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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 ‘suiker’ centraal. We willen rietsuikerproducenten uit het Zuiden 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 uitgebreidere activiteit uit in een coöperatieve taak van 

ongeveer 2 lesuren. Die vind je in het tweede pakket. 

 

Welke activiteit je ook kiest, je leerlingen 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 beleidsmakers moéten ingrijpen.  

 

De keuze voor coöperatieve taken is 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 je samen àltijd meer kunnen dan alleen en iedereen daar dus beter van wordt. Dat doet Oxfam-

Wereldwinkels ook! Ze 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 weinig 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 suiker en eerlijke handel.  

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

prikkelen. 

- In de bijlage vind je een overzicht van eindtermen en leerplandoelen die doorheen de 

activiteiten aangepakt worden.  

 

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 zelfstandig, klassikaal of in (coöperatief) groepswerk uitgevoerd worden. Inhoudelijke 
aanknopingspunten zijn er voor Taal, W.O., levensbeschouwelijke vakken en de 
vakoverschrijdende eindtermen.  

 

Losse activiteiten (van 10 tot 50 minuten, vrij te kiezen) 
1. Forceer Fort Europa (p.17) 

In een energieke activiteit ervaren leerlingen hoe het voelt om er niet in te slagen deel uit te 
maken van een groep. Ze bespreken de mechanismen die erbij komen kijken en linken die 
processen aan eerlijke handel.  
 

2. Coöperatief verhaal creëren (p.19) 
In deze activiteit vertellen leerlingen samen, op elkaar verder bouwend, het verhaal van Miguel, 
een jonge suikerrietboer uit Paraguay. Elk kind verzint verhaalelementen over zijn 
levensomstandigheden, werk, kansen tot de markt, dromen, gezin en hobby’s. De leerkracht 
doet mee en tilt het verhaal naar een hoger niveau met levensechte elementen.  
 

3. Living the dream (p.21) 
In deze activiteit brainstormen leerlingen samen over hun hoop, verwachtingen en dromen in 
de toekomst. Ze ervaren dat ze enkele dromen delen. Daarna onderzoeken ze 3 hindernissen 
die hen tegenhouden om die dromen te verwezenlijken. Ze koppelen daar ook mogelijke 
strategieën aan waarbij ze door samenwerken, die hindernissen kunnen overwinnen. Na deze 
activiteit, krijgen ze de dromen en hindernissen van Miguel een jonge suikerrietteler te zien. De 
klas helpt Miguel om de hindernissen die zijn droom bemoeilijken structureel aan te pakken.  

 
4. Op zoek naar eerlijke suikerhandel (p. 24) 

In duo’s zoeken leerlingen woorden in een woordzoeker die te maken hebben met eerlijke 
handel. Vanuit hun voorkennis verwoorden ze ook het verband met eerlijke handel. Twee duo’s 
vullen elkaar aan en bespreken verklaringen en ideeën. Daarna vult de leerkracht aan. Idealiter 
volgt er een klasgesprek over hoe we de oneerlijke handelsverhoudingen op de suikermarkt 
kunnen aanpakken.  
 

5. Bevrijd de boeren! (p. 29) 
Suikerboeren voelen zich aan verschillende onmogelijkheden vastgeketend. Drie leerlingen  
krijgen die ketens 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 leerlingen de weg naar 
eerlijke handel bewandelen. Een fijne fysieke activiteit die de ervaring van verontwaardiging en 
actie bundelt.  
 

6. Filosoferen over eerlijke suiker (p. 30) 
Een filosofisch gesprek onderzoekt de essentie van eerlijke handel. Leerlingen 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.  
 

7. Het actie-alfabet (p.32) 
Deze werkvorm vertrekt vanuit een gevoel van verontwaardiging dat ontstaat wanneer 
leerlingen 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.  
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8. Portretten tekenen (p. 35) 
Een kind krijgt een rol en verkleedt zich als dat personage. Lore wordt bijvoorbeeld 
rietsuikerboer. 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 leerlingen 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. 
 

9. Eerlijke gedichten schrijven (p.39) 
In groepjes buigen leerlingen zich over de structuur van een triolet. In 8 voorgestructureerde 
regels maken ze een prachtig gedicht over eerlijke suiker. Wedden dat het ook zoete literatuur 
wordt?  

 
 
Als je een scholenactie doet, voeg ze dan zeker aan jullie resultaten toe via 
www.fairtradeday.be/scholen of www.oxfamwereldwinkels.be/que. Zo inspireer je ook anderen! 

  

http://www.fairtradeday.be/scholen
http://www.oxfamwereldwinkels.be/que
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Introductie 
 
In dit stuk vind je de missie van Oxfam-Wereldwinkels en de problematiek van oneerlijke 
suikerhandel in een notendop. Tenslotte schetsen we het verhaal van Montillo, een coöperatie van 
suikerboeren uit Paraguay. Op naar eerlijke suiker! 

 

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 ‘Handel nu’ willen we boeren in het Zuiden 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 het verschil maken! Doe je mee?  

 

VAN SUIKERRIET TOT SUIKER 
 
IN HET ZUIDEN:  Van suikerrietboer tot transporteur 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

  

Dit is Miguel. Miguel woont in Paraguay 
en teelt op kleine schaal suikerriet. Na 
de oogst verkoopt Miguel zijn suikerriet 
aan de coöperatie waarvan hij lid is. Er 
zijn ook suikerboeren die geen lid zijn 
van een coöperatie.  

De coöperatie verkoopt het suikerriet 
van haar leden aan deze opkoper. De 
opkoper is vaak de baas van een 
fabriek die het suikerriet tot 
suikerstroop of ruwe rietsuiker  maakt. 
Er zijn maar weinig opkopers met 
fabrieken en er zijn zeer veel kleine 
boeren. Dus zijn de boeren erg 
afhankelijk van de opkopers, die hen de 
prijs van het riet makkelijk kunnen 
opleggen.  
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IN HET NOORDEN: De suikerbietenboer en de politicus 
 

                           
 
 
  

Dit is de transporteur.  
Hij zorgt dat de rietsuiker terecht 
komt bij de verwerker in het 
Noorden. 

Dit is de Noordelijke 
suikerbietenboer. Hij teelt op een 
industriële manier, op grote schaal 
suikerbieten. De suikerbieten 
worden verkocht aan grote 
suikerbedrijven die er vervolgens 
suiker  van maken.  

