
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbetersleutel  
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Les 1 -  Een betere wereld dankzij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  

Schrijf bij elke doelstelling een idee/manier waarop jij of de maatschappij eraan kan werken. 

Bespreek dit klassikaal. Antwoorden kunnen verschillen 

     

 
 

 

     

 

 
 

     

 
 

  

 

Onze oude kleding  

afgeven, soep maken 

Geld verzamelen om 

scholen te bouwen via 

acties, scholen te 

verbeteren 
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Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website]. Geraadpleegd op 17 april 2020 via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen 

Informatieboekjes voor 

iedereen over  

besmettelijke ziektes, 

voorzichtig in het verkeer 

Zelf iedereen gelijk  

behandelen 

Zelf zuinig omgaan met 

water, niet meer 

gebruiken dan nodig 

Recycleren, niet te 

veel kopen om nadien 

weg te gooien 

Minder met de auto 

rijden, meer je fiets 

nemen 

Geen plastic op de 

grond gooien zodat 

deze niet in de zee 

terecht komt 

Geen afval in de 

natuur werpen, geen 

bomen vernielen,…  

Zonnepanelen 

gebruiken 

Actie voeren om 

kinderarbeid te 

doen stoppen,… 

Actie voeren om geld 

in te zamelen voor 

wegen in 

ontwikkelingslanden 

We behandelen zelf 

iedereen gelijk. Het 

start bij ons.  

Groene, veiligere 

ruimtes in de eigen 

gemeente maken,  

De fiets gebruiken,… 

Zelf juist handelen, 

niet stelen, mensen 

helpen,… 

Vergaderingen organiseren 

waar iedereen welkom is 

om samen zaken te 

bespreken 

Voedselpakketten 

maken voor mensen 

in de gemeente, 

producten van lokale 

boeren kopen  

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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Les 2 -  Een betere wereld dankzij het engagement vanuit organisaties  

Schrijf hier het antwoord op de vraag: ‘Waarom maakt deze organisatie de wereld beter?’. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

WWF. (2020). WWF- België [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via https://wwf.be/  

 

Greenpeace Belgium. (2020). Meedoen [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via https://www.greenpeace.org/belgium/nl/ 

Broederlijk Delen. (2020). Hoe en waar we werken [Website]. Geraadpleegd op 10 april via https://www.broederlijkdelen.be/nl 
Unicef België. (2020). Over Unicef [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via https://www.unicef.be/nl/over-unicef/ 

 
Amnesty International. (2019). Over amnesty [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via https://www.amnesty-international.be/over-amnesty  

 

Omdat ze zorgen voor de rechten van kinderen 

over de hele wereld. Ze doen dit door 7 

prioriteiten te stellen. Een voorbeeld van een 

prioriteit is ‘een gezonde en veilige omgeving 

voor kinderen’.  

Omdat ze zorgen dat de mensenrechten 

nageleefd worden over de hele wereld. Hier 

voeren ze campagnes voor. één van de 

bekendste campagnes is de schrijfmarathon.  

Omdat ze samen met lokale organisaties 

strijden tegen armoede en ongelijkheid. Ze 

focussen zich hierbij op drie thema’s. één van 

die thema’s is ‘recht op voedsel’.  

Omdat ze oplossingen aanbieden om de 

natuur wereldwijd te beschermen en te 

herstellen. Zo beschermen ze bijvoorbeeld 

bedreigde diersoorten en gebieden.  

Omdat ze ‘strijden’ voor de bescherming van 

land, lucht, water en alles wat daar op en in 

leeft. Één van hun campagnes gaat over het 

aanzetten van mensen tot het gebruik van 

duurzame energie.  

https://wwf.be/
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/
https://www.broederlijkdelen.be/nl
https://www.unicef.be/nl/over-unicef/
https://www.amnesty-international.be/over-amnesty


4  
 

Les 3 -  Een betere wereld dankzij de zorgdragende handen (medische 
sector)  

Schrijf hier het antwoord op de vraag: ‘ Hoe kan er gewerkt worden aan een goede 

gezondheid voor iedereen om zo de wereld te verbeteren?’ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Les 4 -  Een betere wereld dankzij duurzame energie (muzische vorming)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische vooruitgang helpt bij het werken aan een betere gezondheid. Wetenschappers 

ontdekken zaken zoals vaccins, bloedtypes,… en zo wordt onze wereld sterker en beter. 

