
GA MET HET HELE GEZIN MEE 
OP MISSIE!
Handleiding voor ouders

De plastic soep is een groeiend, wereldwijd probleem. Plastic afval vervuilt ’s werelds 
wateren in toenemende mate, met alle gevolgen van dien. Dieren in en om het water 
raken verstrikt of stikken in het plastic afval. En doordat vissen plastic inslikken krijgen 
wij het uiteindelijk weer op ons bord.

Wij geloven dat het ontzettend belangrijk is om onze jonge generatie bewust te 
maken van het probleem en laten ervaren dat we met zijn allen onderdeel van de 
oplossing kunnen zijn. Hiervoor hebben we een lesprogramma ontwikkeld, waarbij we 
educatie en activatie combineren met plezier. Door gebruik te maken van 
presentatoren Niek Roozen en Sterre van Woudenberg (bekend van het tv programma 
Brugklas) stimuleren we de betrokkenheid van kinderen.

Nu het programma niet in de klas gevolgd kan worden, kan je als gezin met elkaar
strijden voor onze missie Plasticvrije wateren wereldwijd. Het is dan ook het allerleukst 
als de kinderen dit programma met het hele gezin samen doorlopen. 



Opbouw lesprogramma
Het lesprogramma bestaat uit een digitaal gedeelte van 3 lessen met verschillende 
opdrachten per les. Het digitale programma wordt ondersteund door een challenge 
poster en twee opdrachten kaarten, welke van te voren geprint kunnen worden. 
Idealiter wordt er 1 les per week gegeven. 

Les 1:  Start, Eiland 1 en 2       
Les 2: Eiland 3, 4 en 5             
Les 3: Eiland 6 en 7 en finish           

maximaal 30 minuten 
maximaal 50 minuten  
maximaal 75 minuten

7 opdrachten
Niek en Sterre nemen de kinderen mee op missie. Om deze missie te volbrengen gaan 
de leerlingen 7 opdrachten uit voeren. Iedere opdracht is op een eiland te vinden. Bij 
meerdere eilanden krijgen de kinderen eerst een video te zien waarbij de opdracht van 
dat eiland door Niek en Sterre wordt uitgelegd. Wordt er een opdracht gehaald, dan 
kun je door naar de volgende opdracht en verdwijnt er plastic uit het water.

Aan het eind van les 1 en 2 ontvangen de kinderen een thuisopdracht; deze 
opdrachten verbinden de digitale lessen aan elkaar en hebben als doel om de kinder-
en in hun eigen omgeving op onderzoek te laten gaan naar verschillende aspecten van 
het probleem van de plastic soep. 

De zevende en laatste opdracht is de grote finale opdracht: het bedenken van een 
challenge die helpt om het probleem van de plastic soep tegen te gaan. Wordt ook 
deze gedaan, dan ontvangen alle kinderen een Plastic Slim Award. 

Toelichting programma
Ga direct naar-knop: 
Via deze knop start je het programma bij eiland waar je gebleven bent. Door elke keer 
als je het programma opnieuw opent gelijk op deze knop te drukken, start je de les bij 
het juiste eiland en blijven jouw eerdere resultaten bewaard. 

Voor docenten-knop:
Hier vind je alle ondersteunende materialen voor het lesprogramma zoals de ideeën 
poster voor les 1, de ontdekkaart voor les 2 en het stappenplan voor les 3. Daarnaast 
vind je hier ook een document met achtergrondinformatie over de plastic soep. 



LES 1: WEEK 1

Benodigdheden:

1. Digitale les: starteiland 1 en 2.
2. De ideeën poster. Mocht je thuis een printer hebben, print de ideeën poster uit en 
hang deze op een plek op waar jouw kinderen bij kunnen.

Duur:

30 minuten!

De challenge!