Dit is de Noordelijke politicus. Hij zorgt 
ervoor dat Europese suikerbietenboeren 
subsidies krijgen om te kunnen 
concurreren met kleine rietsuikerboeren 
uit het Zuiden. De teelt van suikerriet op 
kleine schaal in het Zuiden is immers 
veel efficiënter en beter voor het milieu 
dan de grootschalige, industriële 
bietenteelt in het Noorden.   Zo maken 
de kleine rietsuikerboeren uit het Zuiden 
geen eerlijke kans op de Europese 
markt.  
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IN HET NOORDEN: Van verwerker tot klant  
 

                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tenslotte is er de consument. Dat ben jij en ik. We winkelen  
in de supermarkt en lusten graag chocolade, cake, snoepgoed,  
koekjes, yoghurtdrankjes en alle andere gesuikerde lekkernij.  
Enorm veel producten die we eten bevatten suiker! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Als consument hebben we ook veel macht. Kiezen we voor de 
producten met bietsuiker uit het Noorden? Of geven we de kleine 
rietsuikerboeren uit het Zuiden ook een kans, door producten van 
eerlijke handel te kopen? Oxfam-Wereldwinkels weet wat kiezen! 

 
 
 

Dit is een verwerker. Hij verwerkt de 
biet- of rietsuiker tot allerlei zoete 
lekkernij. Deze verwerker maakt   
chocolade. De verwerker verkoopt zijn 
zoete knabbeltjes aan de supermarkt.  

Dit is supermarktverkoper.  
Je kan hem tegenkomen in de 
winkel wanneer je boodschappen 
doet.  
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SAMENVATTING VAN DE SUIKERKETEN 

 
Rietsuiker wordt geproduceerd in het Zuiden. Daar hebben ze er het ideale klimaat voor. Toch is 

de suiker die wij in Europa verbruiken grotendeels afkomstig van suikerbieten die hier in het 

Noorden geteeld worden. Omwille van de Wereldoorlogen wilde men niet langer afhankelijk zijn 

van andere landen voor belangrijke producten zoals suiker. Dus moest en zou suiker ook in ons 

land geteeld worden. Ondertussen liggen die oorlogen al lang achter ons en weten we dat de 

productie van rietsuiker op kleine schaal in het Zuiden veel efficiënter is en beter voor het milieu. 

Om bietsuiker toch een kans te geven, subsidieert Europa de bietsuikerteelt. Bovendien legt 

Europa erg hoge invoertaksen op voor rietsuiker die uit het Zuiden Europa binnen komt. Door die 

oneerlijke handelspraktijken wordt rietsuiker een stuk duurder en krijgt de rietsuikerboer geen 

eerlijke kans. 

 
Europa subsidieert de Noordelijke bietsuikerteelt met het belastinggeld van de burgers.  
Europa vraagt hoge invoertaksen op rietsuiker, waardoor die geen  kans  maakt op de Europese 
markt.  
Europa verbruikt jaarlijks zo’n 16 miljoen ton suiker. Zo’n 13,3 miljoen ton daarvan is bietsuiker, die 
zich door de Europese handelspraktijken voorzien weet van gegarandeerde afzet op onze markt. 
De overige 3 miljoen ton suiker die we verbruiken, kan geïmporteerde rietsuiker zijn. 
 
Resultaat: bietsuikerteelt wordt enorm bevoordeeld, en rietsuikerproducenten hebben amper een 
kans op de Europese markt. Tijd voor eerlijke handelsregels dus! 
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HET VeRHAAL VAN MONTILLO 
 
Montillo is een coöperatie van kleinschalige suikerrietproducenten in Paraguay. De basis van deze 
organisatie werd gelegd in 1995. 14 boerenfamilies, die hun suikerriet verkochten aan de 
plaatselijke suikerfabriek, verenigden zich om hun levensomstandigheden te verbeteren. Vandaag 
bestaat de coöperatie uit een 600-tal families. 
 
De initiële doelstelling van de coöperatie Montillo was suikerriet (grondstof) verkopen aan een 
lokale suikerfabriek die suiker verkoopt. Gaandeweg ijverde de coöperatie voor een grotere grip op 
de verwerkingsfase en werd ze zelf exporteur van suiker. 
 
Bij gebrek aan een eigen raffinaderij, huurt Montillo een fabriek voor de verwerking van haar riet tot 
suiker. De coöperatie blijft hierdoor afhankelijk van externe verwerkers. Die verwerkers zijn grote 
giganten die erg veel macht hebben ten opzichte van de vele kleinschalige rietproducenten in 
Paraguay. Onderhandelingen met suikerfabrieken zijn elke oogst een strijd voor Montillo. 
 
Wegens haar zwakke onderhandelingspositie, slaagt de coöperatie er niet in om een stabiele afzet 
te garanderen voor het riet van haar leden. Enkele jaren geleden startte Montillo daarom met de 
productie van biorum op basis van  suikerriet. Zo hoopte de coöperatie een extra inkomstenbron 
op basis van de rietteelt aan te boren voor haar leden. Maar de afzetmarkt blijkt kleiner dan 
gehoopt, waardoor ook de verkoop van biorum geen soelaas brengt voor de weinig rendabele 
rietteelt. 
 
De coöperatie heeft haar leden de laatste jaren dus erg weinig kunnen bieden. Omwille van de 
zieke internationale suikermarkt lukt zelfs het garanderen van een afzetkanaal voor hun suikerriet, 
de initiële doelstelling van de coöperatie, niet steeds. De link tussen de boeren en de coöperatie is 
vandaag dan ook zeer zwak. 
 
Ondanks deze uitdagingen, zien we de toekomst voor een versterkt Montillo hoopvol in. In het dorp 
ging in 2014 een nieuwe suikerfabriek open. Deze fabriek is in handen van een naburige 
coöperatie van kleinschalige rietproducenten. Montillo staat – dankzij deze nieuwe fabiek - voor 
een kans om haar positie te versterken, maar heeft daarvoor een duw in de rug nodig . 
 
Naar een sterke coöperatie 
 
Oxfam-Wereldwinkels hamert al langer op het belang van collectief samenwerken. Alleen hebben 
kleinschalige producenten geen kans op de wereldmarkt. Wanneer ze zich verenigen, kunnen ze 
hier en daar wat vruchten plukken en zich wapenen om hun afhankelijkheid ten aanzien van de 
wereldmarkt verlagen.  
 
Bij Montillo staat de coöperatie onder zware druk. Dus ziet het er niet goed uit voor haar leden. Het 
zuidwerk van Oxfam-Wereldwinkels spitst zich toe op het versterken van het coöperatief model én 
gevoel. We geven vormingen aan de boeren om hen te overtuigen van de zin van mee in de groep 
te investeren. We benadrukken hoe het individuele belang er voor een boer op vooruit gaat door in 
groep te handelen en wijzen op de verantwoordelijkheid van elke boer om bij te dragen aan de 
groep. Ook brengen we vormingen aan de leiders van de coöperatie. We begeleiden 
hen in het opmaken van investeringsplannen om de coöperatie te versterken. Daarin sturen we 
aan op een lagere afhankelijkheid van de internationale markt en reiken we instrumenten aan om 
het inkomen uit de suikerrietteelt te verbeteren.  
 
We kiezen er met andere woorden heel bewust voor om intensief samen met de leiders en de 
leden te werken aan de versterking van de coöperatie zelf, omdat we geloven in de kracht van het 
coöperatief model om de levensomstandigheden van de producenten te verbeteren.  
 
