
Volvo Ocean Race 
lespakket over 
duurzaamheid

Handboek 
voor  
onderwijzers
HOOFDSTUK  3

Hoe verminderen  
we plasticvervuiling  
in de oceaan?



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 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 in dat we gezamenlijk het tij kunnen keren op het gebied 
vanplasticvervuiling! 

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 het 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 verminderen we plasticvervuiling in de oceaan? 
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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Onze 
racemascotte 

heet  
Wijsheid! 
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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 ze te printen, print ze dan 
op duurzaam en gerecycled papier. 

In onderstaande tabel staan de onderwerpen die voorkomen in 
de werkbladen van hoofdstuk 3. 

Onderwerp

Geografie 

Geschiedenis

WTTW

Taal

Wereldburgerschap

Kunst

Werkblad 1

WTTW: Wetenschap, Technologie, Techniek & Wiskunde

Werkblad 2

Kampioensverhaal 

*Wiskunde, rekenen en 
vermenigvuldigen, 

vergelijken

*Leren van het verleden 

* Verslag schrijven, presenteren 

*Actie ondernemen en zien wat 
voor positiefs daaruit voortvloeit

Werkblad 3

* Milieubewustzijn 
*Het gebruik van 

plastic leren begrijpen, 
plaatsbepaling

*Tekenen, posters maken

*Taalontwikkeling

Plastic voetafdruk Schijf van Vijf

Beschikbare middelen: 
1. Online Powerpoint presentatie
Te downloaden – met notities over de belangrijkste begrippen hoe plasticvervuiling in de oceanen te 
verminderen. Deze leerzame presentatie laat ons zien hoe je elke dag je plastic voetafdruk kunt helpen 
verminderen en inspireert leerlingen om actie te ondernemen en te zien wat voor positiefs daaruit voortvloeit. 

2. De informatieve leerlingenboekjes voor de leeftijd 6-8 jaar en 8-12 jaar. Deze boekjes zijn voor jou en je 
leerlingen een goed naslagwerk voor de beschikbare feiten en geeft informatie over het hoofdstuk. 

3. De leerlingen vullen de drie werkbladen in, in een door jou vastgestelde tijd. Kan als huiswerk of klassikaal. 

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

5. Certificaat en insignes

6. Optionele extra klassikale leeractiviteiten
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Instructies:
1. Haal afval uit de restafvalbak en recyclingbakken in de klas of school.
2. Vraag de leerlingen om het plastic te benoemen en sorteer het.
3. Vraag de teams 

• Weeg het plastic van die week – dit is de plastic voetafdruk van jouw klas 
• Sorteer het plastic afval van die week – recyclebaar plastic en niet recyclebaar plastic (wat wel of niet gerecycled 

kan worden in jouw gemeente) 
• Weeg het plastic dat niet gerecycled kan worden en wat wel gerecycled kan worden en noteer welk soort meer 

weegt
4. Bespreek met de leerlingen wat voor plastic ze hebben gevonden. Waar komt het vandaan? Zat er plastic dat gerecycled 

kan worden in de bak met restafval? 
5. Bespreek met de leerlingen de manier om de plastic voetafdruk te verminderen.
6. Zijn er manieren om te komen tot een positieve plastic voetafdruk? Gebruik de Schijf van Vijf: Denk na, Weiger, 

Verminder, Hergebruik, Recycle.
7. Creëer met je leerlingen een positieve voetafdruk. Als er plastic hergebruikt kan worden, gebruik ze in de klas. Was 

bijvoorbeeld yoghurt bekers om en gebruik ze om met je leerlingen zaadjes te planten. Snijd plastic flesjes in tweeën, laat 
de leerlingen ze schilderen en gebruik ze als pennenhouders. Probeer het gebruik van plastic in de klas te verminderen 
en overleg met de leerlingen en ouders om hierin te participeren. Was alle recyclebare plastics om en gooi ze in de 
plasticbak. 

8. Sommige scholen hebben al grote successen geboekt in het verminderen van restafval en plastic afval door geen 
zoetigheid en snoep toe te laten, behalve misschien op vrijdag. Andere scholen werken samen met de plaatselijke 
groenteboer, boeren of supermarkt om fruit te sponsoren voor de leerlingen, zodat ze geen voorverpakte tussendoortjes 
hoeven mee te nemen. Dit vermindert het verpakkingsafval in school al aanzienlijk.