Ook helpen veel beroepen bij het zorgen voor een goede gezondheid voor iedereen. (dokters, 

apothekers, kinesisten,…).  

Solidariteitsacties zorgen ook voor een goede gezondheid. Mensen worden mentaal sterk en 

gezond door het zien van acties, door hulp te krijgen via acties,…  
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Les 5 -  Een betere wereld dankzij ons  persoonlijke invulling 

De naam van mijn actie: __________________________________________________  

 

 

We zochten informatie over het 

onderwerp (Omkring het juiste thema): 

Duurzame mobiliteit /  veiligere 

en groene publieke ruimtes 

 

 

 

1) Beschrijf je actie in maximum vier zinnen:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Geef twee voordelen en één nadeel van je actie:  
 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_

 

3) Aan welke actie van de andere groepen zou ik deelnemen?  

Actie: ______________________________________________________________________ 

Omdat:  ____________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Foto  

Wij kunnen ook werken aan het maken van een betere wereld en dit start bij 
onszelf, hier in onze eigen buurt. Het begint klein, maar wordt zo groter en groter. 

Zo kan je bijvoorbeeld kijken naar alternatieven om je te verplaatsen zonder de aarde te 
schaden en het autogebruik dus te verminderen. Ook kan je groene, veiligere ruimtes creëren 

die bijvoorbeeld positieve effecten hebben op de gezondheid van mensen. 
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Les 6 – Alles op een rijtje – kern van dit thema 

  

 

 

Je houdt hierbij rekening met:  

| Mensen 
| De aarde  
| Winst (op producten): welzijn en welvaart  

 
 

 

 

 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen1= deze doelstellingen zijn een oproep tot actie voor 

alle landen (arm en rijk) om welvaart te bevorderen maar tegelijkertijd de planeet ook te 

beschermen tegen de verandering van het klimaat.  

Er wordt dus gewerkt op verschillende vlakken: sociaal, economisch en klimaat. 

 

 

 

Organisaties:  

WWF WWF is een internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur 
wereldwijd te beschermen en te herstellen. 
(bijvoorbeeld door het duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen,…)  
 

| Voorbeeld van een project: oprichten van reservaten voor de reuzenpanda  
 

Greenpeace Greenpeace ‘strijdt’ voor de bescherming van land, lucht, water en alles wat daar 
op en in leeft.  

 

| Voorbeeld van een campagne: mensen aanzetten tot het gebruik van duurzame energie 
 

Broederlijk 
Delen 

Ze strijden samen met lokale organisaties tegen armoede en ongelijkheid. Hierbij 
focussen ze zich op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke 
rijkdommen en inspraak op vrede.  
 

| Voorbeeld van een campagne: Holy Guacamole (2019)  
 

Unicef  Het Kinderfonds van de Verenigde Naties is de grootste organisatie voor kinderen 
en hun rechten in de wereld. Ze werken aan zeven prioriteiten:  
- Gezondheid 
- Hiv/ aids bij kinderen  
- Een gezonde en veilige omgeving 
- Onderwijs  

 

| Voorbeeld van een project: scholen krijgen drinkwater en toiletten dankzij het WaSH-programma  

 
1 Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website]. Geraadpleegd op 17 april 2020 via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 

- Gelijke kansen 

- Voeding  

- bescherming 

Duurzame ontwikkeling = een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 

generatie, zonder gevaar te brengen aan de toekomstige generaties om ook in hun behoeften 

te voorzien. Er is dan genoeg voor iedereen, voor altijd. 

 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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Amnesty 
International  

Amnesty international voert actie op verschillende terreinen om zo te zorgen dat de 
mensenrechten nagestreefd worden. 
(bijvoorbeeld:  van schendingen van mensenrechten door overheden naar schendingen door 
gewapende oppositiegroepen, schendingen door het geweld tegen kinderen en vrouwen,…)  
 

| Voorbeeld van een campagne: schrijfmarathon  

 

  

 

 

 
 
 

 
Belangrijk om zo de slechte microben niet door te geven en ook om jezelf niet 
ziek te maken.  
➔  Je wast je handen best met water en zeep voor minstens 10-15 seconden.  
 