Een filmpje over Montillo kan je vinden op www.oxfamwereldwinkels.be/nl/montillo.  

http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/montillo
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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. Zijn jullie 
erbij?  
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Wat kan jij doen?  
 
Als we de markt gezond maken en de rietboeren een faire kans op de handelsmarkt krijgen, 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 
Zuiderse suikerrietboer geen eerlijke kans krijgt door oneerlijke concurrentie van Europese 
bietsuiker? Maak dan lawaai!  
 
Want hoe meer kabaal jij maakt, hoe groter de kans dat politici actie ondernemen. Zo vechten we 
voor regels die ervoor zorgen dat boeren in het Zuiden dezelfde kansen krijgen om hun producten 
op de Europese markt te verhandelen. Ze krijgen dan kansen om hun levensomstandigheden te 
verbeteren en meer welvaart in hun land mee vorm te geven.  
En rietsuiker die op kleine schaal in het Zuiden geproduceerd wordt, is bovendien beter voor het 
milieu dan industriële bietsuiker uit het Noorden!  
 
Doe mee! Of je nu jong of oud bent, kleine of grote acties doet, je kan altijd lawaai maken! 
Je kan allerlei acties verzinnen die jij kan doen! 
 
Enkele voorbeelden: 

- Maak een prachtige afvalboom van de verpakkingen van producten van eerlijke handel in 
de inkomhal van jullie school. Zo kan iedereen zien dat jullie voor eerlijke handel kiezen! 

- Overtuig je leerkrachten, ouders, directeur om eerlijke suikerklontjes in de koffie of thee 
te doen. 

- Volg de facebookpagina van Oxfam-Wereldwinkels en verspreid hun acties, filmpjes en 
informatie onder je eigen vrienden en kennissen. 

- Schrijf een brief aan de minister van Buitenlandse Handel om een verklaring te vragen 
om de huidige oneerlijke handelsregels. 

- Bak eerlijke wafels voor de wafelverkoop of het schoolfeest op school en stop er een 
kaartje met extra uitleg over eerlijke (suiker)handel bij. 

- Vraag je ouders welke politici voor eerlijke handel strijden. Bekijk samen de partijfolders 
die je in de brievenbus krijgt en ga op zoek naar hun standpunt! 

- Overtuig je directeur om een banner voor eerlijke handel op de schoolwebsite te zetten. 
Jullie zijn toch zeker niet voor oneerlijke handel!?  

- Zoek een pennenvriend in een school in Paraguay die je meer kan vertellen over de 
suikerteelt in hun land. 

- Maak het resultaat van deze teasers meteen wereldkundig! Deel het met ouders, sociale 
media bijvoorbeeld ook op de facebookpagina van Oxfam-Wereldwinkels, die van de 
minister van Onderwijs,… , zodat iedereen zich aangesproken voelt! 

- Rap of zing een lied voor eerlijke handel zodat iedereen zich bewust wordt van de zoete 
zonde en in actie schiet.  

- Maak met je klas een levende slogan in de stationshal om alle voorbijkomende reizigers 
aan het belang van eerlijke handel te herinneren. 
 

Bedenk jij zelf nog leukere mogelijkheden? 
 
 
Wanneer je een scholenactie doet, voeg ze dan zeker aan jullie resultaten toe via 
www.fairtradeday.be/scholen of www.oxfamwereldwinkels.be/que. Zo inspireer je ook anderen! 
  

http://www.fairtradeday.be/scholen
http://www.oxfamwereldwinkels.be/que


  15 

 

 

 

Hoofdstuk 3 

ZOETE TEASERS 
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Teaser 1: Forceer Fort Europa 
 

DOEL ERVARINGSOEFENING 
 
Voor de suikerrietboer is handel drijven met het Noorden getekend door oneerlijke concurrentie 
omwille van hoge invoertaksen voor rietsuiker uit het Zuiden en subsidies voor de Noordelijke 
boeren. Hij voelt zich alsof hij bewust buiten de markt gehouden wordt. Deze oefening laat je 
ervaren hoe het Noorden zich organiseert om de eigen markt te beschermen én ondervinden hoe 
dat voor de suikerrietboer voelt.  
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

- Doelen:  

o Ervaren hoe het voelt om deel uit te maken van een machtige handelsorganisatie 

en ervaren hoe het is om als een onderdrukte minderheid een plekje te veroveren.  

o Analyseren van strategieën die de boer kan gebruiken om een plek op de 

internationale markt te veroveren.  

o Bewustwording creëren en perspectief nemen 

- Materiaal: pen/potlood en papier voor de observatoren. Timer en eventueel een 

observatieblad (zie volgende bladzijde)  

- Tijd: 15-25 minuten 

- Hoe begeleiden:  

o Verdeel je klas in groepjes van 8 personen.  

o Elke groep kiest één leerling die ‘buitenstaander’ wordt. (Je kan als leerkracht ook 

de keuze maken. Kies dan om te beginnen een leerling met een hoge sociale status 

in de groep). De buitenstaander symboliseert de rietsuikerboer uit het Zuiden.  

o Daarnaast kiezen ze 1 observator. De observator symboliseert Oxfam-

Wereldwinkels, een organisatie die oneerlijke handel opmerkt en aanpakt. In deze 

oefening komt de observator niet tussen. 

o Geef de groepsleden de opdracht om schouder aan schouder te gaan staan in een 

gesloten kring op zo’n manier dat er geen vrije ruimte is en niemand zomaar kan 

binnendringen. Deze gesloten kring symboliseert Europa, die met strenge 

handelsregels haar eigen markt bevoordeelt en beschermt. 

o Geef de buitenstaander de opdracht om te proberen een plek te krijgen binnen de 

gesloten cirkel. Hij mag daarvoor verschillende strategieën gebruiken.  

o De observator noteert welke strategieën gebruikt worden door de buitenstaander en 

de mensen in de kring om hun rol te vervullen. De observator bewaakt ook de tijd.  

o Na 2 of 3 minuten, ongeacht of de buitenstaander en in geslaagd is om een plek te 

veroveren in de kring, wisselen de rollen en wordt iemand anders de 

buitenstaander. De activiteit eindigt wanneer iedereen (die wenst) aan de beurt 

geweest is als buitenstaander.  

- Nabespreking: Breng iedereen samen om na te bespreken wat er gebeurde en hoe zij 

zich voelden in hun rol.  
o Vraag aan de spelers: hoe voelde je je als deel van de cirkel? Hoe voelde je je als 

buitenstaander? Voelden leerlingen die er wél in slaagden om deel van de cirkel te 

worden, zich anders dan zij die daar niet in slaagden?  
o Vraag aan de observatoren: welke strategieën gebruikten de buitenstaanders? 

