. Hij werd beroemd als zanger, maar van oorsprong was hij kapper. 

Vb. Zij woont nu in België, maar is van oorsprong Frans.  

 

OWW Afkorting voor Oxfam-Wereldwinkels. 

Vb. OWW strijdt voor eerlijke wereldhandel waar ook het Zuiden een kans krijgt. 

 

Sensibilisering Iemand gevoelig maken voor iets. 

Vb. De sensibilisering rond pesten heeft gewerkt, de leerlingen spelen beter samen 

 

Transparant Doorzichtig, helder, duidelijk, voor iedereen zichtbaar. 

Vb. “Het moet transparant zijn wie wat gedaan heeft in het groepswerk!”, zei de leerkracht 

 

Win-win-situatie Alle partijen winnen bij het voorstel. 

Vb. OWW leert van de coöperaties en de coöperaties leren van OWW. Dat is een win-win-

situatie 
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ROTATIELES 4: OXFAM-WERELDWINKELS 

OPDRACHTKAART 

 
 
 
OPBOUW TAAK 
 
De opdracht heeft twee delen: A en B. 

- De A-opdracht is gelijk voor elke groep. Verslag maak je op het antwoordblad. 
- De B-opdracht is voor elke groep anders. Deze presenteer je voor de hele groep. 

 
ROLLEN 
 
Elk groepslid heeft een eigen rol op te nemen in deze groep. 

 organisator 

 reporter 

 materiaalmeester 

 tijdsbewaker 

 bemiddelaar 
 
De leerkracht toont bij de groepsindeling wie welke rol heeft. 
Lees de uitleg bij je rol en speld eventueel je badge op.  
 
 
SPELREGELS 
 
1. Iedereen heeft een specifieke taak in de groep, maar iedereen is verantwoordelijk voor het hele proces 
en resultaat van de groep. 
 
2. Als je hulp wil van de leerkracht, moet dit een beslissing van de hele groep zijn. 
 
3. De hele groep komt straks naar voren om de B-taak de presenteren. Elke leerling moet vragen van de 
rest van de klas of van de leerkracht kunnen beantwoorden. 
 
 
 
MATERIAAL VOOR DEZE ROTATIELES/DEZE GROEP 
 

- 1 opdrachtkaart (recto verso) 
- 1 antwoordblad 
- 5 x1 bronnenkaart over Oxfam-Wereldwinkels 
- verklarende woordenlijst  
- rollen en hun uitleg 
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ROTATIELES 4: OXFAM-WERELDWINKELS 

OPDRACHTKAART 

 

A-opdracht   50 minuten 

 
1. Individueel (5 minuten) in groep (5 minuten) 

 
Wat doet Oxfam-Wereldwinkels? Doen ze iets voor de cacaoboeren in het Zuiden? Noteer waarvan 
je Oxfam-Wereldwinkels kent, wat je ervan weet, welk gevoel ze bij jou oproepen.  

 
Daarna bespreken jullie samen elkaars antwoorden. Waar zijn jullie het over eens? Deze 
antwoorden moet je niet noteren.  

 
De organisator verdeelt de bronnenkaarten. 
 

2. Individueel (10 minuten) 

 Bestudeer je eigen bronnenkaart in stilte. 

 Duid de 10 belangrijkste woorden op jouw bronnenkaart aan. 
 

3. In groep (30 minuten) 

 Vertel aan de rest van de groep in je eigen woorden wat er op jouw bronnenkaart staat. De 
10 woorden die je hebt aangeduid, kunnen je daarbij helpen. (10 minuten) 

 Welke informatie begrijp je niet?  
Heeft iemand anders daarover informatie op zijn bronnenkaart staan?  
Wat je samen écht niet begrijpt, kan je aan de leerkracht vragen. (5 minuten) 

 Vul samen het antwoordblad in over volgende vragen: (15 minuten) 
o Wat is Oxfam-Wereldwinkels? 
o Op welke domeinen zijn ze actief? 
o Werken ze met samen cacaoboeren in het Zuiden? 
o Benoem 3 dingen die je echt sterk vindt aan hun werk? Zijn er zaken die je niet goed 

vindt aan hun werk?  
o Wat kan jij doen om Oxfam-Wereldwinkels te steunen? Waarom zou je dat doen? 

 
De reporter noteert de antwoorden op het antwoordblad. 
 
Nu weten jullie genoeg om aan jullie volgende opdracht te starten.  
 

B-opdracht (20 minuten) in groep 

 
Jullie zijn vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkels en jullie willen iedereen tonen dat ook jullie geloven in 
eerlijke handel. Daarom componeren jullie een lied. Zing over de cacaoboeren die je steun verdienen, 
schreeuw het onrecht uit.  Bezing een nieuwe eerlijke wereldhandel! Zet mensen aan tot actie!  
Tips waaruit je kan kiezen: 

- Maak een nieuwe tekst op een bestaand liedje, dat gaat snel en zo kan iedereen snel inpikken en 
meezingen! 

- Maak een Oxfam-Wereldwinkel Rap 
- Maak een Oxfam-Wereld gedicht en draag het voor in een spreekkoor.  

 
Dat lied, rap of gedicht oefen je met je groep en draag je tijdens de presentatie samen voor. De reporter 
verwoordt jullie B-opdracht. De bemiddelaar vertelt hoe de samenwerking in de groep liep. Daar krijg je 
maximum 5 minuten voor.  
Neem het lied op en post het op YOUTUBE. Zorg ervoor dat jouw lied binnen de week 100 likes kreeg. Zo 
maak je andere mensen warm voor eerlijke handel! Vraag eventueel je leerkracht dit ook door te sturen 
naar scholen@oww.be, of post het als resultaat van jullie actie op oxfamwereldwinkels.be/QUE. Dankjewel! 

mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE?
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ROTATIELES 4: OXFAM-WERELDWINKELS 

Antwoordblad 
 

 

ANTWOORDBLAD 
 
Wie zijn Oxfam-Wereldwinkels? Op welke domeinen zijn ze actief?  ...................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
 
Benoem 3 dingen die je echt sterk vindt aan hun werk. Zijn er dingen die je niet goed vindt? 
 

Sterke punten OWW Dit kan beter bij OWW 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wat kan jij doen om eerlijke handel te steunen? Waarom wil je dat doen?  
Bedenk minstens 5 dingen, meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Wat kunnen anderen (politici, verenigingen…) doen om hier iets aan te veranderen? 
Bedenk minstens 2 dingen, meer mag ook! 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
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COOPASA! 

Coopasa is een coöperatie voor cacao 

en lokale gewassen. Coopasa is een 

partner van OWW. 

Bijzonder aan hun werking is dat de 

coöperatie geleid wordt door 2 

vrouwen, Olga (voorzitster) en Joelle 

(directrice). Dat is mooi want 

traditioneel hebben vrouwen er geen 

recht op eigendom en zijn ze slechts 

goedkope arbeidskrachten.  

Dankzij de coöperatie staan boeren 

sterker!  

bronnenkaart D1: OWW Partnerwerking 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR de foto

 
 

 WAT DOET OWW? 

  

Oxfam-Wereldwinkels kiest voor een structurele 
samenwerking met haar partners. In het Zuiden werken 
ze samen met organisaties.   
Op de foto zie je een groep partners.  
Door zich te organiseren, delen boeren risico’s, 
verbeteren ze hun onderhandelingspositie en wegen ze 
sterker op het internationale handelsbeleid.  

 

Coopasa is zo’n coöperatie waarin cacaoboeren zich 
verenigen. OWW ondersteunt hen door vorming over 
samenwerking: ze leren de boeren waarom het goed is zich 
te verenigen als groep. Ze leggen de voordelen uit en helpen 
boeren hun coöperatie verder uit te bouwen. Hierover gaan 
ze in gesprek: Hoe dit kan toegepast worden in de 
coöperatie? 

Maar ook OWW wint bij de samenwerking met Coopasa. 
Dankzij Coopasa komen zij veel te weten over de 
moeilijkheden bij de boer. Dat sterkt hen als ze in gesprek 
gaan met politici of andere spelers in de cacaoketen. De 
samenwerking is een Win-Win-situatie! 
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Er werken wel 8000 vrijwilligers in de beweging van OWW! Die mensen doen fantastisch werk: ze houden 

de winkels open, pakken bestellingen uit, lenen hun stem aan de cacaoboeren, kleden de etalage mooi 

aan, poetsen de winkel, gaan naar de vergaderingen van OWW, steken acties in elkaar,… Sommige 

vrijwilligers geven vorming in scholen of ontvangen klassen in de winkel … en nog zoveel meer.  

