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Introductie
Welkom aan boord van het Volvo Ocean Race lesprogramma over duurzaamheid. De VOR 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 cruciale 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 van plastic!

Dit leuke programma leert jou en de leerlingen (6 – 12 jaar) hoe spannend 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)
• Leerlingenboekje voor 6 – 8 jarigen
• Leerlingenboekje 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 leerplan voor elk werkblad. Ook staan er in de boekjes 
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



Volvo Ocean Race

Handboek voor onderwijzers • Hoofdstuk 4

4

Onze 
racemascotte 

heet  
Wijsheid! 

Ze 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 jouw leerlingen op een speelse 
manier kennismaken met elk onderwerp. 

Vergeet niet het evaluatieformulier in te vullen als je het 
programma 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 betrekking 
hebben op de werkbladen van hoofdstuk 4. 

Onderwerp

Geografie

Geschiedenis

WTTW

Taal

Wereldburgerschap 

Kunst

Werkblad 1

WTTW: Wetenschap, Technologie, Techniek & Wiskunde

Werkblad 2

Upcyclen Cirkels & Lijnen

Techniek & Ontwerp

Nieuwe woorden, 
woorden linken, 
geheugen

Fabricage & Productie

Woorden linken 
Onderzoek & Verslaglegging

Werkblad 3

Mijn Positieve Plastic Voetafdruk

Geschiedenis van het 
gebruik van voorwerpen

Hoe een positieve verandering te 
creëren 

Circulaire econo-
mische concepten Leren van de natuur 

Handvaardigheid Tekenen

Een belofte schrijven
Begrip/woord linken

Creativiteit & Opsieren van de 
belofte

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 minder plastic 
sporen achterlaat 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 klassikale activiteiten
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Maak je eigen bioplastic in de klas! Bioplastic is plastic dat is gemaakt van natuurlijke en herbruikbare bronnen 
zoals plantaardige vetten en oliën, maïzena of bananenschillen. Deze plastics kunnen op een natuurlijke manier 
afgebroken worden zonder het milieu te vervuilen. 

Instructies:
1. Doe alle ingrediënten in de pan.
2. Kook het mengsel totdat het helder en dik is.
3. Doe er 1 – 2 druppels kleurstof bij als je je bioplastic gekleurd wil hebben
4. Schenk het op het bakpapier in de vorm die je wilt (VOORZICHTIG: het mengsel is heet, kneed het alleen 

in de vorm die je wilt als het mengsel wat afgekoeld is).
5. Prik de blazen door met een tandenstoker. 

 
Andere optie: Maak een mal of vorm of gebruik een bakvorm en spray deze eerst in met antikleefspray 
voordat je het mengsel in de vorm giet.

6. Laat het mengsel twee dagen afkoelen of totdat het helemaal uitgehard is voordat je het gebruikt. 
 
Alternatieven: als je wilt dat het plastic meer rubberachtig is, gebruik dan een beetje meer glycerine, hoe 
minder glycerine je gebruikt des te brozer het plastic is. 
 
Nota bene: Zodra het plastic afgekoeld en uitgehard is, kun je het niet langer in model brengen, dat moet 
je doen zolang het nog warm is.

Extraatje:
Reflectie 
Stel de leerlingen de volgende vragen: 
Had je gedacht dat we ons eigen plastic konden maken? 
Waarom maakt de glycerine het plastic meer rubberachtig? 
Hoe lang zou ons plastic blijven bestaan in vergelijking met plastic dat van olie is gemaakt?
Denk je dat dit type plastic slecht is voor het milieu? 
Vraag je leerlingen erachter te komen waarvan het allereerste plastic gemaakt is. Was dat bioplastic? (Zie de 
plastic tijdlijn in de presentatie van hoofdstuk 2)
Wat is de beste manier om bioplastic weg te gooien? Kunnen ze dat online uitvinden? 

Vaardigheden:
• Meten
• Observeren
• Verzamelen
• Communicatie

Optionele extra klassikale leeractiviteiten 

WTTW 
Fantastisch Bioplastic

Benodigdheden: 

• Een gasfornuis of een kookplaat
• Een steelpan
• Bakpapier
• Een tandenstoker
• 10 ml gedistilleerd water
• 0,5 - 1,5g glycerol (glycerine)
• 1,5 g maïzena
• 1 ml witte azijn
• 1 – 2 druppels kleurstof voor voedsel (als 

je wilt dat je plastic gekleurd is)
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Vaardigheden:
• Teamwork & samenwerking
• Tellen/opnemen
• Vergelijkingen/analyseren
• Coördinatie
• Leren over processen
• Logisch nadenken 