Welke strategieën gebruikten de mensen in de cirkel? Wat werkte (niet)? 
o Vraag aan iedereen: in de wereldhandel representeert de cirkel het rijke Noorden, 

mensen die subsidies toekennen aan bietsuiker, die invoertaksen heffen, hun eigen 
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markt beschermen en daarbij veel belastingen heffen. Hoe kan je ervoor zorgen dat 

de suikerrietproducent uit het Zuiden toch een eerlijke kans krijgt in de 

wereldhandel? Welke strategieën kan de boer daartoe aanwenden? Wat heeft de 

cirkel te doen?  
- Variatie: vraag elke cirkel een groepsnaam te bedenken. Dat versterkt het groepsgevoel 

van iedereen die tot de cirkel behoort.  
- Kijkwijzer voor observator 

Observatiefocus Ja nee 

Kijken naar de mensen in de cirkel 

- Maken ze afspraken met elkaar?  

  

- Spreken ze respectvol met elkaar en over elkaar?    

- Spreken ze respectvol over de buitenstaander?   

- Luisteren ze naar de buitenstaander?    

- Is er iemand in de cirkel die de buitenstaander effectief een kans geeft?   

- Stellen ze zich de vraag of het goed is wat ze doen?    

- Gaat iemand in gesprek?   

- Spreekt iemand bedreigend?   

- Gebruikt er iemand oneerlijke technieken?   

- Is er iemand die de buitenstaander kwetst?   

- Welke strategieën zetten zij in om de buitenstaander buiten te houden?    

Kijken naar de buitenstaander 

- Gaat de buitenstaander respectvol om met de mensen in de kring? 

  

- Gaat hij in gesprek?   

- Klaagt hij het onrecht aan?    

- Zoekt hij hulp bij een of meerdere mensen uit de cirkel?   

- Kwetst de buitenstaander mensen in de kring?   

- Voelt de buitenstaander zich zelfzeker?   

- Kan de buitenstaander zijn eigenwaarde bewaren gedurende de oefening?    

- Welke strategieën zet hij in om een plekje te veroveren? Wat werkt?   

 
Als je een scholenactie doet, voeg ze dan zeker aan jullie resultaten toe via 
www.fairtradeday.be/scholen of www.oxfamwereldwinkels.be/que. Zo inspireer je ook anderen!  

http://www.fairtradeday.be/scholen
http://www.oxfamwereldwinkels.be/que
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Teaser 2:  

Een Coöperatief verhaal creëren 

 
In deze activiteit vertellen leerlingen samen, op elkaar verder bouwend, het verhaal van Miguel, 
zoon van een suikerrietboer uit Paraguay. Elke leerling verzint verhaalelementen over zijn 
levensomstandigheden, werk, kansen tot de markt, dromen, gezin en hobby’s. De leerkracht doet 
mee en tilt het verhaal op met levensechte elementen.  
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Groepsgrootte: 5 tot 30 leerlingen 
- Timing (van 20 tot 30 minuten of meer als je niet wil stoppen) 

o Mogelijke uitbreiding:  
 een klasgesprek over het ombuigen van oneerlijke handel  
 verspreiding van het verhaal aan ouders, medeleerlingen, schoolkrant, Facebook …  
 de gespreksfasen kunnen uitgebreid worden door meer achtergrondinformatie te 

verkennen, op te zoeken, … 
- Materiaal 

o Bal 
o Pen en papier met eventueel een clipbord voor de observator 
o (eventueel een geluidsopname maken met je telefoon of tablet) 

 

 
DOELSTELLINGEN: 

- De leerlingen bouwen hun kennis over oneerlijke handel uit op basis van de voorkennis van 
medeleerlingen en input van de leerkracht. 

- De leerlingen bouwen voort op elkaars ideeën en construeren een verhaal. 
- De leerlingen verplaatsen zich in het (levens-)verhaal van een leeftijdsgenoot uit de suikersector in 

het Zuiden. 
- De leerlingen kunnen enkele kenmerken van oneerlijke handel in suiker verwoorden. 
- De leerlingen zijn vanuit medeleven en medeverantwoordelijkheid bereid het perspectief van Miguel 

te verbeteren. 
 

 
AANPAK 
 
Instructies voor de leerkracht 

 Ga met je klas in een kring staan of zitten.  
 Eén of twee leerlingen worden observator. Zij noteren het verhaal. Laat ook leerlingen 

noteren als je een geluidsopname maakt. Zij halen later immers belangrijke 
elementen/stereotypen en dergelijke uit het verhaal.  

 Leg de leerlingen uit dat jullie samen een verhaal creëren over Miguel, een jongen van 
dezelfde leeftijd als jouw groep, die opgroeit als zoon van een suikerrietboer in 
Paraguay. Iedereen bouwt mee aan het verhaal. Als je de bal toegeworpen krijgt, voeg 
je 1 of 2 zinnen toe en gooi de bal weer verder. Op het teken van de leerkracht, gooi je 
de bal naar de leraar.  

 Na 10 worpen vraagt de leerkracht de bal en voegt hij telkens informatie toe, 
bijvoorbeeld: 
o De suikerrietboer heeft het moeilijk omdat men hem oneerlijke concurrentie 

aandoet. Als hij suiker wil uitvoeren, moeten er erg hoge taksen betaald worden. 
o Miguel kan maar niet begrijpen dat men in het Noorden ook suiker produceert, op 

grote schaal uit suikerbieten en niet op kleine schaal uit suikerriet, zoals zij dat 
doen. Miguel weet dat suiker in het Zuiden op kleine schaal veel efficiënter kan 
geproduceerd worden omwille van het tropische klimaat. 
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o Wanneer Miguel een gesprek van zijn vader afluistert, verneemt hij dat de landen in 
het Noorden suikerbiet verbouwen en dat de plaatselijke overheden die landbouw 
zo sterk subsidiëren dat zij met hun rietsuiker geen kans meer maken. Hier schrikt 
Miguel heel erg van. 

o Miguels vader wil een betere toekomst voor zichzelf en zijn kinderen en hij sluit zich 
aan bij de coöperatie Montillo. Hij gelooft dat samenwerken met andere boeren hen 
sterker maakt.  

 Daarna gaat de bal opnieuw in het rond. 
 Rond het spel af  

o Ofwel nadat je een oplossing voor de oneerlijke handelssituatie in het verhaal komt 
(een coöperatie, de tussenkomst van Oxfam-Wereldwinkels, kansen die jouw 
leerlingen kunnen aangrijpen om verschil te maken). Dat brengt rust en zet aan tot 
actie. 

o Ofwel nadat de oneerlijke processen plots glashelder worden. Dat roept 
verontwaardiging op. Die verontwaardiging kan je aangrijpen om je leerlingen 
grondiger te informeren en van daaruit aan te zetten tot actie.  

o Ofwel na 10 minuten. 
 Nabespreking 

o Vraag je observatoren om het verhaal opnieuw te vertellen. 
o Vraag de groep om er kernwoorden of kansen uit te halen om het perspectief van 

Miguel te verbeteren via eerlijke handel. 

