
 
 

GRATIS GLOBAL GOALS LES:   DOE MEE met je Klas en HELP KINDEREN IN INDONESIE

(Voor groep 7 en 8 PO en VO klassen 1 en 2 in Utrecht) 

Een informatief en inspirerend lesprogramma over de 

Global Goals, goed onderwijs en het leven van kinderen in 

oud kolonie Indonesië.  

In Nederland is goed onderwijs haast vanzelfsprekend. 

Ieder kind kan in Utrecht gewoon naar school. Maar op veel 

plekken in de wereld hebben kinderen geen toegang tot 

goed onderwijs. Ze hebben daardoor minder kans op een 

goede baan en lopen gevaar op een leven in armoede. 

Gemeente Utrecht is Global Goals City en zet zich in voor 

wereldwijde duurzame ontwikkeling doelen. Via het 

programma Utrecht4GlobalGoals roept Utrecht haar 

inwoners op ook bij te dragen aan de Global Goals. 

Inhoud Gastles 

Deze gastles gaat over de Global Goals, 17 wereldwijde 

doelen afgesproken met alle landen van de Verenigde 

Naties. Zoals minder armoede, minder ongelijkheid, minder 

milieuvervuiling en onderwijs voor iedereen.  

Omdat 17 Global Goals wat veel is, richten we ons op 1 

thema waarin kinderen zich makkelijk kunnen herkennen 

en verplaatsen: Goed Onderwijs! We laten zien hoe 

belangrijk goed onderwijs is voor andere duurzame doelen 

zoals het tegengaan van honger en armoede.  

 

Actie voor kansarme kinderen in Indonesië 

We willen in de klas bespreken wat goed onderwijs is en 

horen welke ideeën zij bedenken die helpen dat meer 

kinderen in de wereld naar school kunnen gaan! We 

bespreken dit  aan de hand van een concreet project van 

Stichting Creatief Hart, die zich inzet om kansarme kinderen 

met lichamelijk of geestelijk beperking in Indonesië creatief 

onderwijs te bieden. Deze kinderen hebben ook het recht 

om zich te ontwikkelen en de kans te krijgen op een goede 

toekomst! 

Na een korte introductie over de Global Goals en het leven 

van kinderen in Indonesië, gaan de kinderen zelf aan de slag 

met korte opdrachten. Ze gaan aan de slag met oplossingen 

om voor beter onderwijs in de werelden bedenken acties 

om de kinderen in Indonesië te helpen. 

Leerdoelen duurzame ontwikkeling en wereldoriëntatie 

 De leerlingen maken kennis met de Global Goals  

 Wereldoriëntatie:  Ze leren over Indonesië en onderling 

verbanden tussen beide landen. Ze ontdekken dat ze 

deel uitmaken van de wereld en dat ze hier invloed op 

kunnen uitoefenen. 

 Ze leren waarden als verantwoordelijkheid en respect.  

 Ze leren om oplossingen bedenken en in acties op te 

zetten 

Global Goals sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs. 

Dit programma is ontwikkeld door Stichting Technotrend en 

Stichting Creatief Hart, in samenwerking met 

Utrecht4GlobalGoals, Gemeente Utrecht.  

Inhoud 

 Gastles van 60 minuten. 

 Global Goals-boekje met leuke weetjes 

 A3-poster Global Goals  
Optie: demontabele banners over Global Goals en de 
projecten van SCH en boekjes voor in de klas  
 
Voorbereiding 
De les verzorgt door een vakkundig gastdocent en vraagt 
beperkte voorbereiding. 

Tip: Wil je meer weten over de Global Goals? Kijk ook eens 
op www.utrecht4globalgoals.nl 
 
Meer informatie? 
St. Technotrend, Utrecht,  Jurgen Tielbeke 06–51481118 
jurgen.tielbeke@stichtingtechnotrend.nl 

St. Creatief Hart, Utrecht, Dewi Deijle, 06-18371277 
stichtingcreatiefhart@gmail.com 
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