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Inleiding leerkracht 

 
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. Die vind je hier! 

 Ga een namiddag aan de slag 

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

namiddag. Die vind je in het tweede pakket 

 Ga je er hélemaal voor? 

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

vind je als laatste pakket.  

 

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.  

 

Wat vind je terug in deze handleiding?   

- Het eerste hoofdstuk introduceert alle activiteiten kort  

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

- In het derde hoofdstuk bundelen we de losse activiteiten rond het thema voor wie leerlingen wil 

prikkelen. 

 

Je kan genieten van het ontworpen pakket of er je eigen ding van maken. Veel plezier er mee! 

 



  5 

 

 

 

Hoofdstuk 1 

Introductie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6 

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.  

 

Losse activiteiten (van 10 tot 50 minuten, vrij te kiezen) 
1. Perspectief nemen bij cartoons (p. 21) 

De klas wordt in groepjes verdeeld en elk groepje krijgt 3 tekeningen. Deze tekeningen zijn voor elke 
groep dezelfde. Groep 1 krijgt de opdracht vanuit de tekeningen een verhaal te verzinnen dat goed 
afloopt voor de boer. Groep 2 bedenkt een verhaal dat goed afloopt voor de handelaars. Groep 3 maakt 
een happy end voor de consument. Deze verhalen worden voorgedragen. Achteraf wordt er gezocht 
naar een verhaal met een happy end voor alle partners. 
 

2. Ballonnenactiviteit (p. 27) 
Cacaoboeren voelen zich aan verschillende onmogelijkheden vastgeketend. Die ketens krijgen 3 
kinderen in de vorm van ballonnen rond het been gebonden. Doel van de activiteit is de ketens 
wegnemen door met duurzame oplossingen voor de dag te komen. Voor elke haalbare oplossing voor 
de boer wordt een ballon doorprikt. Die oplossing is ook een oplossing van eerlijke handel! Wanneer 
alle ballonnen doorprikt zijn, kunnen deze kinderen de weg naar eerlijke handel bewandelen. Een fijne 
fysieke activiteit die de ervaring van verontwaardiging en actie bundelt.  
 

3. Filosoferen over eerlijke chocolade (p. 28) 
Een filosofisch gesprek onderzoekt de essentie van eerlijke handel en dus ook van eerlijke chocolade. 
Kinderen krijgen de kans om vrij en vooral zélf te bedenken hoe ze een wereld kunnen creëren waarin 
eerlijke handel een kans krijgt. De leerkracht onthoudt zich van enig oordeel en neemt de socratische 
rol van niet-weten aan. Werkt verdiepend en versterkt verbondenheid.  
 

4. Het actie-alfabet (p.30) 
Deze werkvorm vertrekt vanuit een gevoel van verontwaardiging dat ontstaat wanneer kinderen over de 
huidige oneerlijke wereldhandel vernemen. Ze bespreken een actie-alfabet of stellen hun eigen versie 
op. Met verschillende variaties op deze werkvorm kan je het als tussendoortje, inleiding of volwaardige 
activiteit introduceren.  
 

5. Portretten tekenen (p. 32) 
Een kind krijgt een rol en verkleedt zich als dat personage. Lore wordt bijvoorbeeld cacaoboer. Terwijl 
zij zich verkleedt, denken de andere leerlingen na over haar gevoelens als boer, de 
levensomstandigheid, de (on)eerlijke handel. Lore neemt verkleed plaats voor het bord. De andere 
kinderen schrijven in tekstballonnen neer wat ze deze boer aan gevoelens, levensomstandigheden, 
handel toeschrijven. Daarna maakt de leerkracht een foto van het portret van Lore en wordt deze foto 
opgehangen en nabesproken. 
 

6. Eerlijke gedichten schrijven (p.35) 
In groepjes buigen kinderen zich over de structuur van een triolet. In 8 voorgestructureerde regels 
maken ze een prachtig gedicht over eerlijke chocolade. Wedden dat het ook lekkere literatuur wordt?  
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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 groter 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 is 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 kopje chocomelk, 
schort en das. 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 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 activiteiten 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 

CHOCOLADE TEASERS 
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 Teaser 1: Perspectief nemen bij cartoons 

 