Extraatje:

9. Bepaal of jouw school een afvalprobleem heeft. Bekijk de soorten afval en kijk wat gerecycled kan worden. Laat je 
leerlingen een actieplan voor school bedenken om het plastic afval te verminderen. Wijs een ‘Groene Ploeg’ aan om het 
actieplan uit te voeren en een ‘Plastic Wacht’ om te monitoren en te evalueren hoeveel afval wekelijks in de vuilnisbakken 
in de klaslokalen wordt gegooid en wat voor soorten afval dit zijn. Kan het verminderd worden? Informeer de andere 
onderwijzers en ouders over het actieplan om plastic te verminderen en hoe ze kunnen helpen. Laat ze herbruikbare 
broodtrommels en drinkflessen gebruiken en geen plastic folie of plastic zakjes voor het brood. Laat de leerlingen posters 
maken voor  de Schijf van Vijf, die het bewustzijn vergroot voor hun actieplan om plastic afval te verminderen.   

Leg uit dat alle Volvo Ocean Race teams ook ‘groene’ bemanning heeft die erop let dat ze zo min mogelijk hun plastic 
voetafdrukken achterlaten tijdens de race en zich ook op heel veel andere manieren inzetten om te helpen de oceaan 
schoon te houden. 

Maak een leerling verslaggever aan boord (On Board Reporter) en laat hem of haar video-opnamen maken van de 
successen en tegenslagen die de Groene Ploeg op school ondervindt met het actieplan. Op deze manier kunnen ze 
hun duurzaamheidsplan documenteren en online zetten voor hun ouders en onderwijzers. Vraag ze om in de video uit te 
leggen wat de Schijf van Vijf inhoudt! De opnamen kunnen humoristisch en/of juist dramatisch zijn!

Vaardigheden:
• De hoeveelheid gebruikt plastic berekenen
• Leren begrijpen welke verschillende materialen we gebruiken
• Waar komt het afval vandaan
• Samenwerken
• Analyse:

o Sorteren en classificeren
o Patronen herkennen
o Interpreteren
o Opnemen en communicatie

Optionele extra klassikale leeractiviteiten 
WTTW
De plastic voetafdruk in de klas

Benodigheden:  

Afval uit de restafvalbak in het klaslokaal  
of van de school aan het einde van  
de week of voordat de vuilnisbakken 
geleegd worden.
Informatie over recycling (wat wel en 
wat niet recyclen) van de plaatselijke 
vuilophaaldienst of van de gemeente. 



5

Vaardigheden:
• Observeren
• Bevragen
• Onderzoeken
• Communiceren
• Denken in verbinden
• Oplossingsgericht denken

GEOGRAFIE EN DRAMA
Afvalscenario’s

Benodigdheden: 

Foto van vervuilde stranden of zwerfafval in het algemeen.

Geprinte scenariokaarten.

Ruimte in de klas om een scenario uit te beelden.

Instructies:

Vraag de leerlingen waar ze het liefst in hun omgeving spelen. Stuur de antwoorden richting groene en blauwe 
gebieden zoals de speelplaats, het plaatselijke park, bij de rivier of op het strand. 

Laat wat foto’s van vervuilde stranden of een vervuilde oceaan zien. Vraag de leerlingen of ze weten hoe het afval 
daar komt. Vraag ze dit uit te werken en te laten weten of de foto’s goed of fout zijn en waarom ze dat denken. 
Bespreek ook wat er kan gebeuren met de dieren in dat gebied als ze het afval opeten; dat ze heel erg ziek kunnen 
worden en mogelijk kunnen sterven. Geef ze wat tijd om erover na te denken wat er nog meer kan gebeuren in zo’n 
gebied. 

Verdeel de klas in teams van vier leerlingen. Stop de scenariokaarten (zie hieronder) in een pot en laat een teamlid 
een kaart eruit nemen. Het team moet dit scenario voor de klas uitbeelden. Vraag de klas daarna of ze kunnen 
raden wat er gebeurde. Als de klas het niet heeft geraden, vertelt het team aan de klas wat er gebeurde. Daarna 
moet de klas oplossingen bedenken om te voorkomen dat dit scenario zal uitkomen, waarmee ze het milieu kunnen 
beschermen. 

Scenariokaarten:

Een gezin heeft geluncht aan een van de picknicktafels in het park en laat alle doosjes en plastic waar het voedsel 
in heeft gezeten achter. Even later komen er vogels die de glimmende plastic verpakkingen voor voedsel aanzien 
en ze proberen op te eten. Een van de vogels kan de verpakking niet doorslikken en stikt. Een andere vogel heeft 
enorme buikpijn!