 

Pandemie = het virus heeft een grote invloed op onze wereld, wereldwijd zijn er veel zieke 
mensen.  
 
Onze medische wereld is enorm vooruitgegaan doorheen de jaren 
Twee voorbeelden:  
| Het onderscheid van bloedtypes werd ontdekt en zo konden mensen bloed krijgen wanneer ze te 

veel bloed verloren waren.  

| Louis Pasteur ontdekte het vaccin.  

 
Beroepen in de zorgsector zijn belangrijk bij het maken van een betere wereld dankzij hun 
zorgdragende handen.  
| Anesthesisten, dokters, apothekers, kinesisten, zorgverleners in de rusthuizen,…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona = een virus. Dit is een soort van microben. Het heeft een kern in het midden en daarrond 

een omhulsel met stekels op. Deze stekels zorgen ervoor dat mensen ziek kunnen worden. 
Het is maar één van de vele virussen die er bestaan. Wanneer ze het juiste vaccin kunnen vinden, 
kunnen ze preventief mensen beschermen. 
 

Duurzame energie = er moet gezorgd worden dat er genoeg is voor iedereen en voor altijd. Hierbij 

moeten we ook slim en duurzaam omgaan met onze energie en zorgen dat deze geen schade 
aanbrengt aan het milieu en er is voor een onbeperkte tijd. 
 
Energie hebben we nodig. 

We halen onze energie uit natuurlijke hulpbronnen van de aarde zoals bijvoorbeeld aardolie. Deze 

zijn niet eindig, ze geraken op en dan is er voor niemand nog over. Dit brengt ook schade aan de 

aarde.  
 

Oplossing: duurzame energie: energie via hulpbronnen die niet eindig zijn.  

  

windmolens zonnepanelen 
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Je kan werken aan duurzame mobiliteit via de 3V’s:  
1) Verminderen  
2) Verschuiven 
3) Verschonen  
 
 

Veiligere en groene publieke ruimtes:  
 

Meer bereikbare natuur is nuttig om te werken aan de gezondheid van iedereen. 

| Natuur moet goed en veilig bereikbaar zijn 

| Er moeten mogelijkheden zijn voor kinderen waar ze veilig naar kunnen stappen en fietsen  

| Ook functionele natuur kan helpen. (=struiken tussen de baan en een fietspad,…) 

| Natuurelementen die meer lichaamsbeweging in de vrije tijd uitlokken zoals speelbossen,… 

| Ook de gezondheidsongelijkheid tussen mensen kan weggewerkt worden door ze allemaal in 
dezelfde natuur te laten komen  

 

- Groene publieke ruimtes kunnen heel verschillende vormen aannemen:  
➔ In je straat: bomen, tuintjes, kleine pleintjes,… 
➔ In je woonwijk: kleinere buurtparkjes, speelpleintjes, moestuinen, … 
➔ In je gemeente: grotere parken, bossen, natuurgebieden 

 

 

 

Duurzame mobiliteit:  
Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de omgeving. 
Er komen te veel voertuigen, waardoor het heel druk wordt en je in files,… terecht komt, de 
uitlaatgassen zorgen voor een vervuiling van het milieu,…  
 

 

 

 

 

 

We moeten zorgen voor mobiliteit voor onze huidige generatie zonder de behoeften voor de 

volgende generaties in gedrang te brengen om zich ook te verplaatsen.  

