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Introductie
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Welkom aan boord van het Volvo Ocean Race onderwijsprogramma over duurzaamheid. De Race heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan en focust zich op het programma Turn the Tide on Plastic (Keer het Tij 
op het gebied van Plastic) – het snelgroeiende en immense probleem van plasticvervuiling in de oceanen – in 
het kielzog van de Milieucampagne van de Verenigde Naties voor schone zeeën (United Nations Environment’s 
Clean Seas campaign). 

De Volvo Ocean Race ondersteunt deze broodnodige campagne met behulp van ons duurzaamheidsteam, het 
scholingsprogramma en andere acties. Het is een oceaanrace en we geloven er gezamenlijk in dat we het tij 
kunnen keren op het gebied van plasticvervuiling!

Dit leuke programma leert jou en de leerlingen (6 – 12 jaar) hoe opwindend het is om de Volvo Ocean Race 
mee te zeilen, hoe belangrijk de oceaan is en hoe plasticvervuiling onze planeet schaadt. Het laat je ook zien 
hoe plasticvervuiling in de oceaan aangepakt kan worden en hoe JIJ en je leerlingen een verschil kunnen maken 
door een Volvo Ocean Race Kampioen voor de Oceaan te worden!

Er zijn vier onderwerpen:

1. Wat is de Volvo Ocean Race? 
2. Wat is plasticvervuiling in de oceaan?
3. Hoe kun je plasticvervuiling tegengaan? 
4. Mijn Eigen Positieve Plastic Voetafdruk 

We hebben voor elk hoofdstuk hulpmiddelen ontwikkeld

• Powerpoint presentatie 
• Werkbladen (Leeftijdsgroepen: 6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar)
• Leerlingenboek voor 6 – 8 jarigen
• Leerlingenboek voor 8 – 12 jarigen
• Voorstel voor extra leeractiviteiten
• Evaluatietoets

De middelen zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees, Zweeds, Nederlands en Chinees. 

In deze onderwijzershandleiding behandelen we het leerdoel voor elk werkblad. Ook staan er in deze gids 
verschillende optionele extra leeractiviteiten. 

De werkbladen hebben voor elke leeftijdsgroep een aparte kleur. 

• Blauw 6–8 jaar
• Rood 8-10 jaar
• Groen 10-12 jaar
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Wijsheid is de 
racemascotte! 

Wijsheid is een albatros van het atol Laysan in de Midway-
eilanden in de Stille Oceaan en duikt steeds op in de 
leermiddelen. Wijsheids werkbladen laten je leerlingen op een 
speelse manier kennismaken met elk onderwerp. 

Vergeet niet het evaluatieformulier in te vullen als je het 
lesprogramma hebt afgerond. 

Alle leermiddelen kun je downloaden en mailen naar de 
leerlingen of als je ervoor kiest om ze te printen, print ze 
dan op duurzaam en gerecycled papier. 
 

In onderstaande tabel staan de onderwerpen die voorkomen in 
de werkbladen van hoofdstuk 1. 

Onderwerp

Geografie 

Geschiedenis

WTTW

Taal

Wereldburgerschap

Kunst

Werkblad 1

WTTW: Wetenschap, Technologie, Techniek & Wiskunde

Werkblad 2

De boot & teams

*Steden, landen, 
vlaggen, navigatie

* Thuislanden van de teams 

* Eenvoudig bootontwerp + het 
bouwen ervan – drijven/zinken

* Moedertalen van de teams 

*Samenwerken

* Ontwerp, tekenen 

Werkblad 3

Communicatie & Technologie

* Technologie door de tijd heen, 
veranderingen en continuïteit 

* Hoe werkt de technologie van 
de communicatiemiddelen?

* Communicatie, verslaggeving 
en schrijven 

*Ontwikkeling van 
gevoel voor plaatsbe-
paling in de wereld 

De route

Beschikbare middelen: 
1. Online Powerpoint presentatie 
te downloaden, met notities over de belangrijkste begrippen van de Volvo Ocean Race.
Deze spannende presentatie vertelt over de Volvo Ocean Race en enthousiasmeert de leerlingen. 

2. De leerlingen vullen de werkbladen (3 stuks) in, in een door jou vastgestelde tijd. Kan als huiswerk of klassikaal. 

3. Uitdaging: aan het einde van elk werkblad vinden de leerlingen een uitdaging – ze hebben waarschijnlijk 
hulp nodig bij het voltooien van deze uitdagingen.

4. Certificaat en insignes

5. Optionele klassikale activiteiten

Volvo Ocean Race
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Benodigheden: 
Grote open ruimte, bijvoorbeeld het schoolplein  
of de gymzaal
Meetlint
Wiel
Meetlat 
De leerlingen gebruiken hun voeten
Krijt of tape (afhankelijk van de vloer) om afstanden  
te markeren

Benodigdheden: 
Een grote open ruimte om te kunnen rennen, springen of 
te liggen, zoals een gymzaal, schoolplein of speelweide. 
Een luidspreker om de aanwijzingen te geven als je niet 
wilt schreeuwen.