Het is een winderige dag en een mevrouw pakt haar boodschappentasjes uit in de auto. Terwijl ze dit doet laat ze 
een van de plastic zakken los die door de wind wegwaait. Ze rent er nog achteraan, maar de wind is haar te snel 
af. Een hongerige schildpad zwemt in zee en ziet een lekkere witte kwal (denkt ze). Hij heeft weliswaar markeringen 
die de schildpad nog nooit heeft gezien. Hongerig schrokt ze de ‘kwal’ naar binnen, maar een paar uur later voelt ze 
zich heel erg ziek. 

Er was een groot straatfestival en iedereen heeft het heel erg naar zijn zin gehad en heeft op straat gegeten en 
gedronken. Ze zagen geen afvalbakken, dus dachten ze dat het na het feest wel opgeruimd zou worden en lieten 
de plastic dozen en bekers gewoon op de grond achter. Die avond voordat de schoonmakers kwamen, kwam er 
een enorme regenbui en die spoelde alles in de putten en zo het riool en de oceaan in. De plastic dozen dreven in 
de oceaan en de vissen en het plankton zagen ze per ongeluk voor voedsel aan en hebben er aan geknabbeld. 

Een kind bouwt een zandkasteel en gebruikt de doppen van de meegebrachte flesjes om het te decoreren. Nadat 
ze in zee heeft gezwommen, vergeet ze haar mooie zandkasteel totaal en gaat met haar gezin naar huis. De plastic 
flessendoppen spoelen zee in, waar ze honderden jaren blijven drijven. Een albatros zoekt naar voedsel voor haar 
jong en ziet een van de flessendoppen drijven. Ze denkt dat het voedsel is, neemt het in haar bek en voert het aan 
haar jong. Het kleintje eet wat haar ouders haar geven en vertrouwt erop dat het voedsel is. Maar binnen een 
paar dagen is het jong heel erg ziek en gaat dood met een maag vol plastic. 

Volvo Ocean Race
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Vaardigheden:
• Samenwerking
• Communicatie

TAAL
Bespreek wegwerpplastic: Goed versus Slecht voor het milieu

Benodigdheden: 

Leerlingen

Instructies:
Maak twee teams van zes. Het JA team heeft als credo ‘wegwerpplastic is goed voor de oceaan’ en het 
NEE team ‘wegwerpplastic is slecht voor de oceaan’. Laat elk van de teams drie leerlingen uitkiezen die 
onderzoekers zijn en drie die sprekers zijn. Geef de debatterende teams tijd om te onderzoeken en te oefenen 
wat ze willen zeggen in het debat. Vertel ze om de hoofdstukken 2 en 3 van de leerlingenboekjes te gebruiken 
en om online meer over hun onderwerp op te zoeken. 

De rest van de klas is het publiek. Geef ze vragen die ze kunnen stellen, en stimuleer ze om hun eigen vragen 
na het debat te stellen. Laat het JA team het debat beginnen. Laat ze in twee minuten hun stelling presenteren 
en geef daarna het NEE team twee minuten voor hun stelling. Hierna kan het publiek een paar minuten vragen 
stellen. Geef de teams tijd om hun eindconclusies te formuleren en laat ze deze daarna elk in twee minuten 
presenteren. Laat het NEE team nu beginnen. 

De onderwijzers kunnen de scheidsrechters zijn of je kunt de klas laten stemmen. Het team met de meeste 
stemmen wint. 

 

Een meisje koopt een gezichtsreiniger die ze in een advertentie heeft gezien en die belooft dat ‘deze de beste is om 
je huid schoon en zuiver te houden en dat er fantastische microdeeltjes in zitten die je huid laten stralen. Ze gebruikt 
de gezichtsreiniger elke dag, maar ziet niet echt dat haar gezicht ‘straalt’. Ondertussen eten visjes en zoöplankton 
in zee de fantastische microdeeltjes ‘die je laten stralen’, omdat ze denken dat het voedsel is. Grotere vissen eten 
deze diertjes weer en worden uiteindelijk door vissers gevangen. De vissers verkopen de vis aan de mensen die de 
vissen opeten. 

Door deze scenario’s uit te beelden, en welke ze ook nog maar erbij verzinnen, worden de leerlingen gestimuleerd 
om zich af te vragen wat er is gebeurd en op welke manieren ze het kunnen voorkomen. De leerlingen kunnen 
ontdekken wat oplossingsgericht en verbindingsgericht denken is. 

