CHANGE UP BOX
DOCENTENHANDLEIDING

Hoe kun jij bijdragen aan een duurzamere aarde? Dat is de vraag waar jongeren met de Change Up mee aan de slag
gaan. Jouw leerlingen worden door middel van de BOX en het festival uitgedaagd om vanuit hun eigen belevingswereld
meer kennis op te doen over duurzaamheid. Ze leren meer over milieu en duurzaamheid, ontdekken dat ze met
de keuzes die zij in het dagelijks leven maken direct invloed uitoefenen op onze aarde en onderzoeken duurzame
alternatieven.
De Change Up BOX is ontwikkeld naar aanleiding van de steeds groter wordende roep van jongeren om meer kennis
over duurzaamheid. Zij zijn zich steeds meer bewust van de impact die we hebben op onze aarde, maar weten niet
altijd hoe zij hier zelf een verandering in teweeg kunnen brengen. De Change Up BOX en het bijbehorende festival helpt
hen hierbij. De BOX is een aanvulling op vakken als aardrijkskunde, biologie of maatschappijleer en is geschikt voor
leerlingen uit de tweede klas van de middelbare school.
ONDERDELEN
BOX
• Journal
• Dossiermappen met casussen, wereldkaart en bewijsmateriaal
• Materiaal voor protestbordjes
Ga zorgvuldig om met het bewijsmateriaal. Na afloop van de lessen halen we het op, zodat het kan worden hergebruikt.
ONLINE
• Handleiding docenten
• Filmpje
• Test
• Begrippenlijst
Al het online materiaal is te vinden via changeup.igtpbox.nl.
DOELEN
• Jongeren meer kennis geven over duurzaamheid;
• Jongeren laten ontdekken welke invloed hun keuzes hebben op onze aarde;
• Jongeren laten ontdekken dat zij zelf het verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid;
• Jongeren uitdagen om stappen te zetten richting een duurzamer leven.
DUUR
1 lesuur
ZO WERKT DE BOX
START
Lees klassikaal de introductiekaart die op de BOX is geplakt. Deze introduceert het lespakket en geeft uitleg over waar de
leerlingen mee aan de slag gaan. Open daarna de BOX en deel de mappen uit. In deze mappen zitten de werkbladen met de
opdrachten. De opdrachten loodsen de leerlingen door de BOX heen en vertellen precies wat ze moeten doen. Begin met
het lezen van het werkblad met de handleiding.
INTRODUCTIE
De opdrachten starten met een algemeen klassikaal gedeelte. Hierin inventariseren de leerlingen hun voorkennis, krijgen
ze kennis over duurzaamheid door een UPDATE-filmpje en vullen ze een online test in. De uitslag geeft hen inzicht in
hoeverre ze zelf al bezig zijn met duurzaamheid. Het filmpje en de online test zijn te vinden via changeup.igtpbox.nl.
DOSSIERMAPPEN
Na het uitvoeren van de algemene opdrachten, deel je de klas willekeurig in in 4 groepen. In de BOX zitten vier
dossiermappen: blij, boos, bang en verdriet. Elk groepje gaat met een eigen dossiermap aan de slag. In de dossiermap
zit een casus die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. In alle casussen wordt ingegaan op vier verschillende
categorieën die een grote rol spelen binnen duurzaamheid: plastic, verpakkingen, textiel en voedsel. Laat de leerlingen de
casus doorlezen en vervolgens aan de slag gaan met de opdrachten in de map die erbij horen.
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OPDRACHTEN
De opbouw van de opdrachten is bij elke casus hetzelfde. Hieronder wordt een globale omschrijving gegeven.
CASUS MET VERWERKINGSOPDRACHTEN (OPDRACHT 1 EN 2)
De leerlingen lezen de casus in de dossiermap en maken hier vervolgens een verwerkingsopdracht over in hun journal.
BEWIJSMATERIALEN EN WERELDKAART (OPDRACHT 3)
Aan de hand van bewijsmaterialen die horen bij de casus, ontdekken de leerlingen welke impact de producten die we
veelal dagelijks gebruiken, hebben op onze aarde.
THEMA OPDRACHTEN (OPDRACHT 4 EN 5)
Binnen elke casus staat een ander thema binnen duurzaamheid centraal. Tijdens deze opdracht gaan de leerlingen
op onderzoek uit binnen dat thema. Ze onderzoeken bijvoorbeeld duurzame alternatieven, ontdekken de invloed van
onze (over-)consumptie en productie, denken na over wie welke rol heeft als het gaat om duurzame veranderingen en
ervaren de directe effecten van ons (niet-) duurzame gedrag op het milieu. Hieronder staat per casus met welk thema de
leerlingen aan de slag gaan:
BLIJ (THEMAFEEST): innovatieve duurzame oplossingen
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BOOS (STUDENTENHUIS): consumptie en productie

VERDRIET (OP VAKANTIE): welke keuzes maken het verschil?

ANGST (ONTKENNERS): effecten op het milieu
STATEMENT MAKEN (OPDRACHT 6)
Elke casus eindigt met de opdracht waarin leerlingen terugdenken aan wat ze geleerd hebben over duurzaamheid en het
thema waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Op basis hiervan maken ze hun eigen protestbord over welke actie zij vanaf
nu willen ondernemen om hun steentje te gaan bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het protestbord leveren ze
vervolgens bij jou als docent in. Een medewerker van de Kleine Ambassade zal ze ophalen. De protestborden komen terug
op het Change Up Festival. Zo kunnen we de stem van jongeren écht laten horen.
TIJDSBESTEK
Het doorlopen van de algemene opdrachten en één dossiermap neemt ongeveer één of twee lesuren in beslag (afhankelijk
van de duur van je lesuur). Wil je uitgebreider aan de slag, dan kun je ervoor kiezen om leerlingen wanneer ze met een
dossier klaar zijn, aan de slag te laten gaan met één van de andere dossiers. Je kunt er dan meerdere lessen aan besteden.
Omdat in elk dossier de nadruk ligt op een ander thema binnen duurzaamheid, vullen de dossiers elkaar aan.
CHANGE UP FESTIVAL
Het Change Up Festival vindt plaats op 7 en 8 oktober. Tijdens het festival worden jongeren geïnspireerd door allerlei
bijzondere, aansprekende, toffe initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Ze worden uitgedaagd om na te denken over
hun eigen keuzes en zelf het verschil te gaan maken.
Tijdens het Change Up Festival wordt ook input opgehaald voor Dineren & Debatteren, een evenement dat in het najaar
van 2021 plaatsvindt. Tijdens Dineren & Debatteren gaan jongeren, gemeenten en organisaties met elkaar in gesprek
om belangrijke thema’s samen op te kunnen pakken. Zo wordt de input van jongeren, de volwassenen van de toekomst,
opgehaald om de stad van de toekomst vorm te geven.
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