 
In deze activiteit gaan de leerlingen creatief aan de slag om een eigen verhaal te maken rond de cacao-
keten. Ze doen dit in groepjes aan de hand van enkele tekeningen. Er zijn 3 varianten van opdrachten, 
waarbij telkens een ander personage in de kijker staat. De kinderen verzinnen een verhaal met een happy 
end voor hun personage.  
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Groepsgrootte: 3 tot 30 leerlingen 
- Timing (varieert van 25 tot 50 minuten) :  

o 3 minuten instructietijd 
o 15 minuten werktijd in de groepen (gebruik eventueel een time timer of een tijdsbewaker in de groep).  
o 5 minuten presentatietijd per groepje. Die tijd is inclusief wat tijd voor reacties en bevraging van hun 

keuzes en hoe het proces verlopen is. 
o Uitbreiding: Maak in een synthese-oefening een verhaal waarbij er een happy end is voor alle 

personages. Reken hier nogmaals 20 minuten voor. 
- Materiaal: Print de prenten en de instructies af voor het aantal groepjes dat je hebt. Handig is om ze per 

groepje in een envelop te steken. Noteer de groepsnaam en het personage op de omslag, zo heb je snel 
overzicht over de verdeling in jouw klas.  
Tip: print de prenten eenmalig in kleur en lamineer de prenten. Ze kunnen opgehangen worden in de klas of 
inspireren tot andere activiteiten. Je kan ze volgend schooljaar natuurlijk opnieuw gebruiken. 

 
DOELSTELLINGEN: 

- De leerlingen interpreteren prenten uit de handelsketen.  
- De leerlingen maken een eigen verhaal bij prenten, waarbij een goede afloop voorzien is voor een opgegeven 

personage. 
- De leerlingen kunnen de cacaoketen beknopt verwoorden. 

 
AANPAK 
 
Instructies voor de leerkracht 

 Kopieer de 3 prenten één keer voor elk groepje.  
 Maak per groep een envelop met de 3 prenten en de instructies in.  
 Verdeel de leerlingen in groepjes van 3, maximum 4 leerlingen. Geef elk groepje een envelop 

met de set prenten plus de instructies die bij hun groep horen. Verdeel de verschillende 
varianten over de groepjes.  

 Het kan helpen als je de rollen van coöperatief leren organisator, tijdsbewaker, reporter (en bij 
een 4de leerling bemiddelaar) toewijst. (zie pagina 11) 

 Geef de tijdsbewaker 15 minuten om met zijn groep de opdracht te doorlopen en voorzie korte 
instructies over het product dat je verwacht en de samenwerkingsvaardigheden die je van 
kinderen verwacht.  

 Je kan er voor kiezen vooraf een beknopte toelichting te geven bij de prenten. Je vindt die 
hieronder. Tip: wil je graag meer toelichting? Surf naar 
oxfamwereldwinkels.be/eerlijkduurthetlangst. Dit lessenpakket legt je klaar en duidelijk uit hoe 
de vork in de steel zit.  

 Hou een na- of voorbespreking waarin de cacaoketen wordt toegelicht. Zo worden begrippen als 
machtsconcentratie en handelsbelemmeringen duidelijk voor kinderen. Je vindt deze 
cacaoketen in hoofdstuk 2.  
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De cacaoboer teelt cacaobonen in het Zuiden. Omdat zoveel mensen in de 
wereld graag chocolade eten en je niet overal cacao kan telen, zou je denken 
dat hij gouden zaakjes doet! Helaas blijft zijn bord vaak leeg, omdat hij geen 
eerlijke prijs krijgt voor zijn cacaobonen. Dat komt door de 
machtsconcentratie en handelsbelemmeringen die in de huidige wereldhandel 
aanwezig zijn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De cacaoboer kan niet kiezen aan wie hij zijn bonen 
verkoopt. Er zijn slechts enkele opkopers voor cacao. Zij 
staan onder druk van een rijke internationale handelaar 
die alleen de laagst mogelijke prijs wil geven. Zo worden 
ze sneller rijker. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die rijke handelaars zijn zo machtig dat ze én weinig 
betalen voor de cacaobonen én veel geld vragen voor hun 
chocolade. Ze hebben veel invloed op de politiek en 
zetten handelsregels en wetten naar hun hand. Daardoor  
betalen wij, de consument die graag chocolade eet, toch 
nog behoorlijk veel geld voor de chocolade, terwijl de boer 
er amper iets van krijgt! 

 
 
 
 
 
Maar het hoeft zo niet te gaan! Jullie kunnen nu zelf een verhaal bedenken waarbij het veel eerlijker 
verloopt! 
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Instructies voor leerlingen 
 
 
 
Groep 1: happy end voor de boer 

1. Bespreek samen: Wat zie je op de prent? Wie zie je op de prent? Wat gebeurt er op de prent? Je 

kan je fantasie de vrije loop laten, er is geen juist of fout antwoord. 

2. Maak van deze 3 prenten een verhaal dat goed afloopt voor de cacaoboer. 

3. Vertel straks het verhaal aan de rest van de klas. 

 

 

Groep 2: happy end voor de handelaar  

1. Bespreek samen: Wat zie je op de prent? Wie zie je op de prent? Wat gebeurt er op de prent? Je 

kan je fantasie de vrije loop laten, er is geen juist of fout antwoord. 

