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Een betere wereld creëren door milieurechtvaardigheid



Klik of tik hier voor een speciale boodschap van Dolores Huerta, de oprichter van de Dolores Huerta Foundation – 
bekend om haar inzet voor sociale rechtvaardigheid, en onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom voor 

werk op het gebied van Amerikaanse burgerrechten en leiderschap binnen de arbeidersbeweging.

https://
twitter.com/
AppleEDU/
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Bijdragen aan een beter wereldmilieu  
Milieurechtvaardigheid is van invloed op miljoenen mensen wereldwijd. 

Hoe weet je zeker dat iedereen in je gemeenschap toegang heeft tot een 
gezonde omgeving om in te leven, leren en werken? 

Het leveren van een bijdrage aan een betere wereld via 
milieurechtvaardigheid is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat 

inheemse bevolkingen, mensen van kleur en mensen die in armoede leven 
niet disproportioneel door milieukwesties worden getroffen. 

Onderwijsinstellingen wereldwijd vormen een afspiegeling van de 
gemeenschappen die ze van dienst zijn. En vandaag de dag vindt 

onderwijs overal plaats – niet alleen in leslokalen. 

Om van start te gaan met het traject naar duurzame sociale verandering 
hebben we deze gids gemaakt, waarmee je kunt onderzoeken op welke 
manieren jij de wereld beter kunt maken door het milieu te verbeteren. 

Zorg dat je bij het uitvoeren van de derde opgave in de serie,  
Een betere wereld creëren door milieurechtvaardigheid, klaar bent 

om je stem te laten horen en de inspiratie hebt om een verschil te maken, 
waar je ook bent. 
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Wat is milieurechtvaardigheid?  
Milieurechtvaardigheid is de eerlijke behandeling en zinvolle betrokkenheid van alle mensen –
ongeacht ras, kleur, nationale herkomst of inkomen – bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van 
milieuwetgeving, -regelgeving en -beleid.* Er zijn milieu-uitdagingen die een wereldwijde rol spelen.

* epa.gov/environmentaljustice
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Informatiebronnen over milieurechtvaardigheid 
Er zijn veel belangrijke informatiebronnen beschikbaar over milieurechtvaardigheid die je kunnen helpen 
ideeën op te doen, vragen te bedenken en een goede basiskennis te krijgen voor deze opgave. Je kunt 
altijd naar deze informatiebronnen teruggaan om concepten en ideeën verder uit te diepen.

Bekijk informatiebronnen over 
milieurechtvaardigheid 

•De afdeling Economische en Sociale Zaken van de 
Verenigde Naties 

•Het Environmental Protection Agency van de 
Verenigde Staten (Engelstalig) 

•Environmental Literacy Curriculum Connections van 
de Lawrence Hall of Science (Engelstalig) 

•The Redford Center (Engelstalig) 

•GEO-6-rapport van het VN-milieuprogramma (UNEP) 
(Engelstalig) 

•UNEP GEO-6: What is the outlook for humanity?
(Engelstalig) 

•Environmental Rule of Law report (Engelstalig) 

•Global Climate Ligitation Report (Engelstalig) 

•Together We Can Make It Happen (Engelstalig) 

Ontwikkel je kennis over raciale rechtvaardigheid 
en vul je lesprogramma aan 

•Equal Justice Initiative (Engelstalig) 

•Learning for Justice (Engelstalig) 

•Helping Students Make Sense of News Stories 
about Bias and Injustice (Engelstalig) 

•ADL Education Glossary Terms (Engelstalig) 

•Common Sense Media Resources About Race 
and Racism (Engelstalig) 

•Greater Good in Education Resources to Support 
Anti-Racist Learning (Engelstalig) 

•The King Center (Engelstalig) 

•Nonviolence365® Education & Training 
(Engelstalig) 