Dat doen ze allemaal om te tonen dat ze de huidige wereldhandel beu zijn, en dat ook zij willen dat de 

regels veranderen! Iedereen kan vrijwilliger worden. Deze vrijwilligers zijn goud waard! 

 

bronnenkaart D2: OWW Vrijwilligers 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE poster 

Wat zie je op de poster?  
- Waarom zitten er micro’s in het boeket bloemen?  

- Voor wie zijn deze micro’s bedoeld denk je?  
- Moet jij je stem laten horen? De cacaoboer in het Zuiden? 

De coöperaties? Jouw klas en jouw school? Waarom? 

Vingers in de lucht wie niet zonder chocolade kan. Dat zijn best 
veel mensen! Toch verdienen cacaoboeren in het Zuiden amper 
hun brood met de teelt van cacao. Niet eerlijk! 
Als we een eerlijke cacaohandel willen, moeten we rekening 
houden met de noden van de cacaoboeren. En wie kent die beter 
dan de boeren zelf? Geef hén het woord! 

Wie zijn de vrijwilligers? 
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bronnenkaart D3: Oxfam 

WERELDWinkelnetwerk 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE Foto 

 
 WAT DOET Oww? 

  

De Wereldwinkels bieden jou als klant 3 diensten: 

1. Ze zijn ten eerste een fairtradespeciaalzaak: dat wil 
zeggen dat ze alleen producten verkopen van eerlijke 
handel: eerlijke chocolade maar ook eerlijk speelgoed, 
eerlijke thee en eerlijke cadeautjes.  

2. Ze hebben een gedreven vrijwilligersteam: wel 8000 
vrijwilligers staan enthousiast klaar om eerlijke handel 
mee mogelijk te maken 

3. En zéker niet te vergeten: Het is ook een 
informatiecentrum: je kan er altijd terecht met als je 
vragen over de huidige wereldhandel, over eerlijke 
producten, handel, acties en nog veel meer. 

In de fairtradespeciaalzaak vind je producten van eerlijke 
handel. Nergens anders vind je er zoveel bij elkaar. Met o.a. 
het brede assortiment van ons huismerk Oxfam Fair Trade 
tonen we dat eerlijke handel mogelijk is. 
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 bronnenkaart D4: Oxfam-

Wereldwinkels Lobby-en studiewerk 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE Foto 

 

 
WAT is lobbywerk?  

 
OWW strijdt voor een eerlijke 

cacaoketen. De boeren telen immers 

een geliefd product – waar heel veel 

vraag naar is - maar kunnen zelf bijna 

niet rondkomen!  

OWW onderzoekt hoe dat komt. Zij 

pleiten bij politici om de huidige 

spelregels te veranderen. Alleen zo krijgt 

de boer een eerlijke kans en krijgt hij 

weer goesting om te boeren.  

Lobbyen betekent dus dat je je ergens 

voor inzet en ijvert om dat doel te 

bereiken door te praten met anderen.   

OWW kaart ook een ander probleem aan: de verwerking van 
de cacaobonen gebeurt voornamelijk in het Noorden en NIET 
in het Zuiden.  
Daardoor blijft een groot deel van de winst ook in het 
Noorden plakken, en is de kleine boer alweer de pineut.  
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 bronnenkaart D5: OWW jongeren-en 

scholenwerking 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

 

VERKLAAR DE Foto 

 

WAT doen ze? 

 
 

De jongeren van Oxfam-Wereldwinkels maken kabaal! 
 
Feestjes, picknicks, flashmobs, auto’s tegenhouden, en 
voorbijgangers doen lachen. Actie maken kan op vele manieren. 
Handel is niet eerlijk, daarom komt Oxfam-Wereldwinkels in actie, 
door lawaai te maken. Bovendien krijgen jongeren bij OWW altijd de 
kans bij te leren. Er zijn vormingsweekends, debatten, filmavonden. 
We laten horen dat boeren in het Zuiden wél een stem verdienen! 

- Ze ontvangen partners uit het Zuiden 
- In Gent wordt er jaarlijks een Heerlijke en Eerlijke picknick 

georganiseerd 
- In Kortrijk en Izegem hielden ze een Fair Play spelletjesavond 
- De filmavonden in Leuven trokken veel aandacht 
- In november gaan ze met z’n allen naar de klimaattop in Parijs 

om kabaal te maken! 

Door in de kijker te lopen en hun stem te laten horen, willen de 
jongeren politici uitnodigen om handelsregels op te stellen die ook 
boeren uit het Zuiden kansen geven! 

 

 

De scholenwerking zet ook acties op op school. 
OWW gelooft dat kinderen en jongeren mee kunnen 
strijden voor een eerlijke wereldhandel.  

Nu loopt de actie “QUE?! Afvoeren dié handel! Mét 
een leuke wedstrijd voor scholen bij. Ook hier worden 
klassen uitgedaagd kabaal te maken en in de kijker 
te lopen met hun actie om te tonen dat we de huidige 
wereldhandel beu zijn. Doe jij ook mee?  
Scholen kunnen ook vormingen en workshops 
aanvragen die op school gegeven worden. Altijd 
super interessant! 



  78 

 

Verklarende woordenlijst 

 
Er staan heel wat moeilijke woorden op je bronnenkaart. Hier kan je uitleg terug vinden. Als je toch nog 
vragen hebt over bepaalde woorden, stel je deze eerst in de groep. Pas als niemand het weet, kan je de 
leerkracht om hulp roepen.  

 
Actief burgerschap Mensen die zich heel erg inzetten op bepaalde domeinen in de maatschappij (bijvoorbeeld 

voor eerlijke handel, gezondheidszorg,..) 

Vb. Door het actief burgerschap van de leerlingen, kreeg hun school de prijs ‘groene, 

milieuvriendelijke school’ 

 

Alert  Geboeid zijn, snel en goed kunnen reageren. 

Vb: Goed geantwoord Omar, jij bent alert! 

 

Certificaat  Een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van je werk of product. 

Vb. Het certificaat op het software pakket van papa’s pc, bewijst dat het échte software is een 

geen (illegale) kopie.  

 

Concurreren Met elkaar in competitie zijn. De beste willen zijn in iets. 

Vb. De twee voetbalploegen concurreren voor de eerste plaats 

 

Coöperatie Groep mensen die samenwerken om hun marktaandeel of macht te versterken 

Vb: Dankzij de coöperatie Coopasa, worden de vrouwen die er werken eerlijk betaald voor 

hun werk. 

 

Excursie Uitstap 

Vb. De leerlingen gingen op excursie naar de Efteling 

 

Fairtrade-

speciaalzaak 

Een winkel waar alleen maar eerlijke producten verkocht worden. 

Vb. De wereldwinkel in ons dorp is een fairtradespeciaalzaak.  

 

Feedback Terugkoppeling. Iemand feedback geven betekent dat je zegt wat je goed én niet goed vindt 

aan zijn werk. 

Vb. Juf, krijg ik feedback zodat ik weet wat ik beter kan doen?  

 

Flashmob Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, 

iets ongebruikelijks doet (vaak een dans of een lied zingen) en daarna weer snel uiteenvalt. 

Zo’n actie verrast iedereen. 

Vb. Voordat de musical ‘Sound of Music’ van start ging, organiseerde VTM een flasmob in het 

Centraal Station van Antwerpen.  

 

Goud waard zijn, 

Gouden zaakjes 

doen 

Dat betekent dat iets of iemand héél veel waard is of dat hij héél goede zaken doet. 

Vb. Omdat iedereen graag chocolade lust, zou de cacaoboer gouden zaakjes moeten kunnen 

doen! 

 

Infrastructuur Voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Wegen, bruggen, 

spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur. 

Vb. De infrastructuur in het Zuiden is niet goed: er zijn weinig verharde wegen en er zijn veel 

putten in het wegdek.  

 

Invoertaks Worden ook wel `douaneheffingen` genoemd. Invoerheffingen worden geheven op ten invoer 

aangegeven derde-landen-goederen. Invoerheffingen worden niet geheven op goederen uit 
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het vrije verkeer van de EU.  

Vb. Als de cacaoproducenten hun cacaobonen reeds willen verwerken voor het transport zijn 

ze meer waard. Helaas doet de invoertaks die meerwaarde te niet. Ze betalen veel meer taks 

op het invoeren van verwerkte grondstoffen dan voor ruwe grondstoffen.  

 

Lobbyen Beïnvloeden, je mening willen laten gelden, ijveren voor je mening. 