2. Maak van deze 3 prenten een verhaal dat goed afloopt voor de handelaar. 

3. Vertel straks het verhaal aan de rest van de klas. 

 

 

 

Groep 3: happy end voor de consument 

1. Bespreek samen: Wat zie je op de prent? Wie zie je op de prent? Wat gebeurt er op de prent? Je 

kan je fantasie de vrije loop laten, er is geen juist of fout antwoord. 

2. Maak van deze 3 prenten een verhaal dat goed afloopt voor de consument, dat is de klant (jij) die 

graag chocolade eet. 

3. Vertel straks het verhaal aan de rest van de klas. 
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 Teaser 2 : Ballonnenactiviteit 

 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Materiaal:  
o Enkele ballonnen per spel, touwtje om ballon aan vast te maken 
o Scherp voorwerp om ballon mee te prikken 
o Post-its (eventueel plakband) en/of dikke stift om op ballon te schrijven 
o Tape om de eindmeet te markeren 
o Eventueel stoelen of banken in halve kring zodat de deelnemers elkaar goed kunnen zien.  

- Tijd: variabel, kan van 20 minuten tot 45 minuten, afhankelijk van doelgroep en ervaring 
- Aantal leerlingen: 5-20 

 
DOELSTELLINGEN 

- De leerlingen verwoorden belemmeringen in het proces de huidige wereldhandel. 
- De leerlingen kunnen kritisch zoeken naar passende oplossingen. 
- De leerlingen kunnen oplossingen en ideeën zo concreet mogelijk maken als antwoord op een belemmering 

in het proces van de huidige wereldhandel. 
- De leerlingen kunnen naar elkaar luisteren en constructief voortbouwen op elkaars ideeën. 

 
AANPAK  

- Duid een geketende boer aan: Eén leerling wordt de boer (of handelaar of consument). De klas 

brainstormt samen welke moeilijkheden deze boer ondervindt in zijn bestaan. Deze kunnen gaan over 

financiële moeilijkheden, gezondheidsrisico’s, arbeidsomstandigheden, milieuproblemen, oneerlijke 

behandeling door regels die ervoor zorgen dat ze geen kansen krijgen….Elke moeilijkheid wordt in één 

kernwoord op een ballon geschreven en rond de voet van de boer gehangen. Hoe meer moeilijkheden, 

hoe meer ballonnen. 

- Probleem: De boer moet vooruitkomen tot aan de eindmeet. Dat betekent dat hij ‘goed boert’. Maar de 

boer kan geen stap zetten met de ballonnenketens aan zijn been! 

- Aanpak: Deel de klas op in evenveel groepjes als er ballonnen zijn. Elke groep bedenkt 3 concrete 

oplossingen voor het probleem op de ballon. De groepen krijgen daar 10 minuten overlegtijd voor. 

Daarna presenteren alle groepen hun oplossingen. Als de leerkracht én de boer dat een haalbare 

oplossing vinden, mag de groep de ballon doorprikken en zet de boer drie passen vooruit. Het spel 

eindigt wanneer de boer aan de meet is of wanneer alle ballonnen doorprikt zijn.  

Stimuleer de leerlingen om niet alleen individuele oplossingen te bedenken, maar ook structurele 

oplossingen, zo dat ook andere boeren in de toekomst dit niet opnieuw voor zullen hebben.  

- Evaluatie: Bespreek met de klas hoe de ervaring was voor de boer, hoe hij zich voelde doorheen het 

proces en welke oplossingen echt de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Geef feedback over 

het proces en het product.  

Welke oplossingen vond de klas écht de moeite waard? Wat is er voor nodig om dit waar te maken? Wat 

kunnen wij als klas doen? Wat kunnen politici doen? Welke stappen gaan we zetten? 
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Teaser 3: Filosoferen over EERLIJKE chocolade 

 

 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Materiaal:  
o Bord of flap om op te schrijven: noteer de filosofische vraag + waar men het over eens is.  
o Eventueel stoelen of banken in kring zodat de deelnemers elkaar goed kunnen zien.  
o Onderzoeksplan als losse richtlijn, enkel ter verdieping van wat kinderen inbrengen. 

- Tijd: variabel, kan van 10 minuten tot 45 minuten, afhankelijk van doelgroep en ervaring 
- Aantal leerlingen: 5-20 

 
DOELSTELLINGEN 

- De leerlingen interpreteren, luisteren naar elkaar en bouwen verder op elkaars inbreng. 
- De leerlingen kunnen kritisch onderzoeken of een mening een voldoende bewijs is om als waar aangenomen 

te worden/ 
- De leerlingen kunnen een eigen mening op constructieve wijze uitdrukken en met argumenten onderbouwen. 