Volg Missie Plasticvrij Water:
missieplasticvrijwater.nl
@missieplasticvrijwater

Ideeën poster
Omschrijving:  We raden aan om de ideeën poster 
op een plek op te hangen waar de kinderen deze 
vaak zien. De ideeën poster vind je onder de 
docenten-knop rechts bovenin de online 
lesomgeving. Tijdens de introductievideo wordt 
aangegeven dat ideeën voor de grote finale 
opdracht, de challenge, gedurende het 
lesprogramma kunnen worden opgeschreven op 
de poster. Het is belangrijk om gedurende de lessen 
steeds weer even terug te komen op de vraag of 
kinderen al ideeën hebben voor een challenge en 
om hen hierin te stimuleren. 

Starteiland: 
INTRODUCTIEVIDEO
Omschrijving: Het programma begint met een 
filmpje die te vinden is onder de startknop. Niek & 
Sterre lichten het probleem van de plastic soep toe 
en vragen de kinderen om hun hulp. De grote 
finale opdracht wordt geïntroduceerd: het bedenken 
van een challenge. Geef hierbij aan dat de kinderen 
gedurende de aankomende lessen ideeën voor de 
challenge op de ideeën poster kunnen opschrijven.



Eiland 1: QUIZ
Omschrijving: Jullie voorkennis wordt getest door 
middel van een interactieve quiz, die bestaat uit 13 
vragen. Middels de vragen willen we de kinderen 
stimuleren om zelf na te denken over het probleem 
van de plastic soep. De quizvragen worden 
afgewisseld met een inhoudelijke filmpje dat
ingaat op het probleem van de plastic soep. Je kan er 
natuurlijk ook een wedstrijdje van maken en kijken 
wie van het gezin de meeste kennis van de plastic 
soep heeft.

Eiland 2: VERZAMEL
Omschrijving: De kinderen krijgen een video van 
Niek en Sterre te zien, waarbij de eerste ‘doe-het-zelf’ 
opdracht wordt toegelicht. Er wordt aan de
kinderen gevraagd een week lang plastic 
verpakkingen thuis te verzamelen. Jullie verzamelen 
het afval in een plastic zak. Spreek duidelijk met de 
kinderen af tot wanneer deze opdracht doorloopt. 
Tijdens de volgende les, les 2, is het de bedoeling dat 
jullie de plastic buit samen bespreken



LES 2: WEEK 2

Benodigdheden

1. Digitale les: starteiland 3, 4 en 5.
2. Uitgeprinte ontdekkaart (elke deelnemer krijgt een eigen ontdekkaart)
3. Achtergrondinformatie over de plastic soep en de verschillende soorten plastic

Planning:

Wij adviseren dat deze les ongeveer 1 week na de eerste les plaats vindt. 

Duur:

50 minuten!

Eiland 3: PLASTICPRAAT

Omschrijving: De kinderen krijgen een video te zien 
waarin Niek en Sterre hun plastic buit bespreken 
met Sarah van Plastic Whale. Vervolgens gaan de 
kinderen hun plastic buit bekijken en beantwoorden 
de vragen die op het eiland te vinden zijn. 

Leg een vuilniszak op de grond waar jullie de plastic buit op neerleggen. Door met de 
kinderen in de kring om jullie buit te gaan zitten, hebben jullie een mooi overzicht van 
hoeveel plastic er is verzameld en kunnen jullie dit goed met elkaar bekijken. Wij 
hebben zeven vragen opgesteld om de plastic buit van de kinderen te bespreken, deze 
vind je op dit eiland. In het document met achtergrondinformatie vind je info over de 
verschillende soorten plastic. Deze informatie kan nuttig zijn tijdens de bespreking van 
de buit. 

Na de eerste 5 vragen volgt er een video over het recyclen van plastic afval. Het recyclen 
van plastic is een belangrijk onderwerp in deze les omdat de kinderen een hele hoop 
plastic hebben ingezameld en er nu over na moeten denken wat je daarmee kunt 
doen. Na het zien van deze video komen er nog twee vragen over recycling aan bod.