Vb. De leerlingen uit de leerlingenraad lobbyen over een nieuwe drankautomaat. De 

ouderraad en de directie zit mee aan de onderhandelingstafel 

 

Hoe vervoeg je het? Ik lobby, jij lobbyt, hij lobbyt, wij lobbyen, jullie lobbyen, zij lobbyen. In de 

verleden tijd: ik lobbyde, ik heb gelobbyd 

 

Machtsconcentratie Samenkomen van steeds meer macht bij steeds minder mensen of instanties. 

Vb. De machtsconcentratie van de grote internationale handelaars wordt steeds groter. Zes 

grote spelers (waaronder Mars, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Hershey’s, Lindt & Sprüngli) 

beheersen meer dan 40% van de wereldmarkt in cacao.  

 

Mondiaal Over de hele wereld, internationaal. 

Vb: De mondiale handel is verziekt.  

 

Monopolie Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn 

er niet. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan wanneer hij concurrentie 

zou hebben. 

Vb. Het monopolie van Ferrero maakt hen erg sterk 

 

Multinationaal Over verschillende landen heen. 

VB. Mc Donalds is een multinationaal bedrijf: je vindt ze in meer dan 40 landen. 

 

Netwerking Het leggen en onderhouden van contact met andere mensen omdat die jou ook voordeel 

kunnen doen. 

Vb. Ik zit op Facebook om te netwerken 

 

Oorsprong De plaats of situatie waaruit iets ontstaat. 

Vb. Hij werd beroemd als zanger, maar van oorsprong was hij kapper. 

Vb. Zij woont nu in België, maar is van oorsprong Frans.  

 

OWW Afkorting voor Oxfam-Wereldwinkels. 

Vb. OWW strijdt voor eerlijke wereldhandel waar ook het Zuiden een kans krijgt. 

 

Sensibilisering Iemand gevoelig maken voor iets. 

Vb. De sensibilisering rond pesten heeft gewerkt, de leerlingen spelen beter samen 

 

Transparant Doorzichtig, helder, duidelijk, voor iedereen zichtbaar. 

Vb. “Het moet transparant zijn wie wat gedaan heeft in het groepswerk!”, zei de leerkracht 

 

Win-win-situatie Alle partijen winnen bij het voorstel. 

Vb. OWW leert van de coöperaties en de coöperaties leren van OWW. Dat is een win-win-

situatie 
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ROTATIELES 5: actie! 

OPDRACHTKAART 
 
 
OPBOUW TAAK 
 
De opdracht heeft twee delen: A en B. 

- De A-opdracht is gelijk voor elke groep. Verslag maak je op het antwoordblad. 
- De B-opdracht is voor elke groep anders. Deze presenteer je voor de hele groep. 

 
ROLLEN 
 
Elk groepslid heeft een eigen rol op te nemen in deze groep. 

 organisator 

 reporter 

 materiaalmeester 

 tijdsbewaker 

 bemiddelaar 
 
De leerkracht toont bij de groepsindeling wie welke rol heeft. 
Lees de uitleg bij je rol en speld eventueel je badge op.  
 
 
SPELREGELS 
 
1. Iedereen heeft een specifieke taak in de groep, maar iedereen is verantwoordelijk voor het hele proces 
en resultaat van de groep. 
 
2. Als je hulp wil van de leerkracht, moet dit een beslissing van de hele groep zijn. 
 
3. De hele groep komt straks naar voren om de B-taak de presenteren. Elke leerling moet vragen van de 
rest van de klas of van de leerkracht kunnen beantwoorden. 
 
 
 
MATERIAAL VOOR DEZE ROTATIELES/DEZE GROEP 
 

- 1 opdrachtkaart (recto verso) 
- 1 antwoordblad 
- 5 x1 bronnenkaart over ‘actie!’ 
- verklarende woordenlijst  
- rollen en hun uitleg 
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ROTATIELES 5: En actie! 

OPDRACHTKAART 

 

A-opdracht   50 minuten 

 
1. Individueel (5 minuten) in groep (5 minuten) 

 
Welke acties zou jij kunnen ondernemen om mee te strijden voor eerlijke handel?  
Welk gevoel heb je daar bij? Wat durf je? Wat schrikt je af? Wat vind je belangrijk als er een actie 
gedaan wordt?  

 
Daarna bespreken jullie samen elkaars antwoorden. Waar zijn jullie het over eens? Deze 
antwoorden moet je niet noteren.  

 
De organisator verdeelt de bronnenkaarten. 
 

2. Individueel (10 minuten) 

 Bestudeer je eigen bronnenkaart in stilte.  

 Duid de 10 belangrijkste woorden op jouw bronnenkaart aan. 
 

3. In groep (30 minuten) 

 Vertel aan de rest van de groep in je eigen woorden wat er op jouw bronnenkaart staat. De 
10 woorden die je hebt aangeduid, kunnen je daarbij helpen. (10 minuten) 

 Welke informatie begrijp je niet?  
Heeft iemand anders daarover informatie op zijn bronnenkaart staan?  
Wat je samen écht niet begrijpt, kan je aan de leerkracht vragen. (5 minuten) 

 Vul samen het antwoordblad in over volgende vragen: (15 minuten) 
o Welke acties kan iedereen doen? Noem er 3. 
o Wat houdt mensen tegen om in actie te komen? En hoe help je ze die stap toch 

zetten?  
o Benoem 5 acties die jullie op school kunnen doen. 
o Kies één actie die je dit schooljaar nog echt wilt realiseren, of beter nog: tijdens de 

scholenactie QUE?! Afvoeren dié handel! 
 
De reporter noteert de antwoorden op het antwoordblad. 
 
Nu weten jullie genoeg om aan jullie volgende opdracht te starten.  
 

B-opdracht (20 minuten) in groep 

Jullie zijn creatieve fotografen die strijden voor een betere wereld. “Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”, 
vinden jullie. Daarom maken jullie een fotoreeks van 5 sprekende acties. Elke foto beeldt één actie uit die elk 
mens kan ondernemen om te ijveren voor een rechtvaardige wereld. Je mag een foto maken van een tekening, 
een beeld, een cartoon, een rollenspel… je mag er tekst bijzetten en het beeld bewerken. Maar de actie die je 
wilt tonen, moet in één oogopslag duidelijk zijn.  
 
Deze fotoreeks toon je tijdens de presentatie. De reporter verwoordt jullie B-opdracht. De bemiddelaar vertelt 
hoe de samenwerking in de groep liep. Iedereen neemt deel aan de presentatie. Daar krijg je maximum 5 
minuten voor.  
 
Deel je foto’s ook op de schoolwebsite, instagram, facebook of twitter. Zorg ervoor dat jouw foto’s binnen de 
week 100 likes krijgen. Print de beste foto’s af en hang ze op in gang. Nodig leerlingen van andere klassen, 
ouders of personeel uit om groene stickers of duimpjes op plakken rond de foto’s die hen aanspreken. Zo toon je 
iedereen dat jouw klas strijdt voor eerlijke handel!  
Vraag je leerkracht eventueel dit ook door te sturen naar scholen@oww.be, of post het als resultaat van jullie 
actie op oxfamwereldwinkels.be/QUE.  Dankjewel! 

mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE?
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ROTATIELES 5: En actie! 

ANTWOORDBLAD 
 
Welke acties kan iedereen doen? Noem er 3. 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
 
Wat houdt mensen tegen om in actie te komen? En hoe help je ze die stap toch zetten?  
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
Wat kan jij doen om eerlijke handel te steunen op jouw school?  
Bedenk minstens 5 acties of activiteiten, meer mag ook!  
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
Kies één actie die je dit schooljaar nog echt wilt realiseren, of beter nog: tijdens de scholenactie “QUE?! 
Afvoeren dié handel!” 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
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bronnenkaart E1: actie ondernemen 

 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 
 

vERKLAAR DE TEKENING 
 

 
 en actie! 

 

HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN 
Wat zie je op de tekening? Wat doen deze aapjes? Wat denk je 
als je dit ziet?  
 
Deze uitdrukking en de aapjes zijn overgewaaid uit het Verre 
Oosten. De drie apen heten in Japan Mizaru, met zijn handen 
voor zijn ogen (ziet geen kwaad), Kikazaru, met zijn handen op 
zijn oren (hoort geen kwaad) en Iwazaru, met zijn handen voor 
zijn mond (spreekt geen kwaad). Het is bedoeld om het goede in 
de mens te zien en alleen te spreken als het mensen helpt. 
 