 
AANPAK  

- Vertel je klas dat je gaat filosoferen: filosoferen is samen nadenken over moeilijke vragen waar 

niemand hét juiste antwoord op weet. Er zijn altijd meerdere antwoorden mogelijk. Iedereen probeert 

met het beste van zijn capaciteiten om tot een antwoord te komen waar iedereen zich in kan vinden.  

Filosoferen is samen zoeken naar een gedeeld antwoord waar je mee verder kan. 

- Rollen: de groep en de leerkracht vormen samen de onderzoeksgroep. Elk lid van de groep denkt mee 

na en draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het gesprek.  

De leerkracht is de gespreksleider vanuit een socratische houding van niet-weten. Deze zorgt er voor 

dat de spreektijd eerlijk verdeeld wordt en verdiept het gesprek waar nodig. De gespreksleider onthoudt 

zich van zijn eigen mening, maar helpt de meningen van kinderen te verdiepen. De gespreksleider is 

neutraal en geeft nooit het juiste antwoord (want dat bestaat niet). Dat betekent dat je de rol van 

leerkracht tijdens het filosofisch gesprek wat loslaat. Je mag wel samenvatten tussendoor of vragen 

stellen als ‘wat bedoel je met ‘eerlijk’?, ‘is iedereen het eens met X?’, ‘Kan je daar een voorbeeld van 

geven?’, ‘Is dat altijd zo (voldoende bewijs?)?’… 

- Verloop:  

o Leid in wat filosoferen is. Masseer samen met de kinderen je hersenen los, zodat iedereen goed 

kan nadenken. 

o Kies een filosofische vraag waar je een antwoord op zoekt. Bijvoorbeeld: kan alle chocolade 

eerlijk zijn? Hoe zou een wereld er uit zien als alle handel eerlijk gebeurde? Wat is eerlijke 

chocolade? Wat is oneerlijke chocolade? Is eerlijke chocolade lekkerder?  

o Geef kinderen tijd om te zoeken naar antwoorden, verdiep hun antwoorden door wedervragen. 

Daartoe kan het onderzoeksplan helpend zijn.  

o Beloon alleen inzet, nooit ‘het juiste antwoord’. 

o Vat tussendoor en op het einde samen waar je het over eens bent. Dat is het voorlopige 

antwoord op de vraag.  

o Bedank de onderzoeksgroep voor hun denkwerk en de meningen die ze durfden delen! 

- Tip: Ook bij Djapo vind je heel wat rond filosoferen met kinderen. (http://djapo.be/?s=filosoferen)  
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Onderzoeksplan  
 
 

1. Menselijkheid: Kunnen alle mensen voor eerlijke handel kiezen? Kan een baby dat doen? Kan jouw 

papa dat doen? Kan een arme vrouw in België dat doen? Kan een zakenman uit België dat doen? Kan 

een arme man uit Afrika dat doen? Hangt het af waar je geboren bent of je kan kiezen voor eerlijke 

handel of niet? Is eerlijkheid universeel of hangt eerlijkheid af van de plaats/tijd en cultuur waar je leeft? 

Kunnen dieren, je speelgoed of knuffels ook voor eerlijke chocolade kiezen? Als olifanten chocolade 

zouden maken en verhandelen, zou dat dan eerlijk(er) gaan?  

 

2. Weten en meten: hoe kan je weten of het om eerlijke chocolade gaat? Is eerlijkheid altijd zichtbaar? 

Kan je een beetje eerlijk zijn? Is een product meer of minder eerlijk dan een ander? Wanneer kan je 

zeker zijn dat het om eerlijke handel gaat? Wanneer noem jij handel eerlijk? Voor wie is dat eerlijk: voor 

jou? Voor de mensen die de cacao verbouwen? Voor de handelaars? Voor het grootwarenhuis? Moet 

het voor iedereen eerlijk zijn om van een eerlijk product te zijn?   

 
3. Verantwoordelijkheid en maakbaarheid: Als je weet wat een eerlijk product is, heb je dan de plicht om 

altijd voor eerlijkheid te kiezen? Bestaan er goede redenen om niet voor een eerlijk product te kiezen? 

Kan je zelf verschil maken in de wereldhandel of moeten anderen dat doen? Wie moet 

verantwoordelijkheid opnemen voor eerlijke handel? Als de minister of de koning dat niet doet, moet jij 

dat dan doen? Als je nooit geweten of ervaren hebt wat een eerlijke behandeling is, kan je daar dan naar 

verlangen? Moeten mensen op school leren wat eerlijke (be)handel(ing) is? Kan je het iemand leren om 

eerlijk te handelen?  

 
4. Ethiek: heeft iedereen recht op eerlijke handel? Zijn er mensen die geen eerlijke kansen verdienen? 

Heeft iedereen de plicht om eerlijk te zijn? Heeft iedereen de plicht om voor eerlijke handel te kiezen? 