Een duurzaam mobiliteitssysteem is: 

1) TOEGANKELIJK  

2) VEILIG 

3) AAN EEN AANVAARDBARE KOST  

4) MET EEN MINIMALE IMPACT OP DE OMGEVING 

5) MET ALLE KANSEN OM ACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN 
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Mijn moeilijke woordenlijst:  

Woord 1:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

 

  

Woord 2:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

tekening 

tekening 
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Woord 3:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

 

 

  

Woord 4:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

 

tekening 

tekening 
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Woord 5:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

 

 

  

Woord 6:  

_____________________________________________ 
 

Betekenis:  

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Ander woord met dezelfde betekenis (=Synoniem):  

______________________________________________ 
 

Woord in een andere taal:  

______________________________________________ 

 

tekening 

tekening 
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Sneller klaar opdrachten 

= kleuren 

               = schrijven  

= uitdagers  

Les 2 -  Een betere wereld dankzij het engagement vanuit organisaties  

Kies één van de organisaties hieronder en beantwoord de bijhorende vragen. 
 

Organisatie 1 – Rode Kruis Vlaanderen:  
Surf naar www.rodekruis.be    
 

Vraag 1: Beschrijf in drie zinnen wat de missie is van het Rode Kruis Vlaanderen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vraag 2: Schrijf twee zaken op die je kan doen om te helpen bij het Rode Kruis Vlaanderen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vraag 3: In de strategie van het Rode Kruis Vlaanderen 2020 staat zelfredzaamheid centraal. 

a. Schrijf wat dit begrip wil zeggen. Je mag hiervoor ook andere bronnen gebruiken.  
➔ Zorg dat je beschrijving duidelijk is voor iedereen in je groep.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

De missie van het Rode Kruis Vlaanderen is driedelig. Ze komen op voor kwetsbare mensen 

in binnen- en buitenland; ze zijn actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid 

en bloedvoorziening en ze doen beroep op vrijwilligers waar het kan.  

Je kan bloed geven.  

Je kan een vrijwilliger worden bij het Rode Kruis Vlaanderen.  

 

Zelfredzaamheid wil zeggen dat je voor jezelf kan zorgen. Je kan je eigen problemen 

oplossen en je kan zelfstandig zijn. 

= je kan jezelf redden 

 

http://www.rodekruis.be/
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Organisatie 2 – Artsen Zonder Grenzen :  
Surf naar  www.msf-azg.be/nl/wie-zijn-wij  
 

Vraag 1: Beschrijf in twee zinnen wat de missie van Artsen Zonder Grenzen is.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vraag 2: Artsen Zonder Grenzen werkt onafhankelijk. Wat wil dit zeggen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vraag 3: Artsen Zonder Grenzen won in 1999 de Nobelprijs voor de Vrede.  

a. Waarom wonnen ze deze prijs? Schrijf dit in één zin op.  
b. Wat is de Nobelprijs voor de Vrede. Schrijf dit in twee zinnen.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Artsen Zonder Grenzen zet zich in om slachtoffers van oorlogen, van rampen en van 

epidemieën te kunnen verzorgen. Ze zorgen dat iedereen de medische hulp krijgt die ze 

nodig hebben. 

 

Artsen Zonder Grenzen kan volledig zelf beslissen welke hulp ze waar verlenen. Ze zijn 

neutraal en hebben maar één belang voor ogen: dat van de patiënten.  

Artsen Zonder Grenzen kreeg de prijs voor hun medisch werk, maar ook voor hun optreden 

als verdedigers voor bevolkingsgroepen in nood.  

 Dit is een prijs die wordt toegekend  aan mensen die zich succesvol hebben ingezet bij de 

bevordering van de vrede. De prijs werd bedacht door Alfred Nobel. 

http://www.msf-azg.be/nl/wie-zijn-wij
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Les 5 -  Een betere wereld dankzij ons   

Opdracht 1: maak de woordzoeker.  
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Opdracht 2: Maak het kruiswoordraadsel.  
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Opdracht 3: Zoek uit of er al acties bestaan over het onderwerp dat jij koos. Schrijf deze op. 

Duurzame mobiliteit /  veiligere en groene publieke ruimtes (Omkring het juiste thema): 

 

Actie 1: 

Naam:______________________________________________________________________

Uitleg:______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Actie 2: 

Naam:______________________________________________________________________

Uitleg:______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Voorbeeld duurzame mobiliteit 

Strapdag 

Kinderen, ouders en leerkrachten gaan op deze dag te voet of met de fiets naar 

school. Ze vermijden de auto.  

 

 