REKENEN EN LEVENDE DINGEN

Vaardigheden:
• Geografie
• Taal
• Presentatievaardigheden
• Schrijven
• Geschiedenis

LICHAMELIJKE OEFENINGEN:
VOLVO OCEAN RACE BOOT – ZEE – KUST

Vaardigheden:
• Concentratie
• Luisteren
• Coördinatie

Optionele extra klassikale leeractiviteiten  

Instructies:

1. Verdeel de leerlingen in teams, zodat elk team verschillende meetinstrumenten kan gebruiken.  

2. Vraag de teams de lengte van een Volvo Ocean 65 zeiljacht (20 meter) uit te meten. Alle teams gebruiken 
hetzelfde beginpunt en meten de lengte af met krijt.  

3. Vraag ze om naast elkaar te gaan staan om te kijken of ze de lengte van de boot kunnen halen terwijl ze 
elkaars hand vasthouden en zover mogelijk uit elkaar gaan staan.  

4. Vraag ze om na te denken over grote dieren die ze kennen. Denken ze dat de genoemde dieren groter of 
kleiner zijn dan een Volvo Ocean 65? Kunnen ze deze dieren benoemen? 

Extraatje:

5. Vraag de teams de lengte te meten van verschillende hun bekende dieren. Hoe verhoudt dit dier zich tot 
een Volvo Ocean 65, hoeveel van deze dieren kun je naast een Volvo Ocean 65 jacht zetten, zodat ze even 
lang zijn? Dachten de teams dat het dier dat ze bedacht hadden groter of kleiner dan de boot zou zijn? 
Hoe lang dachten ze dat de andere bedachte dieren zouden zijn in vergelijking tot de boot?  
 
Voorbeelden: blauwe vinvis = 30 meter, grote witte haai (mensenhaai) = 8 meter. 
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Instructies:

1. Voordat je van start gaat, moeten de leerlingen de commando’s leren kennen die voor deze activiteit  
gebruikt worden (hieronder). (Gebruik voor de jongere leerlingen minder commando’s). 

2. Laat om te beginnen alle leerlingen naast elkaar op een rij staan aan een kant van het veld. De onderwijzer 
schreeuwt dan een commando en de leerlingen moeten deze uitvoeren.   

COMMANDO

Schip

Zee

Kust

Haven

Stuurboord

Zeilen omhoog – ‘grinden’
of zeilen naar beneden – ‘grinden’

Stormachtig weer

Waterhoos 

Doldrums

HANDELING

Blijf/ga naar de startlijn – de lijn van het schip

Ren naar het midden van het veld, dat is 
de zeelijn 

Ren naar de overkant van het veld, dat is 
de kust

Ren naar de linkerkant van het veld en 
ga op een rij staan 

Ren naar de rechterkant van het veld en ga 
op een rij staan 

Draai je armen rond alsof je aan het grinden 
bent, vind een maatje om dat samen te doen, 
als je niemand vindt ben je af

Ga op de grond zitten en schommel heen en 
weer met je armen zwaaiend in de lucht 

Doe alles in slow motion

Draai vijf keer om je as met je armen gestrekt 

Volvo Ocean Race
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Uitdaging in werkblad 2: Maak je eigen Volvo Ocean Race boot!

Instructies:

1. Bouw een boot van recyclebare of ‘gevonden’ materialen, die voor de voortstuwing baat kan hebben bij 
duurzame bronnen zoals lucht en getij. Bekijk of je gebruik kan maken van afval en dingen die gerecycled 
moeten worden. 

Extraatje 
2. Maak een propeller boot, die gebruik maakt van het omzetten van energie en die zijn eigen voortstuwing 

creëert. Gebruik elastieken en plastic of karton om een schroef te maken, bevestig deze tussen twee stokken 
en maak de romp van de boot eraan vast. Wind de propeller op en de boot moet vooruit gaan! Ga gerust 
experimenteren met verschillende bootontwerpen en propellers en laat de leerlingen racen om het snelste 
ontwerp te vinden! 
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Instructies:

1. Vraag de helft van de leerlingen zich voor te stellen dat ze de Onboard Reporter (verslaggever aan boord) 
zijn van hun favoriete Volvo Ocean Race team dat in de Zuidelijke Oceaan racet. Vraag de leerlingen de 
klas uit te leggen wat ze beleven in de Zuidelijke Oceaan, wat ze zien en hoe ze zich voelen.  

2. Vraag dan de andere helft van de leerlingen zich voor te stellen dat ze Onboard Reporter zijn van hun 
favoriete Volvo Ocean Race team dat in de Indische Oceaan racet. Vraag de leerlingen de klas uit te 
leggen wat ze beleven in de Indische Oceaan, wat ze zien en hoe ze zich voelen.  

Extraatje:

3. Vertel de leerlingen dat een van de bemanningsleden de race al acht keer heeft gezeild en dat hij in al 
die jaren vele veranderingen binnen de race en veranderingen in het milieu heeft meegemaakt. Vraag de 
leerlingen hoe lang die persoon heeft geracet als de wedstrijd elke drie jaar wordt verzeild. En vraag ze zich 
de veranderingen in al die jaren voor te stellen. Vraag ze deze veranderingen aan de klas uit te leggen in hun 
onboard verslag. 