Zijn er wetten die je verplichten tot eerlijkheid? Zijn er wetten die je verplichten tot eerlijke handel? Wat 

als er niemand begint met eerlijke handel, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat als iedereen voor eerlijke 

handel zou kiezen, hoe ziet de wereld er dan uit?  Wie bepaalt wat eerlijk is? Ben jij dat zelf? Iemand 

anders? Een autoriteit? Als niemand jou eerlijk behandelt, moet jij dan eerlijk handelen?  

 

5. Voorwaarden en eigenschappen: Heb je anderen 

nodig om eerlijke handel te drijven of eerlijke producten 

te kopen? Heb je taal/ denken/ geld/ leeftijd/ macht 

nodig om eerlijk te zijn?  

 
6. Wat als-vragen:  Wat als… iedereen (on)eerlijke handel 

zou steunen? Wat als…iedereen rijk zou willen zijn, kan 

er dan eerlijke handel zijn? Wat als iedereen hetzelfde 

betaalt voor chocolade? Wat als elk werk evenveel 

betaald zou worden? Wat als… jij alleen maar/nooit 

eerlijke producten zou kopen?  
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Teaser 4: het actie-alfabet 

 
 

Van A tot Z aan acties voor EERLIJKE HANDEL! 
 
 

A voor actie voeren 

B voor bewust kiezen welke producten je eet 

C voor cacaoboeren een eerlijke prijs geven 

D voor dingen doen waar jij verschil kan in maken 

E voor je eigen mening verwoorden 

F voor ferm van je laten horen als het over (on)eerlijke handel gaat 

G voor groei voor ontwikkelende landen 

H voor hoop op een eerlijkere handel 

I voor informatie verzamelen over wat je eet 

J voor jou, want jij kan mee het verschil maken 

K voor kansen voor kinderen om naar school te gaan 

L voor luisteren naar wat cacaoboeren nodig hebben 

M voor menselijke arbeidsvoorwaarden 

N  voor nooit opgeven voor een betere wereld 

O voor ogen open houden voor onrecht in de wereld 

P voor een poging doen om druk te zetten op politici door een actie op straat te organiseren 

Q voor quitte staan voor wat we het zuiden verschuldigd zijn 

R voor regels die rechtvaardigheid brengen 

S  voor een stem geven aan cacaoboeren aan de onderhandelingstafel 

T voor ten strijde trekken tegen de grote bedrijven die oneerlijk handelen 

U voor het uitschreeuwen dat handel eerlijker kan en moet! 

V voor vertellen aan anderen hoe oneerlijk handel is 

W voor wij, samen, die met zijn allen laten horen dat we het anders willen 

X voor actie tegen xenofobie 

Y voor Yes! we kunnen een verschil maken 

Z voor zelf de stappen zetten die je kan 
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PRAKTISCHE ORGANISATIE 
- Groepsgrootte: 5 tot 30 leerlingen 
- Timing: 10 tot 100 minuten 
- Materiaal: Je kan de A tot Z vergroot afdrukken op A3. Eventueel meerdere keren bij een grote 

groep. 
 
 
DOELSTELLINGEN 

- De leerlingen nemen een eigen standpunt in rond mogelijke acties voor eerlijke handel. 
- De leerlingen kunnen en zijn bereid hun eigen mening te verwoorden tegenover medeleerlingen en 

tegenover de groep. 
 
AANPAK 
 
Verloop 
Deze A tot Z kan een aanleiding zijn voor een groepsgesprek of inspiratie tot acties bieden voor je 
leerlingen. Je kan de activiteit doen bij aanvang van het thema eerlijke handel om de interesse op te 
wekken en voorkennis te activeren, maar ook nadat je al andere activiteiten gedaan hebt, als verwerking of 
afsluiting. 
 
Mogelijke vragen om een gesprek op te starten zijn: 

 Welke actie vind je het leukst? 
o Bespreek in duo’s welke actie je gekozen hebt. Wat vind je er leuk aan? Doe je dat al? Waarom 

wel/niet? Zou je die actie willen gaan doen? Hoe kan je dat aanpakken?  
Elke leerling uit het duo krijgt 3 minuten (de leerkracht geeft het signaal), dan wordt omgewisseld 
(gedeelde tijd-methode). 

o Klassikaal kan je de antwoorden van enkele leerlingen overlopen. Wie wil zijn verhaal delen?  

 Welke vind je het minst goed? Waarom? Hoe zou deze actie er beter uit zien? 

 Welke andere acties kan je nog bedenken? Schrijf ze bij de bijhorende letter. Vinden we het hele alfabet? 
Welke letters ontbreken nog? We zoeken samen.  

 Wie weet wat xenofobie wil zeggen? 
De algemene angst of afkeer van mensen voor alles wat vreemd is, wat ze niet kennen. Dit komt vaak samen 
voor met racisme en een slecht beeld hebben van vreemdelingen of dingen die in andere landen gebeuren en 
ontstaan. 

