


BESTE LEERKRACHT

Wat goed dat jullie op school in actie komen voor UNICEF! In deze 
presentatie vind je informatie over het project dat jullie met de 
UNICEF Loop ondersteunen. Vanaf slide 8 staan enkele 
lessuggesties.

TIP
Wil je de les in jouw (bovenbouw)klas meer verdiepen? En direct invulling 
geven aan burgerschapsonderwijs of het kerndoel oriëntatie op jezelf en de 
wereld?

Op de website van UNICEF kun je een gastles aanvragen. Een jeugdvoorlichter 
komt met een speciale UNICEF-box langs in de klas om in een interactieve en 
leerzame les samen met de leerlingen kinderrechten te ontdekken.

Want leren over kinderrechten is niet gewoon interessant – kinderen hebben er 
recht op!

https://www.unicef.nl/jeugd/docent/gastles




WIST JE DAT...
…alle kinderen ter wereld 

dezelfde rechten hebben?

Wie je ook bent, waar je ook woont:

je hebt het recht om gezond

en veilig op te groeien.

Dit komt omdat alle landen ter wereld 

met elkaar hebben afgesproken hoe ze 

met kinderen omgaan.

Dat is vastgelegd in het

VN Kinderrechtenverdrag.



VN KINDERRECHTENVERDRAG

In het VN Kinderrechten verdrag staat 
bijvoorbeeld dat ieder kind recht heeft op 
onderwijs.

Dat is in Nederland goed geregeld. Maar 
jammer genoeg is dat niet overal zo. In veel 
landen zijn te weinig scholen, zitten er soms 
wel honderd kinderen in een klaslokaal
of kunnen kinderen zelfs helemaal niet n
aar school.



VAN PLASTIC FLESSEN NAAR SCHOOLLESSEN



• In Ivoorkust wordt dagelijks zo’n 288 ton afval geproduceerd 

waarvan maar 5% gerecycled wordt. UNICEF wil dat veranderen.

• Het doel is om eind 2023 9.600 ton afval te recyclen en 528 

klaslokalen te bouwen, bestemd voor meer dan 25.000 kinderen.

• De stenen zijn 100% plastic en kunnen goed tegen water, vuur en 

sterke wind. Ook zijn ze nog eens 40% goedkoper dan normale 

stenen en 20% lichter.

• Dit project is al een paar jaar geleden begonnen. Inmiddels staan 

er al meer dan 200 klaslokalen met plastic bouwstenen. 

• Maar we zijn er dus nog niet! Onder andere corona heeft gezorgd 

voor vertraging, en zorgt dat nog minder kinderen naar school 

konden. Het is dus extra belangrijk is dat we verder werken!

VAN PLASTIC FLESSEN NAAR SCHOOLLESSEN



Met de opbrengst van jullie 
sponsorloop zorgt UNICEF
dat we nog meer klaslokalen 
kunnen maken voor deze 
kinderen!



Kun jij bedenken hoe de 
bouwstenen van plastic 
afval een verschil maken 
voor de kinderrechten op 
de volgende slide?

(tip: bekijk de 
kinderrechten op 
unicef.nl/kinderrechten)

https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten


HOE MAKEN DE BOUWSTENEN VAN PLASTIC

AFVAL EEN VERSCHIL VOOR DEZE KINDERRECHTEN?



HOE MAKEN DE BOUWSTENEN VAN PLASTIC

AFVAL EEN VERSCHIL VOOR DEZE KINDERRECHTEN?

Er komen meer 

klaslokalen. 

Daardoor 

kunnen er meer 

kinderen naar 

school en 

krijgen ze les in 

kleinere 

klassen.

Minder plastic 

afval is beter 

voor de 

gezondheid. De

kwaliteit van 

het drinkwater 

verbeterd 

waardoor 

minder kinderen 

ziek worden (of 

zelfs 

overlijden).

Minder plastic 

afval zorgt dat 

kinderen meer 

ruimte hebben 

om veilig te 

kunnen spelen.

Moeders en 

jongeren 

krijgen betaald 

voor het 

opruimen. Zo 

kunnen zij de 

spullen kopen 

(een huis, 

kleding en 

voeding) waar

kinderen recht 

op hebben.



Plastic afval zorgt voor 
kinderen op de hele wereld 
voor problemen. Kun jij 
bedenken op welke manier 
plastic afval voor kinderen in 
Nederland problemen geeft?

Wat zou jij daar aan kunnen 
doen?

TIP

Denk bijvoorbeeld aan kinderrecht 
artikel 24 of artikel 31

https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-24-gezondheid
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-31-spel-en-vrije-tijd


Rekenen maar!

In een klaslokaal van 

bouwstenen van plastic afval 
krijgen 50 kinderen les.

De komende jaren bouwt 

UNICEF voor 25.000 
leerlingen klassen van plastic 

bouwstenen.

Hoeveel klaslokalen moet 

UNICEF bouwen?



Meer ontdekken over kinderrechten 

in de klas? Geef invulling aan jouw 

burgerschapsonderwijs met het Ken 

Je Rechten lesmateriaal, meld je 

aan om een UNICEF Kinderrechten 

Film Festival film te maken of nodig 

een UNICEF vrijwilliger uit in de 

klas om kinderrechten tot leven te 

brengen!

Kijk snel op unicef.nl/jeugd

https://www.unicef.nl/jeugd/leerkrachten/ken-je-rechten-les
https://www.unicef.nl/jeugd/leerkrachten/kinderrechten-filmfestival
https://www.unicef.nl/jeugd/leerkrachten/gastles
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