Oxfam-Wereldwinkels roept op tot acties, zij willen niet dat je de 
ogen sluit. Kijk naar eerlijke producten en regels. Hou je oren 
open. Gebruik je stem, schiet in actie voor de boeren in het 
Zuiden. Maak KABAAL voor eerlijke wereldhandel!  

Iedereen kan verschil maken! Wat kan 
jij doen?   

- Je kan alert worden voor 

onrecht 

- Je kan vertellen over de 

cacaoboer in het Zuiden 

- Je kan een brief schrijven naar 

de ministers die werken rond 

handel 

- Jij kan acties opzetten die 

tonen dat je de oneerlijke 

wereldhandel beu bent!  

Wat kunnen volwassenen doen? Zij kunnen bewuster 
kopen, zij kunnen voor politici stemmen die voor eerlijke 
handel staan, vrijwilliger worden bij Oxfam-
Wereldwinkels, … 

Wat kan jouw school doen? Zij kunnen aandacht 
besteden aan eerlijke handel tijdens de lessen, posters 
ophangen of eerlijke producten serveren in de eetzaal of 
bij oudercontacten.  Ze kunnen een bezoekje brengen 
aan een wereldwinkel en deelnemen aan scholenacties! 
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bronnenkaart E2: actie op school 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

  

In actie!  

  

HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN 
 
Wat zie je op de tekening? Wat doen deze aapjes? Wat roept dit 
beeld bij jou op?  

- Wat had jij nog niet gehoord over de huidige oneerlijke 

handel? 
- Wat zijn dingen die jij niet zag of niet wist? 
- Waar wil jij niet meer over zwijgen?   

Iedereen kan verschil maken! Jouw school 
kan:  

- Meedoen aan de scholenactie tijdens de 
week van de Fair Trade én de World Fair 
Trade Day.  

- Kiezen voor eerlijke producten in de 
automaat  

- Een bezoek aan de wereldwinkel plannen 
- Zelf rechtvaardig handelen naar ouders 

met een ongelijk inkomen 

- Educatie rond eerlijke handel brengen op 
school 

- Kinderen ondersteunen om op te groeien 
tot kritische burgers  

Wat kan de scholengemeenschap doen? Zij kunnen in 
groep grote hoeveelheden eerlijk fruitsap aankopen voor de 
middagpauzes of schoolfeesten.  

Wat kan de jij doen? Jij kan acties in elkaar boksen, kabaal 
maken, leerkrachten aanspreken om hier rond te werken, 
partners uitnodigen in de klas, een werkgroep beginnen met 
de leerlingenraad,… 
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 bronnenkaart E3: actie voor 

nieuwsgierigen 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

  
in actie!  

Kinderen zijn nieuwsgierig. Dat is ook nodig! Het is heel slim om 
alles te onderzoeken: kijken waar iets vandaan komt, hoe het 
ontstaat en of het om een eerlijk proces gaat. Daar wordt de wereld 
beter van. 
 
Wie graag superboeiende filmpjes kijkt, kan zijn hart ophalen in de 
reeks ‘Eerlijk duurt het langst’. Daar gaat Sarah op onderzoek uit 
om het onrecht uit de koffieketen op te sporen.  

Iedereen kan verschil maken! Wat 
kan een onderzoeker doen?  
- Onderzoeken welke producten in 

de wereldwinkel te koop zijn 

- Kijk naar het nieuws of lees de 

krant. Vergelijk bronnen 

- Volg een blog van iemand die 

kleine heldendaden doet voor 

een betere wereld 

- Praat met mensen over je 

ideeën en vergelijk argumenten  

- Ga op zoek naar de coöperaties 

waarmee OWW samenwerkt 

- Doe mee aan acties 

Steek er je neus tussen: iedereen heeft recht op informatie. Het 
zou goed zijn moest die vrij beschikbaar zijn. Maar wat de 
traceerbaarheid van cacao betreft, is dat nog niet altijd zo. 
Daarom is het echt goed om zelf op onderzoek uit te gaan, 
dingen op te zoeken en mensen of bedrijven te bevragen. Loop 
zeker eens binnen bij de wereldwinkel, zij kunnen je zeker op 
weg helpen. Want een geïnformeerd mens is een sterker 
mens! 
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 bronnenkaart E4: actie netwerken 

 

Eerlijke chocolade 

- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 

VERKLAAR DE TEKENING 

 
In actie!  

Netwerken verbinden mensen. Meestal omdat ze 
eenzelfde interesse delen of een gemeenschappelijk doel 
hebben. Het maakt het individu én de groep én hun doel 
sterker. 1+1 is méér dan 2. 
 
Je kan offline netwerken: in groep samenkomen, 
gesprekken voeren, aardig zijn. je kan ook online 
netwerken: dan steun je een project of mensen via 
sociale media zoals facebook, twitter, instagram… 

Iedereen kan verschil maken! Wat 
kan een netwerk doen?  
 
- Mensen die zich in een netwerk 

verenigen, zijn sterker en 

versterken elkaars ideeën.  

- Een netwerk kan druk uitoefenen 

op bedrijven of politiekers om 

eerlijke keuzes te maken. 

- Ook sociale media kunnen druk 

uitoefenen: ze hebben een heel 

groot bereik. Je kan zomaar 

chatten en ideeën uitwisselen met 

iedereen ter wereld. 

- In een netwerk vind je 

gesprekspartners en inspiratie. 

Ilka werd door een pestkop erg hard aangepakt. Veel kinderen 
durfde niets te zeggen of te doen. De leerkracht besloot een 
netwerk op te zetten van helpers en ondersteuners. Zij 
kwamen tussen als het mis ging, hielden een oogje in het zeil 
en probeerden Ilka weer op te vrolijken. De ouders van Ilka zijn 
heel blij met zo een netwerk. Ilka voelt zich beter nu en het 
onrecht is veel sneller zichtbaar. Zo kan haar verhaal verteld 
worden en wordt er druk uitgeoefend om niet meer te pesten.  
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 bronnenkaart E5: actie voor iedereen 

 

Eerlijke chocolade 
- Eerlijke handel? Cacaoboeren krijgen niet wat ze verdienen voor hun harde werk. Zij telen cacao en verkopen 

die aan opkopers of tussenhandelaars, die op hun beurt verkopen aan grote internationale handelaars. Deze 

hebben vaak ook politieke macht, waardoor ze mee handelsregels kunnen bepalen. Deze zijn in hun eigen 

voordeel, niet in die van de producent (de cacaoboer). Vaak komt er maar één opkoper bij de boer en die dwingt 

hen voor een veel te lage prijs te verkopen. De handelaar verkoopt de cacao weer aan verwerkers die er 

chocolade van maken. Zij verkopen de chocolade door aan de winkels.  

- De huidige wereldhandel heeft onder andere volgende kenmerken: 

1. Het maakt cacaoboeren steeds armer 

2. Rijke internationale handelaars worden steeds rijker en machtiger 

3. De consument in de winkel weet vaak niets af van dit oneerlijke proces! 

4. De cacaoboeren hebben geen goesting meer om te boeren. Politici moeten de handelsregels aanpakken 

om ervoor te zorgen dat ze terug goesting krijgen om cacao te telen! 

 
 

VERKLAAR DE TEKENING  

 
In actie!  

Wat zie je op de tekening? Probeer in eigen 
woorden het verschil tussen gelijkheid en 
rechtvaardigheid uit te leggen. 
 
In jouw acties is het belangrijk om rechtvaardig en 
eerlijk te handelen. Soms betekent dat niet dat je 
iedereen gelijk moet behandelen.  
 
We vinden het heel normaal dat iemand die niet 
goed ziet, een bril of lenzen mag dragen in de 
klas. Zo vindt OWW het ook normaal dat een boer 
in het Zuiden ondersteuning krijgt zodat zij ook 
kunnen meespelen op de internationale markt. 
Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Daar speelt 
OWW op in. Doe jij ook mee?  

   

Iedereen kan verschil maken!  
 
- Je kan gevoelig worden voor 

onrecht door je oren en ogen 

open te houden 

- Je kan voor eerlijke chocolade 

kiezen 

- Je kan anderen aanspreken 

als je onrechtvaardigheid 

opmerkt 

- Je kan bij je thuis vertellen 

waarom je gelijkheid iets 

anders vindt dan 

rechtvaardigheid en hoe dit 

past binnen de huidige 

wereldhandel! 

OWW biedt Coopasa, naast vormingen ook  financiële 
ondersteuning. Zo kunnen ze bij voorbeeld materialen vernieuwen.  
 