 Wat betekent ‘quitte staan?’ 
Elkaar niets meer verschuldigd zijn 

 Welke zijn ‘ontwikkelende landen’? 
Hiermee bedoelen we landen in het Zuiden die wat achterop lijken te hinken in hun structuren (onderwijs, 
gezondheid, economie) ten opzichte van onze Westerse landen. 

 Vinden jullie het nodig om actie te voeren voor eerlijke handel? Waarom wel/niet? 

 
Het is een leuke oefening om met de klas, of in kleinere groepjes een eigen alfabet van acties op te 
stellen.  
Welke zijn de moeilijke letters? We zoeken samen oplossingen om acties voor alle letters te vinden! 
 
Tips voor de begeleider: 
Het bespreken in duo’s maakt dat alle leerlingen hun mening kunnen vertellen. Wanneer je enkel klassikale 
reacties laat komen en bespreekt, zullen vooral de meest mondige en verbaal sterke leerlingen het woord 
nemen. Bovendien ligt de spreektijd voor alle leerlingen aanzienlijk hoger in een getimed duo-gesprek. 
Probeer tijdens de klassikale momenten het woord ook evenwichtig te verdelen tussen de meeste 
mondige, maar ook de meer timide leerlingen.  
Wanneer er kritiek op een actie of zin komt, probeer die kritiek als uitgangspunt te gebruiken om zelf een 
beter alternatief te bedenken. Zo blijft de sfeer positief en gericht op actie en engagement. 
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Teaser 5: portretten tekenen 

 
 
Een kind krijgt een rol en verkleedt zich ook als dat personage. Lore wordt bijvoorbeeld cacaoboer. Terwijl zij zich 
verkleedt, denken de andere leerlingen na over haar gevoelens als boer, de levensomstandigheden, de (on)eerlijke 
handel. Lore neemt verkleed plaats voor het bord. De andere kinderen schrijven in tekstballonnen op het bord neer 
wat ze deze boer aan gevoelens, levensomstandigheden, handel toedichten. Daarna maakt de leerkracht een foto 
van het portret van Lore en wordt deze foto opgehangen en nabesproken. 
Deze foto’s zijn natuurlijk een leuke herinnering op de facebookpagina van de klas/school of in de schoolkrant. En een 
leuk aanknopingspunt voor de kinderen om met hun ouders over eerlijke handel te praten. 

 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Groepsgrootte: 5 tot 30 leerlingen 
- Timing: 15 tot 45 minuten 
- Materiaal:  

o Verkleedkleren voor elk personage  
o Stiften of krijt om denkballonnen bij het hoofd van je personage te tekenen 
o Kopie van de instructies per groep 

 
 
DOELSTELLINGEN 

- De leerlingen kunnen zich inleven in een gegeven personage. 
- De leerlingen kunnen dromen, levensomstandigheden, handel, zorgen en oplossingen bedenken passend bij 

een gegeven personage. 

 
AANPAK 
Instructies voor de leerkracht 
Deze oefening kan leiden tot een groepsgesprek. Het kan de leerlingen ook inspireren tot acties. Je kan de 
activiteit doen bij aanvang van het thema eerlijke handel om de interesse op te wekken en voorkennis te 
activeren. Maar ook nadat je al andere activiteiten gedaan hebt, als verwerking of afsluiting. 
 

- Kies één kind dat zich als een personage zal verkleden. Het personage kan de boer, de handelaar, 
de consument of een vrijwilliger van Oxfam Wereldwinkels zijn.  

- Bespreek kort het personage waarvoor ze dit portret maken. Toon waar het personage zich in de 
keten bevindt. De groepjes krijgen de opdracht in het hoofd van dat personage te kruipen en zich in 
te beelden hoe de dingen voor hem of haar zijn 

- Maak dan 5 groepjes in je klas. Geef elke groep een thema: dromen, levensomstandigheden, 
handel en transport, zorgen en oplossingen. Zij bedenken wat dat thema voor het personage 
betekent. 

- Geef de groepjes 5 minuten voorbereidingstijd.  
- Duid indien nodig rollen aan: reporter (hij die op bord komt tekenen), tijdsbewaker, bemiddelaar. 
- Het personage dat ondertussen verkleed is, neemt plaats voor het bord. Van elke groep komt een 

reporter naar het bord die rond het hoofd van het personage noteert wat in zijn groep/thema 
belangrijk was. Mogelijk kunnen twee reporters gelijktijdig schrijven.  