 
DIFFERENTIATIE EN UITBREIDING 

- Bij groepen die nog weinig voeling hebben met het thema, kan je de bal al na 5 worpen 
terugvragen en zo sneller elementen uit oneerlijke handel toevoegen. 

- Ga in de taalles opnieuw met dit verhaal aan de slag. Schrijf het uit, verwerk het. Maak een 
geluidsopname met verschillende stemmen. Deel het met de klas, de ouders, de wereld 
opdat het verhaal van Miguel gedeeld én aangepakt wordt.  

  



  20 

Teaser 3:  

Dromen waarmaken 

 
In deze activiteit brainstormen leerlingen samen over hun 
hoop, verwachtingen en dromen in de toekomst. Ze ervaren 
dat ze enkele dromen delen. Daarna onderzoeken ze 3 
hindernissen die hen tegenhouden om die dromen te 
verwezenlijken. Ze koppelen daar ook mogelijke strategieën 
aan waarbij ze door samenwerken, die hindernissen kunnen 
overwinnen. Na deze activiteit, krijgen ze de dromen en 
hindernissen van Miguel, de zoon van een suikerrietteler te 
zien. De klas helpt Miguel om de hindernissen die zijn 
droom bemoeilijken, structureel aan te pakken.  
 

 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

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

o Droomwolken (op A4 of A3 af te drukken)  
o Stiften 
o De droom van Miguel (op A4 of A3 afdrukken of projecteren op smartbord) 

 

 
DOELSTELLINGEN: 

- De leerlingen ervaren dat ze dromen delen én dat ze hindernissen kennen in de weg daar naar toe.  
- De leerlingen ervaren dat ze in de Westerse maatschappij voldoende hulpbronnen kunnen aanboren 

om met hindernissen om te gaan. 
- De leerlingen verplaatsen zich in het (levens-)verhaal met dromen en hindernissen van een 

leeftijdsgenoot uit de suikersector in het Zuiden. 
- De leerlingen kunnen voor het verhaal van Miguel ook hulpbronnen benoemen om de hindernissen 

die hij ervaart structureel aan te pakken.   
 

 
AANPAK 
 
Instructies voor de leerkracht 
Verbinding maken met eigen dromen en hindernissen (20 minuten) 

 Verdeel je klas in groepen van 5.  
 Geef elke leerling de individuele opdracht zijn toekomstdromen neer te schrijven. Geef 

houvast: dromen kunnen gaan over hun job, hun gezondheid, hun 
levensomstandigheden, hun familie, hobby’s, eigen ontwikkeling, … Daar krijgt elke 
leerling 4 minuten tijd voor.  

 Groepswerk en presentatie. Daarna wisselen leerlingen hun dromen uit. Ze zijn daarin 
zo concreet mogelijk. 
o Rollen: reporter en organisator. De alfabetisch eerste uit de groep is de reporter. Hij 

noteert alle dromen op flap. De alfabetisch laatste uit de groep is de organisator. Hij 
zorgt er voor dat iedereen aan bod komt. De organisator en reporter zoeken samen 
naar gelijkenissen en gedeelde dromen.  

o De groep kiest 5 dromen waar iedereen zich mee verbindt en presenteert deze aan 
de hele klasgroep.  

o De groep krijgt 10 minuten tijd om uit te wisselen en gedeelde dromen op flap te 
markeren.  
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 Individueel:  
o Na de presentatie vraagt de leerkracht aan de leerlingen om voor zichzelf te noteren 

welke hindernissen ze zien als ze deze toekomstdromen willen realiseren. 
Leerlingen krijgen hier 3 minuten voor.  

o Tenslotte krijgen leerlingen nog eens 3 minuten om hulpbronnen te bedenken die 
hen kunnen helpen om die hindernissen te overwinnen (dat is NIET hetzelfde als 
hulpbronnen zoeken om hun droom te bereiken!). Die kan je eventueel klassikaal of 
in kleine groep bespreken. 

 
Verbinding maken met dromen en hindernissen van Miguel (20 minuten) 
 

 De leerkracht presenteert de dromen van Miguel. Daarna voegt hij ook de hindernissen 
toe.  

 De leerkracht bevraagt: 
o Verschillen en gelijkenissen tussen de dromen van de klas en die van Miguel 
o Verschillen en gelijkenissen tussen de hindernissen die de leerlingen ervaren en de 

hindernissen die Miguel ervaart 
o Welke hindernissen van Miguel structureel aangepakt kunnen worden. Leerlingen 

bedenken er minstens 3. Stuur naar samenwerking, politieke maatregelen, 
versterkende handelsmaatregelen, … 
 

 Hang alle dromen op. Die van je leerlingen en die van Miguel. Plak de hulpbronnen er 
zorgvuldig bij.  

 
DIFFERENTIATIE EN UITBREIDING 

- Ga in de les Nederlands opnieuw met deze ervaring aan de slag. Schrijf het uit, verwerk 
het. Deel het met de klas, de ouders, de wereld opdat anderen zich aangesproken voelen 
om gericht hulpbronnen te creëren en Miguel zijn dromen stap voor stap kan waarmaken.  
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Teaser 4:  

Op Zoek naar EERLIJKE HANDEL IN SUIKER! 

 

 
In deze activiteit zoeken leerlingen in een woordzoeker naar trefwoorden over eerlijke en oneerlijke 
handel in suiker. Ze praten over het verband tussen de woorden en eerlijke handel op basis van 
hun voorkennis en redeneervermogen, de leerkracht vult in een nabespreking ontbrekende 
informatie aan.  
Een groepsgesprek over eerlijke handel kan nog aanleiding geven tot het opmaken van eigen 
woordzoekers. Een leuk idee voor in de schoolkrant, -blog of –website? 
 
 
PRAKTISCHE ORGANISATIE 

- Groepsgrootte: 4 tot 30 leerlingen 
- Timing (van 20 tot 50 minuten of meer als je niet wil stoppen) 

o Minimum: aan de slag met de woordzoeker en duiding van de woorden in een nabespreking 
(20’) 

o Mogelijke uitbreiding:  
 een klasgesprek over het ombuigen van oneerlijke handel  
 het opstellen van eigen eerlijke woordzoekers  
 verspreiding van de woordzoekers aan ouders, medeleerlingen, …  
 spreekactiviteit: hoe praat je over het thema als je de woordzoeker aan je ouders, 

buur, vrienden geeft?  
 bespreking van reacties op de verspreiding van de woordzoekers 
 de gespreksfasen kunnen uitgebreid worden door meer achtergrondinformatie te 

verkennen, op te zoeken, … 
- Materiaal 

o Kopie woordzoeker per leerling (zie verder) 
o Verklarende woordenlijst bij de hand houden als leerkracht voor de nabespreking 

 

 
DOELSTELLINGEN: 

- De leerlingen lokaliseren woorden rond het thema eerlijke handel in het woordveld. 
- De leerlingen bouwen op basis van hun voorkennis betekenissen op rond woorden van eerlijke 

handel. 
- De leerlingen geven aan welke vragen zij nog hebben omtrent de trefwoorden. 
- De leerlingen kunnen enkele kenmerken van oneerlijke handel in suiker verwoorden op basis van de 

uitgewisselde of aangereikte informatie, aan gekende volwassenen of leeftijdsgenoten. 
- De leerlingen zijn bereid informatie over eerlijke handel verder bekend te maken in hun directe 

omgeving. 
 