Dit doet OWW omdat ze ervoor strijden dat ook boeren in het 
Zuiden een kans krijgen op de internationale markt. Nu krijgen ze, 
door de huidige regels, die kansen niet. Dat is niet rechtvaardig.  
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Verklarende woordenlijst 

 
Er staan heel wat moeilijke woorden op je bronnenkaart. Hier kan je uitleg terug vinden. Als je toch nog 
vragen hebt over bepaalde woorden, stel je deze eerst in de groep. Pas als niemand het weet, kan je de 
leerkracht om hulp roepen.  

 
Actief burgerschap Mensen die zich heel erg inzetten op bepaalde domeinen in de maatschappij (bijvoorbeeld 

voor eerlijke handel, gezondheidszorg,..) 

Vb: door het actief burgerschap van de leerlingen, kreeg hun school de prijs ‘groene, 

milieuvriendelijke school’ 

 

Alert  Geboeid zijn, snel en goed kunnen reageren. 

Vb: goed geantwoord Omar, jij bent alert! 

 

Certificaat  Een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van je werk of product. 

Vb. het certificaat op het software pakket van papa’s pc, bewijst dat het échte software is een 

geen (illegale) kopie.  

 

Concurreren Met elkaar in competitie zijn. De beste willen zijn in iets. 

Vb. De twee voetbalploegen concurreren voor de eerste plaats 

 

Coöperatie Groep mensen die samenwerken om hun marktaandeel of macht te versterken. 

Vb: dankzij de coöperatie Coopasa, worden de vrouwen die er werken eerlijk betaald voor 

hun werk. 

 

Excursie Uitstap 

Vb. De leerlingen gingen op excursie naar de Efteling 

 

Fairtrade-

speciaalzaak 

Een winkel waar alleen maar eerlijke producten verkocht worden. 

Vb. De wereldwinkel in ons dorp is een fairtradespeciaalzaak.  

 

Feedback Terugkoppeling. Iemand feedback geven betekent dat je zegt wat je goed én niet goed vindt 

aan zijn werk. 

Vb. Juf, krijg ik feedback zodat ik weet wat ik beter kan doen?  

 

Flashmob Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, 

iets ongebruikelijks doet (vaak een dans of een lied zingen) en daarna weer snel uiteenvalt. 

Zo’n actie verrast iedereen. 

Vb. Voordat de musical ‘Sound of Music’ van start ging, organiseerde VTM een flasmob in het 

Centraal Station van Antwerpen.  

 

Infrastructuur Voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Wegen, bruggen, 

spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur. 

Vb. De infrastructuur in het Zuiden is niet goed: er zijn weinig verharde wegen en er zijn veel 

putten in het wegdek.  

 

Invoertaks Worden ook wel `douaneheffingen` genoemd. Invoerheffingen worden geheven op ten invoer 

aangegeven derde-landen-goederen. Invoerheffingen worden niet geheven op goederen uit 

het vrije verkeer van de EU.  

Vb. Als de cacaoproducenten hun cacaobonen reeds willen verwerken voor het transport zijn 

ze meer waard. Helaas doet de invoertaks die meerwaarde te niet. Ze betalen veel meer taks 

op het invoeren van verwerkte grondstoffen dan voor ruwe grondstoffen.  
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Lobbyen Beïnvloeden, je mening willen laten gelden, ijveren voor je mening. 

Vb. De leerlingen uit de leerlingenraad lobbyen over een nieuwe drankautomaat. De 

ouderraad en de directie zit mee aan de onderhandelingstafel 

 

Hoe vervoeg je het? Ik lobby, jij lobbyt, hij lobbyt, wij lobbyen, jullie lobbyen, zij lobbyen. In de 

verleden tijd: ik lobbyde, ik heb gelobbyd 

 

Machtsconcentratie Samenkomen van steeds meer macht bij steeds minder mensen of instanties. 

Vb. De machtsconcentratie van de grote internationale handelaars wordt steeds groter. Zes 

grote spelers (waaronder Mars, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Hershey’s, Lindt & Sprüngli) 

beheersen 40% van de wereldmarkt in cacao.  

 

Mondiaal Over de hele wereld, internationaal. 

Vb: De mondiale handel is verziekt.  

 

Monopolie Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn 

er niet. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan wanneer hij concurrentie 

zou hebben. 

Vb. Het monopolie van Ferrero maakt hen erg sterk 

 

Multinationaal Over verschillende landen heen. 

VB. Mc Donalds is een multinationaal bedrijf: je vindt ze in meer dan 40 landen. 

 

Netwerking Het leggen en onderhouden van contact met andere mensen omdat die jou ook voordeel 

kunnen doen. 

Vb. Ik zit op Facebook om te netwerken 

 

Oorsprong De plaats of situatie waaruit iets ontstaat. 

Vb. Hij werd beroemd als zanger, maar van oorsprong was hij kapper. 

Vb. Zij woont nu in België, maar is van oorsprong Frans.  

 

OWW Afkorting voor Oxfam-Wereldwinkels 

Vb. OWW strijdt voor eerlijke wereldhandel waar ook het Zuiden een kans krijgt. 

 

Sensibilisering Iemand gevoelig maken voor iets. 

Vb. De sensibilisering rond pesten heeft gewerkt, de leerlingen spelen beter samen 

 

Transparant Doorzichtig, helder, duidelijk, voor iedereen zichtbaar. 

Vb. “Het moet transparant zijn wie wat gedaan heeft in het groepswerk!”, zei de leerkracht 

 

Win-win-situatie Alle partijen winnen bij het voorstel. 

Vb. OWW leert van de coöperaties en de coöperaties leren van OWW. Dat is een win-win-

situatie 
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sYNTEHESELES 

DE eerlijke KRANT! 
 
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

- Groepsgrootte: 10 tot 40 leerlingen 
- Timing: totaal 70 minuten  
- Materiaal:  

o Pc’s: Het is goed als de leerlingen toegang hebben tot computers/tablets om hun bijdrage 
voor de krant op te stellen. Indien dit niet kan, voorzie enkele witte papieren waarop zij aan 
de slag kunnen.  

o Camera/ fototoestel: Illustraties aan de krantenbijdragen kunnen gemaakt worden met het 
schoolfototoestel of een smart phone.  

 
 
DOELSTELLINGEN  
 

- De leerlingen kunnen eerder gemaakte producten omzetten naar een bijdrage in een zelfgemaakte 
krant. 

- De leerlingen hanteren gepaste taal, visuele ondersteuning en multimedia om een bijdrage in de 
krant op te stellen. 

- De leerlingen kunnen een wervende tekst opstellen voor een gekend publiek. 
- De leerlingen kunnen een gekozen doelpubliek op een correctie wijze en via een gepast medium 

uitnodigen. 
 
 
VERLOOP 
Instructies voor de leerkracht 
 
Een eerlijke krant maken (45’) 
- Klasgesprek (15’) 
Overloop nog eens kort samen met de leerlingen alle resultaten van de B-opdrachten van de afgelopen 5 
rotatielessen. 

- Welke dingen die we deden/maakten zouden we graag tonen aan anderen? 
- We gaan samen een eerlijke krant maken. De dingen die we willen tonen gaan we verwerken tot 

een stuk in de krant. Wat kan dat zoal zijn?  
(advertentie, reclame, aankondiging voor een evenement, interview, verslag, artikel, cartoon, ….) 

- Elk groepje (deze zijn dezelfde groepjes als in de vorige themalessen) kiest 1 product/uitkomst van 
een themales waar ze graag een bijdrage voor de krant van willen maken. Dit mag ook werk van 
een ander groepje zijn. 

- In de groepjes gaan ze aan de slag om deze bijdragen aan de krant te maken. Indien je voldoende pc’s 
ter beschikking hebt, is het fijn als dit digitaal kan. (Tip: zelfkrantmaken.nl of http://www.nieuwstool.nl/) 
Vertel hen ook dat bijdragen in de krant beter worden als er ook foto’s, slogans, citaten, … bij zijn. 
Stimuleer hen om hier creatief mee aan de slag te gaan. (30’) 
 
  

http://zelfkrantmaken.nl/
http://www.nieuwstool.nl/
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De krant verspreiden en voorstellen (25’) 
- Klasgesprek (15’) 

- Hoe willen/kunnen we deze krant verder verspreiden? 
Denk daarbij aan de mogelijke bestaande kanalen zoals de facebookpagina van de school of klas, 
de schoolkrant, het schoolfeest, het oudercontact, de website van de school, maar ook een ronde 
naar de brievenbussen in de buurt kan! 