Eiland 4: DE ROL VAN
Omschrijving: De kinderen denken na over de vraag 
hoe bepaalde organisaties invloed hebben op het 
probleem van de plastic soep. Hierdoor leren de 
kinderen om vanuit verschillende perspectieven naar 
een maatschappelijk probleem te kijken. 

De kinderen mogen zelf kiezen welke organisatie zij uitwerken. Op de tweede slide 
staan een aantal vragen die als ondersteuning voor het beantwoorden van de 
hoofdvraag dienen. Nadat de kinderen de ondersteunende vragen hebben uitgewerkt, 
vraag je de kinderen hun organisatie toe te lichten. Je kan natuurlijk ook als gezin met 
elkaar de organisaties bespreken.

Eiland 5: ONTDEK JE PLASTIC
Omschrijving: De kinderen krijgen een video te zien 
waarin Niek en Sterre voor verschillende voorwerpen 
moeten raden of er plastic in de producten zit. Aan 
het einde van deze video lichten Niek en Sterre de 
ontdekkaart toe. Op de ontdekkaart staan 
verschillende acties, door deze acties uit te voeren 
onderzoeken de kinderen hoe groot het probleem 
van de plastic soep in hun eigen omgeving is. 

Let op: vanwege de maatregelen van kracht wegens de Corina crisis, kunnen jullie de 
vragen 5 t/m 7 overslaan! 

Om tot een antwoord te komen kunnen de kinderen gebruik maken van vier vragen 
die dienen ter ondersteuning (op de tweede slide). 

Ontdekkaart

Omschrijving: Zorg ervoor dat je voor elke 
deelnemer de ontdekkaart hebt geprint. De 
ontdekkaart vind je bij de docenten-knop, rechts 
bovenin de online lesomgeving. 
De ontdekkaart bestaat uit tien verschillende op-
drachten. Deze opdrachten zijn onder te verdelen in 
verschillende categorieën: 
- Jouw plastic verbruik
- Jouw omgeving
- Afval scheiden

Stimuleer de kinderen om zoveel mogelijk opdrachten van de opdrachtenkaart uit te 
voeren, hoe meer hoe beter:) 



LES 3: WEEK 3

Benodigdheden:

1. Digitale les: starteiland 6 en 7.
2. Materialen voor een opruimactie (handschoenen, afvalgrijper, vuilniszak & zeep)
3. Uitgeprinte challenge kaart (voor iedere deelnemer 1 challenge kaart)
4. Videocamera om de challenge op te nemen en online te zetten!

Duur:

75 minuten!

Eiland 6: VERZAMEL & 
INSPIRATIE
Omschrijving: Dit eiland bestaat uit 3 onderdelen: 
1. het bespreken van de ontdekkaart.
2. een opruimactie
3. inspiraties opdoen.

1. Bespreken van de ontdekkaart
Op dit eiland vind je een aantal vragen om de ontdekkaart met de kinderen te 
bespreken. Bij veel van de vragen van de ontdekkaart moeten de kinderen een 
persoonlijk antwoord geven. Vraag 9 & 10 zijn feitelijke vragen met vaste antwoorden:

Vraag 9: Bedenk voor de volgende producten in welke afvalbakken deze thuishoren:
Chipszak: Dit product hoort bij het restafval
Wattenstaafje: Dit product hoort bij het restafval
Douchegelfles: Dit product hoort bij het PMD (plastic, blik en drinkpakken)
Tandenborstel: Dit product hoort bij het restafval
Jampot: Dit product hoort bij het glas

Vraag 10: In iedere gemeente wordt het afval anders gescheiden. Bekijk op de website 
van jouw gemeente hoe het afval gescheiden wordt en schrijf dat op. Kijk ook eens 
goed wat er bij jou in de PMD-zak mag, dit kan ook per gemeente verschillen.