 

WTTW & LICHAMELIJKE OEFENING 
Cirkelvormige en lineaire processen

Benodigdheden: 

• Ruimte voor de teams om rond te lopen
• 2 grote kartonnen dozen per team (een voor de ‘bron’ en 

een voor het ‘afval’)
• Teruggewonnen schoon in stukken gesneden plastic 

(genoeg om een grote doos per team te vullen)
• Lege kleine dozen (5 per team) zoals lunchtrommels of 

schoongemaakte ijsbakjes

Instructies:
1. Verdeel de groep in teams van vier of meer.
2. Sommige teams zijn lineair en staan op een rij. Aan het begin van de rij staat een ‘Productieleider’. Aan het 

eind van de rij staan een ‘Productie-afsluiter’ en een ‘Productiemeter ’.  
De andere teams zijn circulair en vormen een cirkel. Aan het ‘begin’ van de cirkel is de ‘Productieleider’. De 
‘Productie-afsluiter’ en de ‘Productiemeter’ staan aan het ‘eind’, dat wil zeggen naast de productieleider. 

3. Alle andere teamleden staan op een rij/in een cirkel tussen het begin en het einde.
4. Aan het begin van de rij/cirkel staat een grote kartonnen doos met de middelen (in stukken gesneden 

plastic). Elke Productie-afsluiter heeft vier broodtrommels. De Productieleider begint het spel met de vijfde 
broodtrommel en vult deze met plastic uit de doos. Deze wordt dan doorgegeven langs de productielijn naar 
de Productie-afsluiter en steeds als een volle broodtrommel het eind bereikt, telt de Productiemeter het aantal 
stukken plastic. De volle broodtrommels kunnen maar in een richting langs de lijn gaan. Bij de lineaire teams 
moet de Productie-afsluiter het plastic in de afvalemmer gooien voordat de lege broodtrommel weer terug kan 
langs de lijn naar de start. Het circulaire team kan het plastic teruggooien in de doos met plastic en de lege 
trommel meteen aan de Productieleider geven. 

5. Geef aan hoe lang de teams de tijd hebben om te meten hoeveel ‘eindproducten’ ze hebben gemaakt. 
6. Aan het einde van het spel bekijken de leerlingen: het verschil in de hoeveelheid afval tussen de lineaire en 

circulaire teams; het verschil in de hoeveelheid plastic dat elk team over heeft – had een van de teams een 
tekort aan plastic?; het verschil in de hoeveelheid eindproducten tussen de teams. 

Optie:
Wijs een of meer onafhankelijke kwaliteitscontrollers aan die bij de teams kijken of alle eindproducten aan de 
eisen voldoen, bijvoorbeeld of de trommels tot de rand gevuld zijn met plastic.  

Optie voor jongere leerlingen:
De teams staan op een rij of in een cirkel. Er is een grote doos met middelen bij de start en lege dozen voor 
afval aan het einde van elke rij/cirkel. De kinderen geven handenvol plastic door langs de productielijn. Ze 
mogen geen plastic op de grond laten vallen – als dat gebeurt moeten ze het stuk oppakken en naar het begin 
van de rij/cirkel doorgeven. Aan het einde van de rij moet het plastic in de afvaldoos gegooid worden, maar in 
de circulaire groep kan het teruggegooid worden in de doos met middelen.  

Bespreek met de leerlingen het volgende:
Welk team is het eerste door de middelen heen? Welk team produceert het meeste afval? Welk team 
hergebruikt het meeste plastic? Bespreek wat het beste werkt – rij of cirkel? Welke soort productielijn is het 
beste om de Schijf van Vijf (hoofdstuk 3) te bereiken? 
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TAAL EN DRAMA 
Reporter voor het redden van de oceaan

Instructies:
1. Bekijk met de leerlingen: 

a. Sky Ocean Rescue Reporting op internet: 
    https://news.sky.com/feature/sky-ocean-rescue-10734494  
b.  Online het verslag: 

https://www.volvooceanrace.com/en/news/10507_Millions-of-micro-plastic-particles-found-in-European-
waters.html

2. Vraag je leerlingen om op internet een nieuwsbericht te zoeken over de toestand van de oceaan en 
plasticvervuiling. 

3. Vraag ze om een nieuwsitem voor te bereiden en de intro en het complete bericht op te schrijven. Daarna 
om maximaal drie dia’s te maken met foto’s (geen tekst) die het bericht ondersteunen en aan de klas 
getoond kunnen worden.