- Klassikaal wordt één moment gekozen waarop de krant voorgesteld wordt (bvb ouderavond, 
schoolfeest, middagpauze, …). Bespreek samen: 

o Wie willen we er zeker bij hebben? (ouders, directeur, schoolbestuur, de kinderen van de 
andere klassen, de pers, …) 

o Hoe nodigen we die best uit? Via e-mail, via een brief of via een ander kanaal? 
- Elk groepje kiest nu (10’) 

o Ofwel een doelpubliek om uit te nodigen. Zij stellen de brief/e-mail op om hen uit te nodigen. 
o Ofwel een kanaal om de krant te verspreiden. Zij zorgen de nodige stappen/contacten/plan 

van aanpak om de krant zo verspreid te krijgen. 
 
Stuur je een versie van de krant op naar scholen@oww.be of registreer het als actie op 
oxfamwereldwinkels.be/QUE ?  
Wil je het graag opsturen met de post? Wij ontvangen ERG graag een versie!  
Oxfam-Wereldwinkels, t.a.v. Scholenwerking, Ververijstraat 17, 9000 Gent 

 
 
Afronden met toonmoment en evaluatie 

- Zie zelfevaluatie voor kinderen 
- Zie evaluatiedocument voor leerkrachten 
- Zie evaluatiedocument voor de genodigde toeschouwers wanneer je de krant voorstelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  92 

EVALUATIE DOOR LEERLINGEN 

THEMA Eerlijke Handel 

 
 

 

 

 

Geef je mening 
Hierin ben ik sterker geworden  

Dit vond ik het leukst aan dit thema  

Dit vond ik het moeilijkste aan dit thema  

Het samenwerken in onze groep ging…  

Wat ik goed deed in mijn rol in de groep was  

Waar ik volgende keer beter op moet letten is  

 
 

Scoor jezelf 
Zet een kruisje bij de smiley die het meest van toepassing is voor jou.  
 
-  betekent dat je hier erg in gegroeid bent.  
- :/ betekent dat je het niet in vooruit ging maar er ook geen moeilijkheden mee hebt.  
-  betekent dat nog niet goed onder de knie hebt.  
 
Het is heel normaal dat je elke smiley meermaals gebruikt! 
 

Stelling  :/  

Ik kan in eigen woorden vertellen wat Oxfam-Wereldwinkels doet voor eerlijke 

handel 

   

Ik zie het verschil tussen mijn  leven en het leven van de zoon van de 

cacaoboer 

   

Ik kan vertellen hoe van cacao uiteindelijk chocolade gemaakt wordt    

Ik kan vertellen hoe het komt dat de boer geen eerlijke prijs krijgt voor zijn 

cacao  

   

Ik kon de bronnenkaarten lezen en het belangrijkste daaruit aan de groep 

vertellen 

   

Ik  hield in het maken van de B-taak (jouw lied/ gedicht/filmpje/…) rekening 

met het publiek 

   

Ik durfde hulp vragen en hulp geven    

Ik kon in groepstaken leiding nemen of leiding van iemand anders 

aanvaarden 

   

Ik keek kritisch naar mijn eigen mening en naar die van anderen    

Ik hielp problemen in de groep mee oplossen    
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EVALUATIE DOOR LEERLINGEN – voor leerkracht 

THEMA Eerlijke Handel 

 
 

 

 

 

 

Geef je mening 
Hierin ben ik sterker geworden  

Dit geeft jou als leerkracht info over de ervaring 

van kinderen, hun inhoudelijke kennis en het 

proces van samenwerken.  

Dit vond ik het leukst aan dit thema 

Dit vond ik het moeilijkste aan dit thema 

Het samenwerken in onze groep ging… 

Wat ik goed deed in mijn rol in de groep was 

Waar ik volgende keer beter op moet letten is 

 
 

Scoor jezelf 
Zet een kruisje bij de smiley die het meest van toepassing is voor jou.  
 
-  betekent dat je hier erg in gegroeid bent.  
- :/ betekent dat je het niet in vooruit ging maar er ook geen moeilijkheden mee 
hebt.  
-  betekent dat nog niet goed onder de knie hebt.  
 
Het is heel normaal dat je elke smiley meermaals gebruikt! 
 

Stelling  :/  

Ik kan in eigen woorden vertellen wat Oxfam-Wereldwinkels doet voor eerlijke 

handel 

W.O. 2.15 

Ik zie het verschil tussen mijn  leven en het leven van de zoon van de 

cacaoboer 

W.O. 4.11 

Ik kan vertellen hoe van cacao uiteindelijk chocolade gemaakt wordt W.O. 2.2 

Ik kan vertellen hoe het komt dat de boer geen eerlijke prijs krijgt voor zijn 

cacao  

W.O. 2.2 

Ik kon de bronnenkaarten lezen en het belangrijkste daaruit aan de groep 

vertellen 

W.O. 5.1 

Ik  hield in het maken van de B-taak (jouw lied/ gedicht/filmpje/…) rekening 

met het publiek 

Nederlands 5.1 

Ik durfde hulp vragen en hulp geven Loeten, soc.va 1.4 

Ik kon in groepstaken leiding nemen of leiding van iemand anders 

aanvaarden 

Loeten, soc.va 1.5 

Ik keek kritisch naar mijn eigen mening en naar die van anderen Loeten, soc. va 1.6 

Ik hielp problemen in de groep mee oplossen Loeten, Leren leren 4 

  

Hier vind je de 
eindtermen terug die 
je toetst. Handig om 
in je eigen evaluatie 
of agenda op te 
nemen 
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EVALUATIE DOOR LEERKRACHT 

THEMA Eerlijke Handel 

 
 

 
 

De activiteit die het meest geslaagd was:  Activiteit 

Reden 

Het minst geslaagd was: Activiteit 

Reden 

Dit vind ik het belangrijkste in de inhoud  

 

Dit viel mij op in de groepjes  

 

Deze kinderen verrasten mij  

 

Deze tips geef ik graag mee aan de makers 

van het pakket 

 

 

 

 

 
 
 

Zin om na de lessenreeks verder aan de slag te gaan rond eerlijke handel? We denken graag samen 
met jou na hoe je als leerkracht dit in de praktijk kan brengen. Neem contact met ons op via 
scholen@oww.be , op 0497 58 68 97 of 09 218 88 68  
 
Wij zouden er erg blij mee zijn als je ons deze tips ook bezorgt via info@ELDucation.be!  

  

file://///vmfile/users/lise/Desktop/feedback%20lise/CLIMpakketten/scholen@oww.be%20
mailto:info@ELDucation.be
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EVALUATIE DOOR luisteraars en lezers 

THEMA eerlijke handel 

 
 

 

 

 

Geef je mening 
Dit vond ik sterk  

 

Dit was nieuw voor mij  

 

 

Dit riep verontwaardiging bij mij op  

 

Deze actie vind ik prachtig  

Met deze actie zou ik graag 

meedoen! 

 

Deze aandachtspunten heb ik nog   

Dit wil ik ook nog kwijt  

 
 

Scoor volgende stellingen 
Zet een kruisje bij de smiley die het meest van toepassing is voor jou.  
-  betekent dat je dit erg sterk vond  
- :/ betekent dat je het ‘neutraal’ vond.  
-  betekent dat het nog beter kon.  

 

Stelling  :/  

De lln schetsen een goed beeld van (on)eerlijke handel    

De lln waren inhoudelijk sterk in het thema eerlijke handel    

De lln kunnen goed antwoorden op vragen of argumenten waarom ze 

voor die actie kiezen 

   

Het verhaal/ de actie van de lln riep verontwaardiging bij mij op    

De lln toonden zich als een groep die goed samenwerkt    

De verschillende talenten van de lln waren zichtbaar    

De lln toonden in hun actie en in het samenwerken dat eerlijke omgang 

en eerlijke handel kan 
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Bijlage 1: EINDTERMEN EN LEERPLANDOELEN 

 
EINDTERMEN 
 
Wanneer je met CLIM en eerlijke handel aan de slag gaat, werk je altijd aan W.O., taal en aan 
verschillende leergebiedoverstijgende eindtermen. We lijsten hier de belangrijkste eindtermen op.  
In de leerplannen van de levensbeschouwelijke vakken vind je ongetwijfeld ook nog heel wat bijpassende 
doelen. 

 

WERELDORIENTATIE 

Mens en Maatschappij 
1.1 De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen 

indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan 
uit. 
 

Mens 

2.1 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid 
verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend 
gewaardeerd worden. 