2. De opruimactie
De kinderen gaan, samen met het hele gezin, het zwerfvuil uit hun buurt opruimen. 
Niek & Sterre vertellen in de video hoe de kinderen deze opdracht het beste kunnen 
aanpakken en geven de kinderen wat tips mee.
Het is belangrijk dat jullie de buit wegen en jullie resulaten op ons Kom in Actie 
platform zetten! Hoe weeg je dit? Ga eerst zonder zak en daarna met zak op de 
weegschaal; het verschil in gewicht is het gewicht van de zak! Maak ook een mooie 
foto van jullie buit! Zo kan je met jullie resultaten battelen tegen andere kinderen die in 
hun buurt ook een opruimactie hebben gedaan.

Let op: Wij vragen gezinnen met deze opdracht niet om extra naar buiten te gaan. 
Maar het is leuk om je vaste dagelijkse ommetje een keer te combineren met deze 
opruimactie van je straat. Als je niet de juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen met 
handschoenen of een afvalknijper om deze opdracht uit te voeren, raden wij aan om 
deze opdracht op dit moment over te slaan gezien de geldende maatregelen vanuit de 
overheid wegens de Corona crisis.

3. Inspiraties opdoen
De kinderen krijgen verschillende voorbeelden (video’s en foto’s) van initiatieven te zien 
die zich inzetten voor het probleem van de plastic soep. Deze initiatieven kunnen
 kinderen aan het denken zetten over hun eigen challenge. Wij raden aan dat je per 
initiatief kort bij de kinderen navraagt wat zij van dit idee vinden, of het goed/slecht is 
etc.



Eiland 7: DE CHALLENGE
Omschrijving: De kinderen gaan na afloop van de 
inspiratiesessie zelf aan de slag met het uitwerken 
van de challenge. Aan de hand van een stappenplan 
werken de kinderen de challenge uit. Zorg ervoor dat 
je deze van te voren hebt geprint. Het stappenplan 
vind je onder de docenten-knop rechtsboven in de 
online lesomgeving.

Nadat alle initiatieven op eiland 6 bekeken zijn, gaan de kinderen hun eigen challenge 
uitwerken. Hiervoor gebruiken zij het stappenplan. Pak de challenge poster erbij en 
laat de kinderen hier een challenge van kiezen. Als er nog geen challenges op de 
poster staan, laat de kinderen dan bij stap 1 van het stappenplan beginnen. Je kan 
ook even op ons Kom in Actie platform kijken voor ideeën. Stap 1 helpt de kinderen bij 
het kiezen van een geschikte challenge. Zodra iedereen een challenge heeft gekozen, 
gaan ze door naar stap 2 van het stappenplan. Stap 2 bestaat uit een paar vragen, en 
middels deze vragen werken de kinderen hun challenge heel concreet uit. Als alle 
vragen van stap 2 beantwoord zijn, gaan de kinderen door naar stap 3: de pitch. Bij stap 
3 vinden de kinderen informatie en tips zodat zij hun pitch goed kunnen voorbereiden. 
Als de pitch klaar is, kunnen jullie hem opnemen en plaatsen op het Kom in Actie 
platform op onze website!! Daarmee kunnen jullie heel veel andere kinderen en 
gezinnen stimuleren om ook in actie te komen voor oplossingen voor de plastic soep! 
Leuk om je challenge ook met zo veel mogelijk vriendjes en familie te delen, zo kunnen 
jullie samen (digitaal) in actie komen en tegen elkaar battlen!

Plastic
Slim

Wij verklaren dat

alle missie opdrachten heeft voltooid en 
zich optimaal heeft ingezet voor

Missie Plastic Vrij water!

Ahoy, Het Plastic Whale team

#plasticvrijwater
@missieplasticvrijwater 

Nadat de challenge van de kinderen geupload zijn, is de 
missie voltooid, gefeliciteerd! De kinderen hebben 
succesvol het programma doorgelopen en zijn nu Plastic 
Slim! Je kan de Plastic Slim Award downloaden en 
printen (deze vind je bij de docenten-knop rechts
bovenin het scherm); nu zijn ze officieel lid van onze 
beweging van doeners!