Uitdaging in werkblad 3: Verslaggever aan boord 

Vaardigheden:
• Geografie
• Klimaat
• Geschiedenis

Vaardigheden:
• Kunst
• Creativiteit
• Buitenlandse nationaliteiten

Nodig:
Werkblad 3: geen andere materialen 

Benodigdheden:
Afval zoals plastic flessen
Elastiek
Decoratiemateriaal
Lijm
Kleurtjes/stiften
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Bekijk de Plastic Bottle Boat 
Challenge online en geef je op voor 

het Guinness World Record in 2018! 
http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx

Het Volvo Ocean Race overboord spel
Download het Volvo Ocean Race overboord spel en print het op gerecycled papier of karton. Of laat de 
leerlingen hun eigen bordspel ontwerpen. Zie hieronder:

Instructies:

1. Vraag de leerlingen om met elkaar te bespreken hoe ze een bordspel zouden maken, gebaseerd op de trip 
van een Volvo Ocean Race jacht rond de wereld. Hoe zou dat er uit zien?  

2. Maak vakken die ze kunnen bereiken door goed gedrag, zoals ‘ga vooruit als je hebt geholpen om 
de stranden schoon te maken, het water is nu schoon!’ Of, ‘Wijsheid, de albatros, zag hoe je zijn 
oceaanvrienden hielp. Hij brengt je drie plaatsen vooruit’. Gebruik je verbeelding.  

3. Daarnaast moeten de leerlingen vakken bedenken die de speler tegenhouden, zoals ‘je zit vast in het 
plastic afval, sla een beurt over’!

UITDAGINGEN, CERTIFICATEN EN MEER INFORMATIE

Benodigdheden:
Papier of karton
Kleurtjes/stiften
Flessendoppen – voor de spelers
Dobbelstenen

Vaardigheden:

• Kunst 
• Creativiteit
• Verbeelding
• Knippen

Volvo Ocean Race
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Als de leerlingen voor elk onderwerp de werkbladen en uitdagingen hebben afgerond, kun je de insignes 
printen en op hun certificaat plakken. Als een leerling alle vier de insignes heeft behaald, is hij of zij een Volvo 
Ocean Race Kampioen van de Oceaan! Registreer je leerlingen en laat ons weten hoeveel leerlingen het 
lespakket over duurzaamheid hebben afgerond en kampioen zijn geworden en hoeveel onderwerpen ze hebben 
gehaald. 

Om meer te ontdekken, bekijk www.volvooceanrace.com en log in bij het lesprogramma over duurzaamheid 
voor onderwijzers, waar je veel meer informatie vindt en leuke feiten en bronnen over de Volvo Ocean Race en 
alle onderwerpen in het programma. 

Volg de boten
Volg de Race online met de TRACKER of download de Volvo Ocean Race app om al het nieuws te kunnen 
volgen en hoe de teams het doen!

Wil je de boten zien? 
Vergeet niet om zo snel mogelijk voor je klas een plaats te reserveren voor een van onze rondleidingen en 
workshops in het racedorp! De data van de stopovers in elke gaststad staan hieronder. Workshops voor 
scholen zijn er alleen doordeweeks. 
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Gaststad

Alicante

Lissabon

Kaapstad 

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajaí

Newport

Cardiff

Gotenburg

Den Haag

Data van de stopovers 

11 – 22  oktober 2017

31 oktober – 5 november 2017

24 november – 10 december 2017

27 december 2017 – 2 januari 2018

17 januari – 7 februari 2018

1 – 5 februari 2018

24 februari – 18 maart 2018

4 – 22 april 2018

8 – 20 mei 2018

27 mei  – 10 juni 2018

14 – 21 juni 2018

24 – 30 juni 2018

UITDAGINGEN, CERTIFICATEN EN MEER INFORMATIE
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Bezoek het museum!
Ons Volvo Ocean Race museum in Alicante is open voor scholen en is perfect voor schoolreisjes, dagtrips 
en workshops. Voor meer informatie zie www.museovolvooceanrace.com.

Om voor je klas een workshop in het racedorp te boeken of als je meer informatie over het lespakket wilt 
hebben, contact:

Lucy Hunt
Sustainability Education Program Manager
lucy.hunt@volvooceanrace.com

Dit onderwijsprogramma is bedacht door zeebioloog en beschermer van de oceaan Lucy Hunt 

Illustraties en ontwerp door wearesmall.es

Zie ook:
United Nations Clean Seas Campaign (Campagne van de Verenigde Naties voor schone zeeën) 

Belangrijkste oprichter Belangrijkste partner Hoofdsponsors

Wij ondersteunen

Dank voor het meedoen. Laten we met zijn allen het Tij Keren 
op het Gebied van Plastic!

volvooceanrace.com

Volvo Ocean Race
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