Maatschappij 

2.2 De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de 
prijs van een product tot stand komt. 
 

Maatschappij 

2.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende 
landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is. 

Maatschappij 

2.13 De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten 
van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de 
rechten en plichten complementair zijn. 
 

Maatschappij 

2.15 kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar 
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 
 

Maatschappij 

3.3 kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een 
taakverdeling en planning in de tijd opmaken. 
 

Tijd 

4.11 kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander 
cultuurgebied vergelijken met het eigen leven. 
 

Ruimte 

5.1 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen 
raadplegen 

Brongebruik 

 

 

NEDERLANDS 

Luisteren 
1.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in een 

voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren. 
 

1.8 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van , hetzij een mening, 
hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in een 
discussie met bekende leeftijdsgenoten. 
 

Spreken 

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren 
als ze aan iemand ontbrekende informatie vragen. 
 

2.3 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren 
als ze over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen. 
 

2.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren 
als ze bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen 
worden door leeftijdsgenoten. 
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Lezen 

3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor 
hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard. 
 

3.4 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die 
voorkomt in voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij 
schoolopdrachten. 
 

Schrijven 

4.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) schriftelijk antwoorden op vragen 
over verwerkte inhouden. 

4.8 De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, 
lezen en schrijven de attitudes: luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; weerbaarheid. 

Strategieën 

5.1  
 

De leerlingen zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak: doel, 
teksttype en eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer; 

5.2 De leerlingen hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het 
luister- lees-, spreek- of schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of 
lezer; 
 

5.3 De leerlingen tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden 
voor het bereiken van het doel; 
 

5.4 De leerlingen het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, lees-, spreek- of 
schrijfdoel. 
 

 

Wetenschap en Techniek 

Natuur - Milieu 
1.25 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dan aan 

milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen. 
 

 

LOETEN 

Leren leren 
2 De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun 

niveau zelfstandig gebruiken. 

3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan 
teksten) verwerven en gebruiken. 

4 De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze 
oplossen. 

5 De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en opdrachten 
plannen en organiseren; hun eigen leerproces controleren en bijsturen 

6 De leerlingen kunnen op hun niveau leren met voldoende weerbaarheid, houding van 
openheid, kritische zin 

Sociale vaardigheden 
1.2  
 

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 

1.3  
 

De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4  
 

De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5  
 

De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken. 

1.6  
 

De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

3.  
 

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine. 
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GO! Leerplannen basisonderwijs 
 

WERELDORIENTATIE (2013/3) 

Mens en Maatschappij 
3.1.1. 14 Tonen in de dagelijkse omgang dat ze solidariteit en zorg opbrengen 

voor iemand anders. 
Ik en de 
anderen 

3.1.1. 28 Kritisch zijn en een eigen mening formuleren. Ik en de 
anderen 

3.1.2. 4 De eigen bijdrage en de rol of verantwoordelijkheid in een 
groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/buurt … omschrijven. 

Ik en de 
groep 

3.1.2. 5 Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
werken. 

Ik en de 
groep 

3.1.3. 28 Zich weerbaar opstellen t.o.v. leeftijdgenoten en onaanvaardbare 
groepsdruk. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 42 Illustreren met voorbeelden uit eigen ervaring hoe diversiteit in de klas 
een rijkdom kan betekenen. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 73 Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk 
verdeeld is. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 74 Enkele oorzaken geven van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak. Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 76 Vooroordelen rond armoede in eigen land en ontwikkelingslanden 
nuanceren. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 77 Uitleggen hoe eerlijke handel de levensomstandigheden van 
producenten in ontwikkelingslanden kan verbeteren. 

Ik en de 
samenleving. 

3.1.3. 79 Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties 
ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 81 Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in 
de samenleving en de wereld verwoorden. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.3. 82 Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of 
als groep kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het 
effect hiervan is. 

Ik en de 
samenleving 

3.1.4. 14 Beredeneerd de kwaliteit van producten vergelijken a.d.h.v. zelf 
opgestelde criteria (prijs, kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid, …) n.a.v. 
een geplande aankoop. 

Ik als 
consument 

 
 

NEDERLANDS (2013/1) 
Luisteren 

1.1.2. 49 Luisterstrategieën zelfstandig of met behulp van een stappenplan 
hanteren. 

Luister-
strategieën 

Spreken 

1.1.3. 23 Bij een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden 
kritische en controlevragen stellen om de gewenste informatie te 
bekomen. 

Beraden 

1.1.3. 24 Bij een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden 
doorvragen om de gewenste informatie te bekomen. 

Beraden 

1.1.3. 28 Complexe instructies, bestaande uit verschillende stappen geven, 
zodat iemand die vertrouwd is met de situatie ze kan uitvoeren. 

Instrueren 

1.1.3. 54 Verslag uitbrengen over een gelezen boek, een onderzoek binnen een 
WO-thema, eigen belevenissen en ervaringen, … 

Verslag 
uitbrengen 

1.1.3. 55 Gebruik maken van media en multimedia om een mondeling verslag te 
ondersteunen. 

Verslag 
uitbrengen 

1.1.3. 63 Een presentatie geven over een gelezen boek, een project, een 
coöperatieve opdracht. 

Presenteren 

Gesprekken voeren 

1.1.4. 10 Bij het kritisch luisteren zich vragen stellen bij mondelinge teksten. Uitwisselen  

1.1.4. 26 In een gesprek actief luisteren en zelf spreken evenwichtig afwisselen. Gespreks-
conventies 

1.1.4. 29 In een gesprek nagaan of ze de ander wel goed begrepen hebben. Gespreks-
conventies 

Overkoepelende attitudes schriftelijke taalvaardigheid 

1.2.1. 12 Bereid zijn zich kritisch op te stellen om bij het lezen de verkregen  
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informatie aan de eigen mening en kennis te toetsen. 

1.2.1. 15 Bereid zijn om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier 
schriftelijk te communiceren via media, multimedia en sociale media. 

 

Lezen 

1.2.2. 99 Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in verschillende 
bronnen zoeken, selecteren en verwerken. 

Begrijpend 
lezen 
algemeen 

1.2.2. 102 Voor hen bestemde complexere schriftelijke instructies begrijpen en 
uitvoeren. 

Begrijpend 
lezen van 
prescriptieve 
teksten 

1.2.2. 122 Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: 
de gewenste informatie afleiden; de hoofdgedachte afleiden; 
conclusies formuleren; een vergelijking afleiden; oorzaak-
gevolgrelaties afleiden; middel-doelrelaties afleiden, de 
chronologie afleiden. 

Begrijpend 
lezen van 
informatieve 
teksten 

1.2.2. 123 Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: 
 de informatie vergelijken met bijkomende informatie; de 
 informatie vergelijken met eigen waarden en normen; de 
 informatie classificeren; een gemotiveerde reactie op de tekst 
 geven; de informatie op juistheid en relevantie beoordelen. 

Begrijpend 
lezen van 
informatieve 
teksten 

1.2.2. 156 Leesstrategieën zelfstandig of met behulp van een stappenplan 
hanteren. 

Lees-
strategieën 

Schrijven 

1.2.3. 113 Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven. Schrijven van 
narratieve en 
artistiek-
literaire 
teksten. 

1.2.3. 126 Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld project, een 
gelezen boek, eigen belevenissen en ervaringen. 

Schrijven van 
informatieve 
teksten 

1.2.3. 131 Een oproep aan leeftijdgenoten en bekende volwassenen schrijven. Schrijven van 
argumentatie
ve teksten. 

Schrijfstrategieën 

1.2.3. 137 Schrijfstrategieën zelfstandig of met behulp van een stappenplan 
hanteren. 
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Leerplannen Katholiek Basisonderwijs 
 

WERELDORIENTATIE (2010) 

Mens en Levensonderhoud 
1.2 Kinderen zien in dat mensen arbeid verrichten om in hun 

levensonderhoud te voorzien. 
Dingen 
maken/diensten 
aanbieden 

1.4 Kinderen zijn er zich van bewust dat arbeidsomstandigheden kunnen 
verschillen. 

Dingen 
maken/diensten 
aanbieden 

1.8  Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeeld is. Welvaart en 
welzijn 

1.9 Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen op verschillende manieren 
welvaart of bezit verwerven en tonen alleen respect voor de ‘eerlijke’ 
manieren. 