Vaardigheden:
• Creativiteit
• Fijne motoriek
• Snijden/plakken en organisatorische 
vaardigheden

KUNST
Van afval tot schat

Benodigdheden: 

Gewassen plastic afval, schaar, lijm, verf, kwasten, karton, 

stiften, pailletjes, decoratiemateriaal

Instructies:

1. Vraag de leerlingen om wat van het schoongewassen plastic afval te pakken en laat ze nadenken wat ze 
ervan willen maken. 

2. Van het karton kunnen ze eventueel een ondergrond maken voor hun kunstwerk. Assisteer ze met het 
snijden en verlijmen als ze hulp nodig hebben 

3. Stimuleer de creativiteit en laat ze het decoratiemateriaal en de verf gebruiken voor hun kunststukken.
4. Laat de leerlingen hun werk aan de klas presenteren en meer over hun kunstwerk vertellen en welk afval ze 

ervoor gebruikt hebben. 

• Vergelijkingen
• Onderzoeken
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Vaardigheden:

• Observeren
• Onderzoeken
• Analyseren
• Opnemen
• Drijven en zinken

WTTW
Natuurlijk versus synthetisch

Benodigdheden: 

Bodyscrub met plastic microdeeltjes erin en een bodyscrub 
met natuurlijk scrubmateriaal zoals walnoot of havermout. 

Afhankelijk van het aantal leerlingen in je klas twee potten 
per team van vier. 

Kraanwater.

Een watervaste stift om de potten te labelen. 

Instructies:

1. Bespreek microdeeltjes en waarvan ze gemaakt zijn, zoals microdeeltjes in scrubs voor lichaam/gezicht en 
tandpasta. Zie hoofdstuk 2 van de leerlingenboekjes. 

2. Verdeel de klas in teams van vier

3. Elk team krijgt twee potten waarop met watervaste stift A en B staat. Stop een eetlepel scrub met 
synthetische microdeeltjes (A) en een eetlepel scrub met natuurlijke materialen (B) in elke pot – 
BELANGRIJK – Vertel de leerlingen niet welke de natuurlijke en welke de synthetische scrub is. 

4. Pot A (synthetische scrub met microdeeltjes) en pot B (natuurlijke scrub)

5. Vul de potten tot 2/3 met water en doe het deksel erop

6. Schud de inhoud voorzichtig, zodat de scrub met het water vermengt

7. Laat de leerlingen de materialen in de potten bestuderen

8. Laat ze opschrijven wat er in elke pot gebeurt

9. Wat was het verschil tussen beide potten? Wat gebeurde er met de deeltjes in de scrub? Welke pot heeft 
volgens hen plastic in de scrub? Hoe weten ze dat? 

10. Bespreek waarom ze verschillen en de verschillende materialen

11. Bespreek het gebruik van microplastics en waarin ze zitten en dat we het gebruik van (producten met) 
microplastics moeten vermijden

12. Spoel na afloop de microplastics niet door de gootsteen. Filter het water eruit door een stuk keukenrol en 
gooi de keukenrol met microplastics in de vuilnisbak. 

Weet dat niet alle plastic microdeeltjes drijven. 
Microplastics in zeep kunnen drijven, maar veel 
microplastics in de oceaan zinken naar de bodem. 

Volvo Ocean Race

Handboek voor onderwijzers • Hoofdstuk 3 



8

Uitdagingen, certificaten & meer informatie

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 Zee! Registreer je leerlingen en laat ons weten hoeveel leerlingen het lespakket 
over duurzaamheid hebben afgerond.

Meld je aan op de site en geef je contactgegevens. In de loop van de race zullen we meer middelen 
ontwikkelen, nieuwsbrieven versturen en contact maken met een aantal zeilers om interviews voor scholen te 
geven via live en opgenomen webinars!

Ook kunnen we, als je een Volvo Ocean Race Dag op school wilt organiseren, vanuit een van de racelocaties je 
klaslokaal virtueel bezoeken om met je leerlingen te praten over duurzaamheid en plasticvervuiling in de oceaan!

Om meer te ontdekken, bekijk www.volvooceanrace.com/education 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!

Gaststad

Alicante

Lissabon

Kaapstad 

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajaí

Newport

Cardiff

Gotenburg

Den Haag

Data van de stopover 

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

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. 



Bezoek het museum!
Ons Volvo Ocean Race museum in Alicante 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 voor meer informatie over het lespakket, 
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 Environment Clean Seas Campaign  
(Milieucampagne van de Verenigde Naties voor schone zeeën) 

De Belangrijkste Oprichter Belangrijkste Partner Hoofdsponsors

Wij Ondersteunen

volvooceanrace.com

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