- Wanneer het portret af is, maakt de leerkracht een foto van het personage en zijn denkballonnen.  
- Nabespreking van de oefening.  
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Instructies voor de leerlingen 
 
GROEP 1: dromen 

- Waar dromen jullie soms van? Wat zou jij heel graag willen?  
o Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken 
o Vertel je dromen aan elkaar. Deze hoef je niet te noteren 

 
- Waar droomt dit personage van denk je? Wat is zijn diepste wens?  

o Denk ook aan: 
 Materiële dromen: wat zou dit personage graag willen hebben? 
 Sociale dromen: met wie zou dit personage graag contact hebben? Met wie zou het 

graag omgaan? Wat zou zijn lievelingsactiviteit zijn?  
 Toekomstdromen: als dit personage vooruit kijkt, wat wenst hij zichzelf en zijn familie 

dan?  
 Waarde-dromen: als dit personage van een betere wereld droomt, welke waarden 

zou iedereen dan nastreven?  
o Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.  
o Denk na hoe je dit kort aan bord kan weergeven: enkel kernwoorden! 

 

 
 

GROEP 2: levensomstandigheden 
- Hoe zou jij jouw leven omschrijven? Heb jij het goed/ niet goed?  
- Volgende denkvragen kunnen je helpen een antwoord te geven: 

o Heb je een eigen bed?  
o Kan je eten als je honger hebt?  
o Heb jij een ouder die naar je luistert?  
o Kan je naar de dokter als je je niet goed voelt?  
o Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken 
o Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren 

 
- Hoe zijn de levensomstandigheden van dit personage denk je?  

o Hoe zit het met: 
 Zijn huis? 
 De gezondheid van het personage en zijn familie? 
 De scholing: had hij de mogelijkheid om naar school te gaan?  
 Zijn maaltijden?  

o Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.  
o Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden! 

 

 
GROEP 3: Handel en transport 

- Hebben jouw ouders werk? Wat doen ze? Hoe kom jij naar school? Welk vervoermiddel gebruik je?  
o Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken 
o Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren. 

 
- Hoe drijft dit personage handel denk je?  

o Wat is er (on)eerlijk aan de handel?  
o Wat is moeilijk/ gemakkelijk aan deze handel?  
o Is er vlot transport? Hoe komt dat?  
o Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.  
o Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden! 
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GROEP 4: zorgen 
- Waar maak jij je soms zorgen over?  

o Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken 
o Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren 

 
- Waar maakt dit personage zich zorgen om, denk je?  

o Denk aan: 
 voeding 
 veiligheid 
 gezondheid 
 scholing 
 werkomstandigheden 
 eerlijke (be)handel(ing) 

o Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.  
o Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden! 

 

 
 
GROEP 5: oplossingen 

- Hoe zou jij jouw leven beter kunnen maken? Wat kan jij veranderen?  
o Neem 1 minuut tijd om daar in stilte over na te denken 
o Vertel aan elkaar of je het goed hebt of niet. Dit hoef je niet te noteren 

 
- Wat kan dit personage doen om zijn leven te verbeteren, denk je?  

o Denk aan: 
 Zelf acties ondernemen 
 Met mensen gaan praten die kunnen helpen 
 Zich verenigen in groepen zodat ze sterker staan 
 … 

o Wat kunnen politiekers en de overheid doen om zijn leven te verbeteren? 
o Wissel ideeën uit en noteer waar jullie het over eens zijn.  
o Denk na hoe je dit kort op bord kan weergeven: enkel kernwoorden! 

 

 
 
 
Differentiatiemogelijkheden:  

- Als het personage sneller verkleed is dan de groepjes nadenken, kan je hem ook een denkopdracht 
geven. Bijvoorbeeld: voorspel 3 dingen die de groepen bij jouw personage zullen schrijven.  

- Je kan de opdracht korter maken door in de instructies voor de leerlingen de eerste denkopdracht 
weg te laten. Zo denken ze niet eerst na over hun eigen leven en richten ze zich alleen op het 
personage.  
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Teaser 6: EERLIJKE gedichten schrijven 

Maak een triolet over (h)eerlijke chocolade 

 
WAT IS EEN TRIOLET? 
 
Een triolet is een gedicht van acht regels uit de rondeelfamilie. Het is een leuke dichtvorm voor iets dat je 
geleerd hebt, iets dat je geraakt heeft of om je gevoelens en gedachten weer te geven.  
Het triolet heeft geen voorgeschreven metrum, maar wel een strak schema. De eerste regel is dezelfde als 
de vierde en de zevende regel, terwijl de tweede regel ook de laatste regel vormt. Ook de andere drie 
regels moeten rijmen, hetgeen het volgende rijmschema vormt: ABaAabAB. 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

- Groepswerk met rollen:  

o Maak groepjes van 2, 3 of maximum 4 leerlingen.  

o Eén leerling is de reporter. Hij/zij noteert het rijmschema, nummert de regels en noteert het 

werk van de groep. 

o Eén leerling is organisator: hij/zij zorgt er voor dat elk kind de opdracht begrijpt en toegang 

heeft tot de taak.  

o Eén leerling is presentator: hij/zij draagt het gedicht voor.  