 
AANPAK 
 
Instructies voor de leerkracht 

 Geef elke leerling een kopie met de woordzoeker. 
 Per 2 leerlingen gaan leerlingen op zoek naar woorden in het veld die te maken hebben 

met eerlijke handel. Ze proberen ook zelf te bedenken wat het verband is tussen 
eerlijke handel en het gevonden woord. Motiveer de leerlingen door hen aan te sporen 
zoveel mogelijk woorden te vinden, en zoveel mogelijk verklaringen te bedenken.  

 Na een 10-tal minuten - of wanneer je opmerkt dat de leerlingen ‘vast’ zitten en niet 
meer woorden vinden dan ze al hebben – mogen 2 duo’s zich samen zetten. Ze 
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vergelijken: welke woorden hebben jullie gevonden? Welke uitleg hebben jullie kunnen 
bedenken? Samen vormen ze een zo volledig mogelijke opsomming. 

 Nabespreking (informatieverwerving) 
Overloop de gevonden informatie woord voor woord: Welke woorden hebben ze 
gevonden? Welk verband benoemen ze met eerlijke handel? Laat groepjes elkaar 
aanvullen. Als alle informatie uit de klasgroep verzameld is, vul jij eventueel 
ontbrekende relevantie informatie aan met behulp van de verklarende woordenlijst (zie 
hieronder). 

 Klasgesprek (verwerking en actie) 
o Wat is volgens jullie nodig voor meer eerlijke handel?  
o Wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn? 
o Maak een woordweb aan bord van de ideeën die de leerlingen aanbrengen. 

 Vormgeving in eigen woordzoeker 
De leerlingen kunnen aan de hand van een digitale tool (www.gratiswoordzoekers.nl) 
een eigen woordzoeker maken met woorden die zij belangrijk vinden voor eerlijke 
handel. 

 Verspreiding 
Bespreek met de leerlingen een plek voor de gemaakte woordzoekers. Kan er eentje 
op de facebookpagina van de school of leerkracht, de website, de schoolkrant?  
Wie wil de woordzoeker afdrukken en meenemen om met de (groot)ouders, broers en 
zussen, buren of vriend(inn)en uit te testen?  
Hierin zitten mooie kansen om de thuiscontext meer betrokken te maken op het 
schoolse gebeuren, de leerling de inhouden nogmaals te laten herhalen en inprenten, 
de boodschap van eerlijke handel verder te verspreiden.  
Dit hoeft geen verplichte opdracht te zijn, niet elke thuissituatie van leerlingen laat een 
dergelijke toepassing toe. 

 Latere nabespreking 
Wanneer de woordzoeker verder verspreid werd, is het zinvol en motiverend om op een 
later moment te bespreken wat dit teweeg heeft gebracht. Wat waren de reacties van 
de omgeving? Hoe was het voor de leerlingen? Was het moeilijk om de woorden uit te 
leggen aan de omgeving? Waarom wel/niet? … 
 
 

 
Differentiatiemogelijkheden 
 

 Geef enkele woorden die verstopt zitten in de woordzoeker aan leerlingen waarbij het 
zoeken moeilijk loopt. 

 Laat leerlingen eventueel gebruik maken van internet om meer informatie op te zoeken 
bij de gevonden woorden. Dit kan bijvoorbeeld ofwel voor de hele klas, ofwel voor 
leerlingen die snel klaar zijn. Die laatste kunnen dan de antwoorden van de groep 
aanvullen.  

 Het klasgesprek en de vormgeving in eigen woordzoekers kan weggelaten worden bij 
gebrek aan tijd, achtergrondkennis, of toegang tot pc’s.  
Het klasgesprek en de vormgeving in eigen woordzoekers kan ook later in het traject 
opgenomen worden, als je nog andere activiteiten over het thema eerlijke handel plant. 

 
  

http://www.gratiswoordzoekers.nl/
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Verklarende woordenlijst 
 

Coöperatie Suikerboeren in het Zuiden staan in een slechte positie door de oneerlijke 
handelsregels. Bovendien staan zij tegenover gigantische bietsuikerbedrijven in het 
Noorden. Om te zorgen dat zij iets sterker staan, gaan zij samenwerken met collega-
rietsuikerboeren. Dit gebeurt in een coöperatie.  Zo kunnen ze samen belangrijke 
materialen, vervoersmiddelen en opslagruimte kopen of huren, en hun stem aan de 
onderhandelingstafel met grote bedrijven en politici zalluider klinken. In hun coöperatie 
zorgen zij dat hun samenwerking voor elk van hen betere leefomstandigheden oplevert. 

Europa Europa zorgt voor sterke beschermende regels voor de eigen landbouwers en 
producenten. Door hoge belastingen op suiker die van buiten Europa binnenkomt, en 
extra subsidies voor suiker die in de EU geproduceerd is, hebben vele kleinschalige 
suikerproducenten uit het Zuiden geen schijn van kans op de Europese markt. En dat is 
gek! Zuiderse rietsuiker wordt nochtans vlotter en efficiënter geteeld dan onze Europese 
bietsuiker.  
Het lijkt dus veel verstandiger om suiker te kopen van de vele kleinschalige 
rietsuikerproducenten uit het Zuiden. 

Fair trade Dit is Engels voor eerlijke handel. Fair trade wordt vaak gebruikt om producten aan te 
duiden die via eerlijke handel in onze winkelrekken terecht zijn gekomen. Als je een 
product van eerlijke handel koopt, laat je horen dat je het niet eens bent met oneerlijke 
handelsregels. 

Invoertaks Rietsuiker produceren op kleine schaal in het Zuiden is veel efficiënter dan bietsuiker 
produceren op grote schaal in het Noorden. Hoewel suiker bij uitstek in het Zuiden 
geproduceerd wordt omdat ze er het ideale klimaat voor hebben, wordt er bij ons toch 
bietsuiker geproduceerd. Maar als rietsuiker veel efficiënter (en dus goedkoper) 
geproduceerd wordt in het Zuiden, zou de Europese bietsuiker weinig kunnen 
betekenen op de markt omdat deze veel duurder zou zijn. Daarom heft Europa hoge 
invoertaksen op rietsuiker, en maakt zo de verkoopprijs van rietsuiker duurder dan die 
van bietsuiker. 

