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lespakket Fairtrade

EERLIJK IS EERLIJK

INLEIDING 

THEMA 
Deze lessenserie heeft als thema ‘eerlijkheid’. In deze 
lessenserie wordt het begrip ‘eerlijkheid’ uitgewerkt en 

gekoppeld aan het begrip fair trade. Door middel van dit 
thema worden leerkracht en leerlingen zich bewust van de 

effecten van hun koopgedrag op mens en milieu en worden 
daardoor aangespoord om eerlijke keuzes te maken die 

wereldwijd positieve effecten hebben. 

Dit thema draagt ook bij aan christelijk leraarschap en sluit aan bij de 
Bijbelse principes rentmeesterschap en rechtvaardigheid. Als christenen 

hebben we de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren, dat is een 
verantwoordelijkheid en vraagt om een eerlijke levenshouding. Die eerlijkheid is ook nodig 
in het rechtvaardig omgaan met onze medemens, in het gebod om onze naaste lief te hebben 
als onszelf. Die naaste zijn óók de boeren die op cacaoplantages werken voor onze chocolade. 

Dit thema sluit aan bij de missie van Woord en Daad om mensen te verbinden in de strijd tegen 
armoede. Enerzijds door armoedebestrijdingsprojecten in ontwikkelingslanden en anderzijds 
de bewustwording hier in Nederland en het aansporen van mensen om eerlijke keuzes te 
maken met positieve effecten voor de aarde en de armen wereldwijd. 

Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende lessen: 
in de eerste les wordt het thema eerlijkheid geïntroduceerd, in de volgende lessen wordt het 
thema vanuit verschillende vakken belicht. Eerlijkheid thuis en op school in de SOVA-les, 
eerlijkheid wordt gekoppeld aan de Bijbel en we kijken naar de (on)eerlijkheid in de wereld. Het 
thema wordt dus steeds verder uitgezoomd. 
In de laatste lessen staan we stil bij het historische verhaal van Multatuli en bij de initiatieven 
die nu worden genomen voor eerlijke chocolade. 
Vervolgens openen de lessen de wereld van cacao, wordt er nagedacht over de rol van Woord 
en Daad in dit vraagstuk en is er tot slot een gezellige en lekkere les als afsluiting waar de groep 
met de chocola zelf aan de slag gaat en dit lekker op kan eten! 

DOELEN 
In deze lessenserie werken we naar de volgende doelen toe:
 
• De leerlingen begrijpen wat het begrip eerlijkheid inhoudt.
• De leerlingen kunnen het begrip eerlijkheid koppelen aan de Bijbel.
• De leerlingen ontdekken dat veel dingen oneerlijk verdeeld zijn in de wereld oneerlijk.
• De leerlingen leren welke initiatieven er bedacht zijn voor een eerlijke wereld.
• De leerlingen kunnen verschillende keurmerken benoemen. 
• De leerlingen leren wat het begrip fair trade inhoudt.
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• De leerlingen krijgen een beeld  over het werk van Woord en Daad: Mensen 
verbinden in de strijd tegen armoede. 

• De leerlingen krijgen handelingsperspectief aangeboden waardoor ze zelf in actie 
komen voor een eerlijkere wereld. 

PRAKTISCHE TIPS VOORAF 
Om als leerkracht niet voor onverwachte verrassingen te komen staan vooraf een aantal tips 
en aanwijzingen. 
1. Creëer vooraf ruimte voor een thema- of vragenwand in je lokaal. 
2. Voor les 1 zijn kranten nodig, laat de leerlingen kranten meenemen of spaar zelf kranten.
3. Les 4, vraag of de leerlingen houdbare producten meenemen.
4. In les 8 komen de leerlingen zelf in actie, bedenk als leerkracht vooraf welke actie u wilt 

gaan voeren. U kunt de leerlingen eerlijke producten van Woord en Daad laten verkopen, 
regel dit dan tijdig met het plaatselijke Woord en Daad comité. Een overzicht van deze 
comités kunt u vinden op www.woordendaad.nl/comites. U kunt er ook voor kiezen om de 
leerlingen aan de slag te laten gaan met kluskaarten. 

5. Les 9 vraagt vooraf veel organisatie. Er worden voor deze les twee suggesties gegeven, 
bedenk van tevoren welke suggestie u wilt volgen en nodig de ouders uit!

UITLEG SYMBOLEN 
Om de handleiding overzichtelijk te houden is er gewerkt met verschillende symbolen. 
Hieronder zijn de symbolen uitgelegd met betekenis: 

Symbool Betekenis 
Gesprek en uitleg

Opdracht voor de leerlingen in hun werkboek/werkblad.

Interactief spel of puzzel.

Creatieve opdracht.

Het kijken van een filmpje. 
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