Welvaart en 
welzijn 

1.11 Kinderen zien in dat de productie van goederen en diensten leidt tot 
ruilverkeer. 

Verhandelen en 
consumeren 

1.15 Kinderen ontdekken dat mensen en landen sterk afhankelijk zijn van 
elkaar voor hun levensonderhoud. 

Onderlinge 
afhankelijkheid 

1.16 Kinderen ontdekken dat de welvaart van de westerse landen samenhangt 
met de manier waarop bedrijven van die landen handelsrelaties aangaan 
of aangingen met mensen uit andere landen. 

Onderlinge 
afhankelijkheid 

Mens en samenleving 

5.10 Kinderen zien in dat er binnen onze samenleving instellingen zijn die de 
kwaliteit van het samenleven trachten te bevorderen. 

Instellingen 

5.11 Kinderen zien in dat (groepen van) mensen en instellingen vaak macht 
en/of gezag uitoefenen. 

Macht en 
gezag 

5.16 Kinderen zetten zich mee in om in hun leefwereld vormen van 
machtsmisbruik te voorkomen. 

Macht en 
gezag 

Mens en tijd 

8.7 Kinderen kunnen een planning maken in de tijd en er zich aan houden. Dagelijkse tijd 

 
 

NEDERLANDS (2000) 
Luisteren & spreken (deelleerplan 2000) 

L.2.2.2. Boodschappen begrijpen 

L.2.2.3. Boodschappen interpreteren 

L.3.1.2. Talige boodschappen beoordelen 

L.3.2.1. Talige boodschappen integreren. 

S.1.31. In een gesprek, een discussie met leeftijdgenoten uitkomen voor zijn mening, zijn 
mening geven. 

S.1.35. In gesprekgroepjes waken over onder meer doelen van het gesprek, tijdsindeling, 
beurtwisseling, betrokkenheid van de deelnemers bij het gesprek, betrokkenheid op 
het onderwerp, openingen afsluiting van het gesprek. 

S.1.43. In gespreksgroepen de gespreksregels toepassen en bewaken. 

Schrijven (deelleerplan 2000) 

Schr. 2.2. Een schrijfstrategie bepalen en volgen om visuele en schriftelijke boodschappen vorm 
te geven. 

Lezen (deelleerplan 2000) 

Le. 2.2.2. Talige boodschappen begrijpen. 

Le.2.2.3. Talige boodschappen interpreteren. 

Le.3.1.2. Talige boodschappen beoordelen. 

Le.3.2.2. Talige boodschappen integreren. 
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Leerplannen OVSG  
(bijgewerkt tot februari 2013) 
 

WERELDORIENTATIE 
Mens 

MEN 01 sociale 
cognitie: bewust zijn 
van jezelf 

06 De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie eigen 
indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen 
spontaan uit. 

MEN 01 sociale 
cognitie: perspectief 
nemen 

15 De leerlingen kunnen een situatie, een handeling vanuit verschillende 
gezichtspunten bekijken en beoordelen. 

Maatschappij 

MAA 01 arbeid en 
beroepen 

08 De leerlingen kunnen illustreren dat gelijkaardig werk niet overal, noch 
voor iedereen, op dezelfde wijze verloond wordt. 

MAA 01 arbeid en 
beroepen 

09 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid 
verschillend gewaardeerd worden. 

MAA 01 arbeid en 
beroepen 

10 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid 
verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen. 

MAA 01 rijk en arm 23 De leerlingen kunnen vaststellen dat de rijkdom ongelijk verdeeld is. 

MAA 01 rijk en arm 25 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de 
verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is. 

MAA 03 
conflicthantering 

08 De leerlingen kunnen in concrete situaties een standpunt innemen 
tegenover de oplossing van een conflict. 

MAA 03 
internationale 
samenwerking 

26 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale 
organisaties er naar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld 
te bevorderen. 

Tijd 

TIJD 01 plannen 28 De leerlingen kunnen in groep een taakverdeling en planning in de tijd 
opmaken. 

 
 

NEDERLANDS  
Luisteren 

T1 Instructies 05 De leerlingen kunnen zich bij langeere instructies een voorstelling 
maken, deze opdelen in kleinere stappen en uitvoeren. 

T4 school- en 
studieteksten 

12 De leerlingen kunnen de informatie in vragen en antwoorden naar 
aanleiding van een gesprek of een discussie met medeleerlingen over 
behandelde leerinhouden op een kritische manier beoordelen. 

D6 tekststructuur 
doorzien 

11 De leerlingen kunnen de structuur vinden in informatieve teksten met 
verschillende moeilijkheidsgraad zoals die is bepaald in de 
totaalvaardigheden. 

D8 thema en 
hoofdgedachte 
bepalen 

04 De leerlingen kunnen de hoofdgedachte identificeren of afleiden. 

Spreken 

T1 instructies 04 De leerlingen kunnen aan medeleerlingen instructies geven die bestaan 
uit verschillende stappen. Zij ordenen de tussenstappen en formuleren 
de instructie op een gestructureerde wijze. 

T2 wervende teksten 06 De leerlingen kunnen een eenvoudige reclametekst formuleren. 

T5 informatiedragers 06 De leerlingen kunnencomplexer weergegeven informatie gestructureerd 
verwoorden. 

Gespreksvaardigheden 

G5 discussies met 
leeftijdgenoten en 
bekende 
volwassenen 

05 De leerlingen kunnen door discussies met leeftijdgenoten en bekende 
volwassenen een oplossing zoeken voor problemen van sociale of 
organisatorische aard. 

Lezen 

T1 instructies 03 De leerlingen kunnen instructies bij opdrachten lezen en correct 
uitvoeren. Ze kunnen lange instructies verdelen in kleinere stappen 
(deelinstructies). 

T4 school- en 
studieteksten 

03 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de 
voornaamste informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

D7 structuur (non- 10 De leerlingen kunnen de structuur vinden in informatieve teksten van 
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fictie) verschillende moeilijkheidsgraad. 

Schrijven 

T2 wervende teksten 03 De leerlingen kunnen een oproep, een uitnodiging richten aan 
leeftijdgenoten. Ze zijn daarbij in staat om te onderscheiden welke 
informatie essentieel, facultatief of overbodig is. 

T4 school- en 
studieteksten 

06 De leerlingen kunnen schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte 
inhouden in relevante en goed gestructureerde zinnen. 

Taalbeschouwing, strategieën en interculturele gerichtheid 

TBS 08 
(inter)culturele 
gerichtheid en 
taalgebruik 

02 De leerlingen beleven plezier aan het creatief omgaan met taal. 

TBS 08 
(inter)culturele 
gerichtheid en 
taalgebruik 

04 De leerlingen tonen openheid en interesse voor talen en culturen. 
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Bijlage 2: de rollen 
 
Hoe werk je er mee? 

- Kopieer evenveel bladzijden als je groep hebt.  
- Knip de rollen uit per groep. Knip ook de uitleg uit. Als je dat wenst kan je ze met beiden 

achterkanten tegen elkaar plakken zodat kinderen maar met één strookje moeten werken  
- Stop de rollen met de opdrachtkaart, bronnenkaart en verklarende woordenlijst in de 

envelop die bij de coöperatieve taak hoort.  
 

De rollen: 

ORGANISATOR REPORTER MATERIAALMEESTER 

TIJDBEWAKER BEMIDDELAAR  

 
De uitleg bij de rollen: 
 
ORGANISATOR zorgt ervoor dat 
iedereen  

- Meedoet 
- alles begrijpt 
-  de kans krijgt om iets te zeggen 
-  bij de taak blijft 
- vragen durft stellen aan elkaar 

jij stelt vragen aan de leerkracht als 
niemand in de groep de opdracht begrijpt 

 

             REPORTER: 
-  noteert het antwoord van de groep  
- overlegt wat er zal verteld worden aan 
de klas  
- spreekt af wie wat zal vertellen 
- vertelt bij de presentatie wat de B-
opdracht juist inhoudt  
- laat iemand anders het verslag nalezen 
en aanvullen 

 

       MATERIAALMEESTER 
 

- haalt materiaal  
- verdeelt materiaal  
- legt alle materiaal terug  
- zorgt dat iedereen het 

nodige materiaal heeft 

 

TIJDBEWAKER 
- zorgt voor een verdeling van de tijd over 
de delen van de opdracht  
- bewaakt de tijd doorheen het hele 
proces 
- beslist wanneer het tijd is om te 
stoppen, of over te stappen naar het 
volgende onderdeel 

 

          BEMIDDELAAR 
-moedigt aan om mee te doen 

- moedigt aan om elkaar te helpen 

- moedigt aan om samen te werken 

- geeft complimentjes bij goed werk 

- zorgt dat er naar iedereen geluisterd 

wordt 

 

 

 
 