Kabaal Boeren uit het Zuiden hebben geen plek aan de wereldonderhandelingstafel,  ze 
hebben geen stem, ze worden niet of nauwelijks gehoord. Om te zorgen dat de 
oneerlijke handel stopt, moeten wij mee kabaal maken om de boeren in het Zuiden hun 
stem terug te geven. Roep jij mee? 

Markttoegang In de huidige wereldhandel heeft niet iedereen evenveel toegang tot de markt om zijn 
producten te verhandelen. In Europa zijn heel wat regels zo opgesteld dat de producten 
uit Europa aantrekkelijker worden dan producten van buiten Europa. Een boer uit het 
Zuiden die suikerriet teelt, heeft veel minder kansen dan een boer uit Europa die 
suikerbieten teelt. Hoe kunnen arme landen zich ontwikkelen als ze niet mogen 
meespelen op de markt?! 

Montillo Montillo is een coöperatie van kleinschalige rietsuikerboeren in Paraguay die 
biologische suikerriet telen en biorum en biosuiker naar België transporteren. 14 
boerenfamilies verenigden zich in 1995 om hun levensomstandigheden te verbeteren. 
Vandaag bestaat Montillo uit zo’n 600 families. Oxfam-Wereldwinkels gaat samen met 
hen op zoek naar manieren om meer opbrengst uit hun productieproces te halen, en 
helpt hen meer opkopers van hun rietsuiker en biorum te zoeken en hun coöperatie 
sterker uit te bouwen.  
Een filmpje over Montillo vind je op www.oxfamwereldwinkels.be/nl/montillo 

Noorden In het Noordelijk halfrond hebben we geen klimaat om gewassen zoals cacao, 
suikerriet, koffie of thee te telen. We kennen grote welvaart, onder meer door 
industrialisatie. Wel blijven we afhankelijk van Zuiderse landen om ons van grondstoffen 
voor onze chocolade, koffie, rijst, en ander lekkers te voorzien. Maar oneerlijke 
handelsregels op de internationale markt zorgen ervoor dat die Zuiderse landen – 
ondanks hun ideale klimaat - geen sterke welvaart kunnen uitbouwen op basis van 
handel in die grondstoffen. 

  

http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/montillo
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Oneerlijk Politici praten vaak over vrijhandel. Vrijhandel, dat wil zeggen dat producten (en 
diensten) tussen verschillende landen vrij verhandeld kunnen worden, zonder allerlei 
beschermende maatregelen voor de eigen landbouwers en producenten. Dat is dan 
eerlijk, zeggen ze. Maar in de praktijk gaat het er helemaal niet eerlijk aan toe. Met vele 
regels zorgt Europa ervoor dat suiker van buiten Europa amper een kans heeft om 
Europa binnen te komen. Door extra belastingen wordt de suiker van buiten Europa 
veel duurder. En de suikerboeren binnen Europa krijgen extra subsidies om hun suiker 
te kunnen produceren. Helemaal niet zo eerlijk dus. 

Politiek De huidige oneerlijke handelsregels zijn door politiek tot stand gekomen, en kunnen 
door politiek veranderd worden. Politici bepalen onder druk van landbouworganisaties 
(zoals de suikerbietensector) en grote verwerkende bedrijven de manier waarop de 
handel in Europa plaatsvindt. Zij bepalen bijvoorbeeld dat producenten van suikerbieten 
extra subsidies krijgen, en dat producenten in het Zuiden extra invoerheffingen op hun 
rietsuiker aangerekend krijgen. Politici bepalen dat slechts een klein aandeel van de 
nodige suiker in Europa van buiten Europa mag komen. Politici bepalen welke landen 
daar de beste voorwaarden voor krijgen. De sleutel tot een eerlijke wereldhandel ligt 
dus bij politici. 

Rietsuiker In het Zuiden gebruikt men suikerriet als grondstof voor suiker. In het Noorden is het 
klimaat niet geschikt voor het telen van suikerriet en gebruikt met suikerbieten als 
grondstof, ook al is dit veel minder vlot en efficiënt in vergelijking met suikerriet. 

Spelregels Allerlei handelsregels reguleren de handel in de wereld. Vergelijkbaar met de spelregels 
van een spel. Alleen zijn de spelregels van de wereldhandel niet eerlijk opgemaakt. 
Sommigen krijgen extra geld, gewoon omdat ze in het Noorden wonen. Anderen 
moeten bijbetalen om te mogen meespelen, gewoon omdat ze in het Zuiden geboren 
zijn. 

Subsidies Onze overheid subsidieert de grootschalige bietsuikerteelt. Alleen zo kan deze 
concurreren met de (kleinschalige) rietsuikerteelt in het Zuiden. Want deze rietsuiker 
wordt  veel vlotter en efficiënter geproduceerd. Om toch te kunnen concurreren met 
rietsuiker geeft de Europese overheid extra subsidies (geld dus) aan producenten van 
suikerbieten en verwerkende bedrijven van bietsuiker. 

Suikerbiet In het Noorden worden suikerbieten geteeld om suiker van te maken. In het Zuiden 
wordt suikerriet geteeld, want daar hebben ze er het ideale klimaat voor. 

Wereldhandel De machtsverhoudingen in de wereld bepalen voor een groot deel of de wereldhandel 
eerlijk of oneerlijk verloopt. De regels van de wereldhandel worden bepaald door 
organisaties waarin de rijkere landen het hoogste woord voeren. Zij hebben veel meer 
macht, en halen dus makkelijk hun voordeel uit deze handelsregels. De armere landen, 
vaak in  het Zuiden, krijgen nauwelijks de kans om op te komen voor hun rechten, om 
stappen te zetten in een normale ontwikkeling. 

Wereldwinkel Oxfam-Wereldwinkels strijdt voor een meer eerlijke wereldhandel. Zij bieden niet alleen 
eerlijke producten aan, zoals rietsuiker en bio-rum gemaakt van suikerriet. Vooral 
zorgen zij ervoor dat de stem van boeren in het Zuiden gehoord wordt. Dat we weten 
hoe oneerlijk de huidige handelsregels zijn, en wat wij in het Noorden kunnen doen om 
dat recht te zetten. 

Zuiden In het Zuidelijke halfrond van de wereld heerst het ideale klimaat voor heel wat 
gewassen die niet in het Noorden geteeld kunnen worden, zoals cacao, suikerriet, thee, 
koffie, rijst, … . Hoewel wij in het Noorden graag chocolade, koffie, rijst, … lusten, 
verdienen de kleinschalige producenten in het Zuiden er amper hun brood mee. 
Oneerlijke handelsregels op de internationale markt remmen welvaart in het Zuiden af. 

 
Instructies voor de leerlingen  
 
Op de volgende bladzijde vind je de woordzoeker voor de leerlingen.  
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OP ZOEK NAAR EERLIJKE HANDEL… 
 
 
In deze woordzoeker zitten woorden verstopt die te maken hebben met (on)eerlijke handel. Vind jij 
ze? Probeer er zoveel mogelijk te vinden! 
Bedenk ook wat elk woord met eerlijke handel te maken kan hebben.  
Succes! 
 
