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Er bestaan heel wat fysieke en digitale educatieve materialen om rond het 
thema Fair trade aan de slag te gaan. Wij helpen jullie graag op weg met deze 
inspiratielijst. Alle fysieke materialen uit deze lijst kan je in ons documentatie-
centrum Mondiale Solidariteit gratis ontlenen.

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&branch=Provinciale+Bibliotheken%2FPam+Ename
http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&branch=Provinciale+Bibliotheken%2FPam+Ename
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Uitgever: Djapo 

Leeftijd: van 5 tot en met 8 jaar 
Als Gloob bananen haalt bij de plantage, ontdekt hij dat Maila en de 
anderen daar heel hard moeten werken voor weinig geld. Prentenboek 
over eerlijke handel, met kleurrijke, contourloze illustraties. 

Leeftijd: van 6 tot 12 jaar 
De Fair Trade koffer voor het basisonderwijs bevat tien educatieve 
pakketten om met kinderen van het lager onderwijs op een 
 laagdrempelige manier aan de slag te gaan rond het thema  
eerlijke handel.

Uitgever: Studio Globo 

Leeftijd: lager onderwijs en leerkrachten 
Mik@doe is een educatief pakket voor de lagere school dat bestaat uit 
diverse methodieken met mikadostokken. Voor het schoolteam is er 
een methodiek om samen na te denken over de solidariteitsthema's 
en -acties die je op school aan bod wil laten komen. Voor de leerlingen 
zijn er drie methodieken met opbouwende moeilijkheidsgraad om in 
de klas rond een concrete solidariteitsactie te werken. Deze klas-
methodieken worden begeleid door Mik, een figuurtje dat leerlingen 
op een speelse manier laat nadenken over de thema's duurzaamheid, 
armoede, eerlijke handel en honger. 

Uitgever: Fairtrade Belgium

Leeftijd: van 8 tot en met 12 jaar 
Met dit pakket kan je leerlingen in de hoogste graden van de lagere 
school laten kennismaken met fairtrade. Ze leren waar eerlijke handel 
voor staat, waarom het zo belangrijk is om de boeren een eerlijk loon 
te geven voor hun werk én wat ze zelf kunnen doen om hier aan bij te 
dragen. Daarnaast ontdekken ze spelenderwijs waar onze voeding 
vandaan komt. 

↬ Materialen uit het documentatiecentrum
(H)eerlijke bananentaart

Fair Trade koffer Basisonderwijs

Mik@doe

Fairo kit 
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Leeftijd: secundair onderwijs 
De Fair Trade koffer voor het secundair onderwijs bevat zeven educa-
tieve pakketten rond eerlijke handel.

Uitgever: Provincie Oost-Vlaanderen 

Leeftijd: vanaf het secundair onderwijs 
Wil jij in jouw organisatie, bestuur, school, … het debat over duurzame 
voeding en meer bepaald korte keten en fair trade starten, maar weet 
je niet goed waar te beginnen? De Provincie ontwikkelde  
‘Babbelkaarten’ met intrigerende stellingen en dilemma’s om  
samen na te denken over deze thema’s. Het pakje bevat 52 kaarten, 
elk met een stelling of dilemma.

Uitgever: Spoor Zes 

Leeftijd: vanaf 12 jaar
In dit spel worden de deelnemers koffieboeren uit Burundi. Je probeert 
als ploeg een zo lekker mogelijke kop Burundese koffie te zetten.  
Je kunt voor straf spul gaan door enkel koffiestruiken te telen op je 
veld, maar één mislukte oogst en je bent gezien. Pimp your koffie is  
de boodschap en zorg dat je sterk staat tegen droogte, multinationals 
en land-erosie. Het spel duurt ongeveer 180 min. en kan met 8 tot  
24 deelnemers verdeeld in 4 groepjes gespeeld worden.

Leeftijd: 2de en 3de graad secundair onderwijs 
Documentaire uit 2014 over de problematiek van schone kleren. In de 
film wordt de impact van de mode-industrie op mens en planeet in 
beeld gebracht. De cineast reisde daarvoor naar de sloppenwijken 
waar zowel design- als budgetkleding wordt gemaakt en gaf een 
gezicht aan de naaisters. Hij laat ook invloedrijke stemmen uit de 
mode- en de opiniewereld aan het woord. Deze indrukwekkende film 
maakt pijnlijk zichtbaar dat de prijs van kleding de afgelopen decennia 
weliswaar drastisch is gedaald, maar dat mens en milieu een steeds 
hogere prijs betalen. 
Bij de film hoort een lessenmap samengesteld door Studio Globo met 
verschillende opdrachten om de film in te leiden en inhoudelijk te 
bespreken in de klas. 