- Materiaal: pen/potlood en papier. Stappenplan (hoe pak je het aan: kopiëren voor elk groepje) 

- Tijd: 15-25 minuten 

- Hoe begeleiden: in je instructie meegeven dat  

o Het erg belangrijk is om het stappenplan goed te volgen.  

o Verwoord de betekenis van het rijmschema: alle grote A’s rijmen op een kleine a, en B rijmt 

met b. Hoofdletter A en hoofdletter B zijn precies dezelfde zinnen zoals bijvoorbeeld regel 

1,4 en 7. 

o Verwoord dat regel 1, 4 en 7 precies dezelfde zijn, evenals regel 2 en 8.  

o Laat indien nodig een voorbeeldje zien uit een ander thema 

Samen spelen, dat is fijn 

Dan voel ik me als een vis in het water 

Ik wou dat het altijd zo kon zijn 

Samen spelen, dat is fijn 

Pesten doet altijd iemand pijn 

Teamwerk is veel beter nu en later 

Samen spelen, dat is fijn 

Dan voel ik me als een vis in het water 

o Kinderen met taalmoeilijkheden kan je de eerste regel cadeau doen, dan zijn ze sneller 

vertrokken.  

o Sluit af met een rondje voordragen van de trioletten.  

- Extra: je kan deze trioletten ook online zetten of meegeven in de nieuwsbrief tijdens de Fair Trade 

Week van 7 tot 17 oktober 2015. Als je deelneemt aan de scholenactie, voeg ze dan zeker aan jullie 

resultaten toe via www.oxfamwereldwinkels.be/QUE. Zo inspireer je ook anderen!  

http://www.oxfamwereldwinkels.be/QUE


  36 

Instructies 

 
stap opdracht rijmschema 

1 Nummer op papier onder elkaar regel 1 t/m 8 (dit doet de reporter) en zet het 

rijmschema er naast (ABaAabAB). 
 

2 Regel 1: schrijf een regel, waarin ‘eerlijke chocolade’ voorkomt. A 

3 Regel 2: een regel met je gevoel er in en een vergelijking (bijvoorbeeld: is als…). B 

4 Regel 3: een toelichting op regel 1 en 2 
 

a 

5 Regel 4: = regel 1 (deze kan je gewoon overschrijven) 

 
A 

6 Regel 5 en 6: even overslaan 

 
a en  
b 

7 Regel 7: = regel 1 en 4 (deze kan je gewoon overschrijven) 
 

A 

8 Regel 8: = regel 2 (deze kan je gewoon overschrijven) 

 
B 

9 Noteer bij regel 5 en 6 wat je echt nog kwijt wil. 

 
 

10 Vervolgens verfijnen: 
 Schrappen:  

o Alle overbodige woorden schrappen 

o Korte regels maken van ongeveer gelijke lengte 

 Omgooien: 

o Staat de kern van je verhaal op de herhaalregels (1, 4, 7 of 2, 8) of wil je nog 

iets omgooien? 

o Woorden op een andere plaats in de regel, zodat het beter loopt? 

o Hou de structuur overeind van het triolet 

 Schaven: 

o De puntjes op de i 

o Rijmen de regels van grote A en kleine a op elkaar? Rijmen de regels van 

grote B en kleine b op elkaar?  

o Woorden vervangen door specifieke woorden, beter klinkende woorden 

 

 

 

Voorbeeldtriolet 
 
Eerlijke chocolade smaakt zo zoet 
Want eerlijke handel is gewoon prachtig 
Een prijs voor de cacaoboer die er echt toe doet 
Eerlijke chocolade smaakt zo zoet  
Vertel al de rest maar dat het anders moet 
En geef me dan een eerlijke kilo of tachtig 
Eerlijke chocolade smaakt zo zoet 
Want eerlijke handel is gewoon prachtig 

  

Door Mirthe, Marcello, Mounir en Lore, 11 jaar 
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 All Different – All Equal, Education Pack. European Youth Centre, 1995. 
 Bos, T. & Heps, I. (2014). Coöperatief leren. Hasselt: ELDucation. 
 Brochure : “Handel! Maar dan eerlijk” www.oxfamwereldwinkels.be/allekaartenoptafel 
 Oxfam Lessenpakket 3de graad basisonderwijs “Eerlijk duurt het langst”. 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/eerlijk-duurt-het-langst 
 Paelman, F. (2006). CLIM-wijzer. Antwerpen: De Boeck. 
 Poissonnier,M., OWW – mondelinge bron 
 Schollaert, A., OWW – mondelinge bron 
 Van den Branden, K. (2012). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco. 
 www.ond.vlaanderen.be Eindtermen en ontwikkelingsdoelen  
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