4. Ten slotte presenteren de leerlingen hun nieuwsitem met de dia’s in de stijl van de reporter van Sky Ocean 
Rescue aan de klas of school. 

Extraatje:

Geef na elke presentatie voor de klas/school ruimte voor een vraag- en antwoordsessie. Vraag de klas of 
school om online de eed af te leggen op www.volvooceanrace.com/pledge om te helpen de oceaan schoon  
te maken.   

Voor jongere leerlingen:

Lees een artikel voor en laat een video zien van de hierboven genoemde links. Vraag ze een tekening te maken 
die het verhaal uitbeeldt over wat je net hebt verteld. Vraag ze dan om hun tekening te presenteren en de klas 
drie feiten te vertellen uit dat verhaal en die in hun tekening te zien zijn. 

De leerlingen doen alsof ze nieuwsreporters zijn voor het ‘Red de oceaan journaal’

Vaardigheden: 
• Onderzoek
• Communicatie
• Taal
• Drama

Benodigdheden: 

• Een computer of tablet
• Toegang tot Internet voor onderzoek
• Een videoapparaat – Ipad of telefoon

Alternatief: Leerlingen doen hun verhaal 
voor de klas zonder dat ze een video 
maken
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Maak twee teams van zes leerlingen, het positieve team is ‘lineair is beter dan circulair’ en het negatieve team 
is ‘circulair is beter dan lineair’. Laat de helft van een team onderzoeker zijn en de andere helft sprekers. Geef 
de debatterende teams een bepaalde tijd om te onderzoeken en te oefenen wat ze willen zeggen in het debat. 
Vertel ze om hoofdstuk 2, 3 en 4 van de leerlingenboekjes te gebruiken en ook online onderzoek te doen naar 
hun onderwerp. 
De rest van de klas is het publiek en je kunt ze verschillende vragen geven om aan de teams te stellen, 
en daarnaast aanmoedigen om hun eigen vragen te stellen na het debat. Het positieve team mag eerst in 
twee minuten hun argumenten presenteren, daarna het negatieve team. Hierna kun je het debat openen en 
het publiek een aantal minuten vragen laten stellen, daarna geef je beide teams tijd om hun eindbetoog te 
formuleren en deze in twee minuten te presenteren. Ditmaal begint het negatieve team. 
Onderwijzers kunnen de jury vormen of je kunt de klas op de teams laten stemmen, het team met de 
meerderheid van stemmen wint. 

Vaardigheden: 
• Samenwerken
• Communicatie
• Vergelijken
• Onderzoeken

Vaardigheden:
• Creativiteit
• Fijne motoriek
• Het concept van upcyclen leren begrijpen

Benodigdheden: 

• Ruimte om te debatteren
• Tafels
• Stoelen
• Toegang tot internet om onderzoek te 

doen

Benodigdheden: 

• Oude plastic zakken (ongeveer 12 voor 
een springtouw)

• Schaar
• Duct tape of plakband

TAAL EN DRAMA 
DEBAT: ‘Lineair beter dan circulair’

KUNST
Vermaak oude plastic zakken tot een springtouw

Instructies:
1. Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk oude plastic zakken mee te nemen.

2. Knip de plastic zakken open tot een rechthoek en knip de handvatten eraf. 

3. Knip de rechthoeken in stroken.

4. Knoop de stroken aan elkaar tot je de gewenste lengte van het springtouw hebt.

5. Neem zes lange aan elkaar geknoopte stroken en tape ze aan een eind aan elkaar. Tape ze daarna aan een 
stoelleuning vast om ze op hun plaats te houden. 

6. Vlecht de zes stroken in elkaar tot een lange vlecht tot de gewenste lengte van het springtouw. 

7. Doe hetzelfde met zes andere stroken.

8. Draai beide vlechten strak in elkaar en zorg ervoor dat ze genoeg gewicht hebben zodat ze goed 
ronddraaien en de leerlingen eroverheen kunnen springen. 

9. Tape het andere eind aan elkaar met duct tape of plakband, zodanig dat deze het handvat van het 
springtouw vormen. 
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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!

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. 

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
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De Belangrijkste Oprichter Belangrijkste Partner Hoofdsponsors

Wij Ondersteunen

volvooceanrace.com

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 

Ontwerp door wearesmall.es 

Zie ook: 
UN Environment Clean Seas Campaign 
(cleanseas.org)
Ellen Macarthur Foundation
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy)
Circular Ocean
(www.circularocean.org)

Dank voor het meedoen. Laten we met zijn allen het Tij Keren 
op het Gebied van Plastic (‘Turn the Tide on Plastic’)!