Fair Trade koffer Secundair onderwijs

Babbelkaarten: lekker lokaal,  
lekker duurzaam 

Potvolkoffie!

The true cost 
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Uitgever: Keff & Dessing

Leeftijd: volwassenen
Fair trade is meer dan bananen, koffie en chocola. Fair trade is duur-
zaam en vooral lekker. Eerlijk eten gaat over genieten van producten 
met een goed verhaal; voor welke producten kies ik tijdens de 
 dagelijkse boodschappen zodat iedere schakel in de productieketen 
fair behandeld wordt? En hoe bereid ik er in een handomdraai lekkere 
gerechten mee? Aan de hand van tachtig makkelijke en smaakvolle 
recepten word je meegenomen in de wereld van Eerlijk eten en het 
 verhaal achter al die mooie producten.

Eerlijk eten 
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Leeftijd: basisonderwijs
Twee magazines voor kinderen van 6 tot 12 jaar uitgegeven door 
Young & Connected , het Nederlands kennis en expertisecentrum voor 
kinderen en jongeren.  
Kidsweek is een wekelijkse uitgave met daaraan gekoppeld  
www.kidsweekindeklas.nl. 
SamSam is een maandblad met telkens een hoofdthema  
(bijvoorbeeld: chocolade, democratie, schoonheid, vrijheid, …) waarbij 
kinderen uit verschillende landen en culturen aan het woord komen en 
een kijkje geven in hun leefwereld. Vijf keer per jaar pakt Samsam uit 
met een lesbrief voor gebruik in de klas. Sommige materialen zijn voor 
iedereen toegankelijk. Andere enkel downloadbaar voor abonnees. 

Leeftijd: basis- en secundair onderwijs
Oxfam Wereldwinkels werkte heel wat materiaal uit rond eerlijke 
handel waarmee je aan de slag kan gaan, binnen én buiten de 
schoolmuren. Het aanbod is heel ruim, van uitgewerkte lessen over 
lesbrieven en presentaties tot een koffiequiz. Zo werkten ze ook een 
volledige online lessenreeks uit voor de derde graad van het lager 
onderwijs. Het merendeel van het materiaal kan je downloaden via de 
site.
Het educatief materiaal werd uitgewerkt in samenwerking met de 
organisatie ELducation. Die organisatie spitst zich toe op onderwijs-
innovatie en coaching. In opdracht van Oxfam Wereldwinkels 
 ontwierpen zij diverse lespakketten voor lager en secundair onderwijs. 
Op hun website kunnen enkele voorbeelden gedownload worden.

↬ Online educatief materiaal 
Kidsweek en Samsam 

Oxfam Wereldwinkels

Leeftijd: basis- en secundair onderwijs 
GoodFood@School is een samenwerking tussen Rikolto, GoodPlanet 
en Fairtrade Belgium die scholen helpt bij het integreren van een 
gezond en duurzaam voedingsbeleid. 
Met de GoodFood@School Toolkit ga je in zeven stappen aan de slag 
om een duurzaam voedingsbeleid uit te werken op jouw school. Met 
handige tips, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en een hulplijn 
die je bijstaat bij elke stap. Verder vind je op de website ook actiefi-
ches rond concrete thema's en de link naar leermiddelen rond 
gezonde en duurzame voeding. Het bijhorende educatief materiaal 
voorziet op maat gemaakte lessen die kunnen gedownload worden. 

GoodFood@School 

Leeftijd: basis- en secundair onderwijs
KlasCement is een databank met educatieve materialen, uitgewerkte 
lessen, info over nascholingen en educatieve tips. Geef via de zoekbalk 
‘eerlijke handel’ of ‘fair trade’ in en je krijgt tientallen resultaten, zowel 
voor lager als voor secundair onderwijs. 
Op KlasCement vind je ook een aantal deelsites. Onder meer  
KlasCement voor wereldburgers, de projectpagina van Kruit (ex-Kleur 
Bekennen) en KlasCement voor gezonde en duurzame voeding op 
school

KlasCement

https://www.yandc.nl/
http://www.kidsweek.nl
http://www.samsam.net
https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie/lespakketten/
https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie/lespakketten/
https://elducation.be/#downloads
https://www.goodfoodatschool.be/nl
https://www.goodfoodatschool.be/nl/inspiratie-voor-scholen
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
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Leeftijd: basis- en secundair onderwijs 
Op de website www.cleanekleren.be van de Belgische ngo WSM  
(We Social Movements , het vroegere Wereldsolidariteit) vind je onder 
meer een lespakket ‘Schone Kleren’ voor de derde graad secundair 
onderwijs, maar ook een spelletjesboek, een gids voor bedrijven en 
een toolbox duurzame aankopen voor openbare besturen. 
Op de Nederlandse website van de Schone Kleren-campagne vind je 
lesmateriaal voor de derde graad basisonderwijs en eerste graad 
secundair onderwijs en een handleiding voor docenten.