 

S P E L R E G E L S Y O Y S V 

W N K U E B M F E F U N M Q F 

E L L O R P O O K Q Q Y K A A 

R S H N N O Y H N P Y G A V I 

E R U C I E P X I T M J B Q R 

L N H B O N E A W D I O A Y T 

D W O P S O V R D U H L A U R 

H Z M O W I P O L B P Y L Q A 

A N U L R X D E E I K Q F O D 

N I T I G D L I R R J Z R K E 

D X V T D Z E Z E A T K Y N S 

E L C I M E M N W S T A Y Z T 

L V U E I W N N O X E I K M Z 

M A R K T T O E G A N G E S D 

F O Y T R I E T S U I K E R H 
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Teaser 5 :  

Bevrijd de BOEREN! 

 

 
 
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 omtrent 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. 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? 

- Variatie: je kan deze oefening ook doen met een leerling die in de rol van de opkoper, Oxfam-

Wereldwinkels of de consument kruipt.  
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Teaser 6:  

Filosoferen over EERLIJKE SUIKER 

 
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 leerlingen 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 leerlingen 

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. Geef aan dat er geen goede of slechte antwoorden zijn maar 

dat je samen wilt proberen een antwoord te vinden op de vraag waarin iedereen zich 

kan vinden. Masseer samen met de kinderen je hersenen los, zodat je prima kan 

nadenken. 

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

suikerhandel eerlijker verlopen? Hoe zou een wereld er uit zien als alle handel eerlijk 

gebeurde? Wat is een eerlijk product? Wat is oneerlijke suiker? Is eerlijke suiker 

lekkerder?  

o Geef leerlingen 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  en ELDucation vind je heel wat rond filosoferen met kinderen. 

(http://djapo.be/?s=filosoferen) en (http://www.elducation.be/index.php/nl-nl/downloads)   

http://djapo.be/?s=filosoferen
http://www.elducation.be/index.php/nl-nl/downloads
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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 ook voor 

eerlijke handel kiezen? Als giraffen suiker zouden telen en 

verhandelen, zou dat dan eerlijk(er) gaan?  

 

2. Weten en meten: hoe kan je weten of het om eerlijke suiker 

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 suiker produceren? Voor de handelaars? Voor het grootwarenhuis? Voor de 

consument die kan kiezen tussen alle verschillende soorten suiker? 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 president 

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 suiker? 

Wat als elk werk evenveel betaald zou worden? Wat als… jij alleen maar/nooit eerlijke 

producten zou kopen?  
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Teaser 7: 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 het creëren van een eerlijke handelsregels 

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 suikerrietboeren 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 politici onder druk zetten door luid te roepen dat het eerlijker moet 

Q voor quitte staan voor wat we het Zuiden verschuldigd zijn 

R voor regels die rechtvaardigheid brengen 

S  voor een stem geven aan Zuiderse boeren 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. 
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Probeer tijdens de klassikale momenten het woord 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 8: portretten tekenen 

 
 
Een leerling krijgt een rol en verkleedt zich ook als dat personage. Lore wordt bijvoorbeeld rietsuikerboer. 
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 
leerlingen 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. 

 
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 leerling die 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 (zie hoofdstuk 2). 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.  
 
Tips voor de leerkracht 
Zoek nadien een leuke ‘plek’ voor deze foto’s. Kan er een facebookpagina aangemaakt worden 
voor deze gelegenheid? Deze kan nog van pas komen voor andere activiteiten. Je kan deze 
pagina zelf beheren, maar daarnaast kan je ook enkele leerlingen aanduiden om een beherende 
rol op te nemen op de pagina. Spreek met hen enkele gedragsregels voor de pagina af, die zij 
kunnen opvolgen. 
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Is er een plekje op de website of blog van de school om deze foto’s te plaatsen? 
Misschien bedenken de leerlingen zelf andere creatieve ideeën om de foto’s een plek te geven. Ze 
monteren tot een filmpje op youtube, een powerpointpresentatie die afgespeeld kan worden bij een 
volgende ouderavond, …. 
 
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! 
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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! 

 

 
 
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! 
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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 9: EERLIJKE gedichten schrijven 

Maak een triolet over (h)eerlijke Suiker 

 
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 

Solidair, iedereen zou het moeten zijn 

Ik zet graag de eerste stap 

Voor Noord, Zuid, voor groot en klein 

Solidair, iedereen zou het moeten zijn 

Oneerlijke handelsregels doen het Zuiden pijn 

Winst maken mag niet op hun kap 

Solidair, iedereen zou het moeten zijn 

Ik zet graag de eerste stap. 

o Leerlingen 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, bijvoorbeeld 

tijdens de Fair Trade Week in oktober. Als je een scholenactie doet, voeg ze dan zeker aan 

jullie resultaten toe via www.fairtradeday.be/scholen of www.oxfamwereldwinkels.be/que. 
Zo inspireer je ook anderen!  

http://www.fairtradeday.be/scholen
http://www.oxfamwereldwinkels.be/que
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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 suiker’ 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 
 
Vandaag leerden we over invoertaks 
De suikerrietboer blijft in de kou 

Wat is Europa daarin laks! 
Vandaag leerden we over invoertaks 
Samen actie voeren is de max 
Niet meedoen is echt flauw! 

Vandaag leerden we over invoertaks 
De suikerrietboer blijft in de kou 

  

Door Hatice en Eline, 11jaar 
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BIJLAGE 

EINDTERMEN EN  

LEERPLANDOELEN 
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EINDTERMEN 
 
Wanneer je met deze activiteiten rond eerlijke handel aan de slag gaat, werk je altijd aan W.O., 
taal en aan verschillende leergebiedoverstijgende eindtermen. We lijsten hier de belangrijkste 
eindtermen en leerplandoelen 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 

 

 

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. 

Lezen 

3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor 
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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 

4.8 De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, 
lezen en schrijven de attitudes: luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; weerbaarheid. 

Strategieën 

5.3 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. 
 

 
 

LOETEN 
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 

 
 
 

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 

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 
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 Begrijpend lezen 

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 

3.1.3. 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 
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verschillende bronnen zoeken, selecteren en verwerken. algemeen 

1.2.2. 102 Voor hen bestemde complexere schriftelijke instructies begrijpen 
en uitvoeren. 

Begrijpend lezen van 
prescriptieve teksten 

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 
argumentatieve 
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 

 
 

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.1.43. 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. 

 
 

NEDERLANDS  
Luisteren 

T1 Instructies 05 De leerlingen kunnen zich bij langere 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. 

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 kunnen complexer 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. 

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 02 De leerlingen beleven plezier aan het creatief omgaan met taal. 
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(inter)culturele 
gerichtheid en 
taalgebruik 

TBS 08 
(inter)culturele 
gerichtheid en 
taalgebruik 

04 De leerlingen tonen openheid en interesse voor talen en culturen. 
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