Leeftijd: 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs
De rubriek ‘teaching resources’ van de Britse Fair Trade-website geeft 
flink wat inspiratie voor activiteiten en lessen.
Onder meer een reeks van een twintigtal korte filmpjes (3 tot 10’) over 
diverse aspecten van fair trade telkens met bijhorende inspiratiefiche 
‘home learning challenge’ met ideeën en suggesties voor activiteiten 
in de klas of thuis. Interessant als inspiratiemateriaal of gebruik in de 
Engelse les. 

Schone kleren

Fair Trade U.K. – home learning challenge

Leeftijd: 1ste en 2de graad secundair onderwijs
De Nederlandse producent van ‘eerlijke’ chocolade biedt op zijn 
website naast korte filmpjes ook een spreekbeurtpakket als informatie 
voor leerlingen die een spreekbeurt voorbereiden rond eerlijke handel 
en chocolade. Gratis downloadbaar.

Tony’s chocolonely spreekbeurtpakket 

Leeftijd: 2de en 3de graad secundair onderwijs 
De ‘klant is koning’ is een digitaal spel van de Aanstokerij over 
duurzaam consumeren, ideaal voor de 2de graad secundair onderwijs. 
‘Klant is Koning’ laat de spelers stilstaan bij hun consumptiegedrag en 
de impact ervan op ecologisch en sociaal vlak. Want iedereen 
 consumeert. Maar de manier waarop je dat doet, heb je zelf in de  
hand en kan een wereld van verschil maken.

Klant is koning 

https://www.cleanekleren.be/campagne/materiaal
https://www.schonekleren.nl/materiaal-en-publicaties/
https://schools.fairtrade.org.uk
https://tonyschocolonely.com/nl/nl/doe-mee/spreekbeurtpakket
https://shop.aanstokerij.be/437-klant-is-koning.html
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Kort filmpje (14’) waarin professor Jan Orbie van UGent uitlegt wat  
fair trade inhoudt, welke visies er rond bestaan en wat de positie van 
Europa is inzake het streven naar eerlijke handel. Interessante en 
beknopte introductie tot het thema fair trade, zowel voor leerlingen  
als voor volwassenen. Een productie van Universiteit Vlaanderen.

Heeft het zin om fair trade te kopen?

https://youtu.be/fhajQ5UNY1c
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↬ Workshops
Vanaf 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe subsidie 
voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal 
mondiaal beleid. 
Concreet subsidiëren wij verschillende vormingen en workshops 
voor uiteenlopende doelgroepen. Een lokaal bestuur moet de aanvraag 
voor de subsidie doen.

Bij het aanbod zitten ook heel wat workshops rond het thema Fair trade, 
zoals: 
• Duurzame voeding voor professionals van Goodplanet 
• Chico en de chocoladetrafiek van De Aanstokerij voor 10 tot 14 jarigen
• Heavy metal en Foodwiseaction van Studio Globo voor het secundair  
   onderwijs
• Speeltjes van de globalisering van School zonder Racisme voor de  
   3de graad van het secundair onderwijs 
• Oeganda in de mix en een honingworkshop van Trias voor volwassenen 

Je vindt nog veel meer relevante workshop terug onder de titel Duurzame 
consumptie en productie (DC). 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies/subsidie-voor-educatief-en-informatief-aanbod-ter-ondersteuning-.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/02309721-930c-4515-a5be-d7217330ed66/E00_R222_01_educatief%20aanbod_18112021.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/02309721-930c-4515-a5be-d7217330ed66/E00_R222_01_educatief%20aanbod_18112021.pdf
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Ben je op zoek naar educatief materiaal ? Neem dan een kijkje in onze databank. 

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws vanuit het team Mondiale solidariteit door je 
in te schrijven op onze nieuwsbrief!

Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen inkijken neem dan contact op met ons.

Provincie Oost-Vlaanderen
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit 
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
09 265 99 71

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&branch=Provinciale+Bibliotheken%2FPam+Ename
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit.html
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit.html
mailto:mondialesolidariteit%40oost-vlaanderen.be?subject=