•The King Philosophy (Engelstalig)
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https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
https://www.epa.gov
https://www.epa.gov
https://www.lawrencehallofscience.org/programs_for_schools/environmental-literacy-curriculum
https://www.lawrencehallofscience.org/programs_for_schools/environmental-literacy-curriculum
https://www.youtube.com/channel/UC6VLEPiXjLydaz4SmUUpLvg
https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6?_ga=2.268555318.615786606.1614167295-52680003.1614167295
https://www.unep.org/interactive/global-environment-outlook/?_ga=2.229978843.615786606.1614167295-52680003.1614167295
https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review
https://www.youtube.com/channel/UC6VLEPiXjLydaz4SmUUpLvg
https://eji.org
https://www.tolerance.org
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/helping-students-make-sense-of-news-stories-about-bias-and
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/helping-students-make-sense-of-news-stories-about-bias-and
https://www.adl.org/education/resources/glossary-terms/education-glossary-terms
https://www.commonsensemedia.org/blog/common-sense-media-resources-about-race-and-racism
https://www.commonsensemedia.org/blog/common-sense-media-resources-about-race-and-racism
https://ggie.berkeley.edu/school-challenges/anti-racist-resources-for-educators/
https://ggie.berkeley.edu/school-challenges/anti-racist-resources-for-educators/
https://thekingcenter.org
https://thekingcenter.org/what-we-do/nonviolence365-education-training/
https://thekingcenter.org/about-tkc/the-king-philosophy/


3. Actie  
Je onderzoek helpt je bij het bepalen van je 
oplossing. Die kan persoonlijk zijn of iets wat je 
gemeenschap verbetert. Stop niet bij het bepalen 
van je oplossing – maak er een actie van!

1. Inzet  
Speel met het grote idee, 
overweeg de gevolgen voor jou 
persoonlijk, bedenk nieuwe 
standpunten en richt je op de 
oproep in de opgave.

2. Onderzoek 
Zoek manieren om deze vragen 
te bestuderen en analyseer de 
uitkomsten om je oplossing te 
helpen bepalen.

Welke acties kan ik (of 
kunnen we) op basis van 
mijn opgedane kennis 
ondernemen om een 
verschil te maken? 

Waarom moet ik me 
hier zorgen over 
maken? Waarom is het 
van belang voor mij of 
mijn gemeenschap?

Wat moet ik weten 
om meer begrip te 
krijgen, zodat er een 
overtuigende 
oplossing door mij 
(of ons) kan worden 
geformuleerd? 

Framework 
Gebruik het framework voor challenge-based learning om je gedachten te ordenen, vragen te 
stellen en onderzoek te doen en dat samen te vatten, om zo tot oplossingen te komen. Noteer je 
ideeën in het bijbehorende werkboek, dat je kunt downloaden op pag. 17.
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Het grote idee: Het universele thema of concept dat op verschillende 
manieren bekeken kan worden en belangrijk is voor jou en je gemeenschap.

De essentiële vraag: Met deze vraag kun je je gedachten op mogelijke 
oplossingen richten.

De opgave: De essentiële vraag die de oproep tot actie wordt.

Inzet 
In stap 1 identificeer en bekijk je het grote idee zodat je het leert kennen en vragen 
kunt bedenken. Daarna bundel je de vragen tot één essentiële vraag. Vervolgens 
formuleer je je opgave, die bestaat uit een oproep tot actie. Neem de gedetailleerde 
beschrijvingen hieronder door om deze stap beter te begrijpen. 

?
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Het grote idee: Milieurechtvaardigheid

De essentiële vraag: Hoe kunnen we zorgen dat iedereen toegang heeft tot 
een gezonde omgeving om in te leven, leren en werken? 

De opgave: Een betere wereld creëren door 
milieurechtvaardigheid, en dat delen met de wereld. 

Inzet toepassen: Laten we stap 1 toepassen voor deze opgave: een betere wereld creëren 
door milieurechtvaardigheid. In de rest van de gids word je door het framework geleid, 
zodat je je eigen unieke oplossingen voor deze opgave kunt ontwerpen en uitvoeren.

?
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Wat is milieurecht-
vaardigheid?

Zijn er 
organisaties in mijn 

gemeenschap waarmee 
ik kan werken?

Onderzoek 
Stap 2 helpt je bij het bepalen van zogenaamde richtvragen. De richtvragen staan 
voor datgene wat je moet weten om een oplossing voor de opgave te gaan maken. 
Bekijk de voorbeelden van richtvragen hieronder.

Waarom is 
milieurechtvaardigheid 

belangrijk voor mijn 
gemeenschap?

Wat hebben mijn 
acties te maken met 

milieurechtvaardigheid?

Hoe verbetert 
milieurechtvaardig-

heid de wereld?

Waarom zijn 
milieukwesties 

disproportioneel van invloed 
op gemeenschappen met 

veel armoede? Welke 
milieuonrechtvaardig-

heden bestaan er in 
mijn gemeenschap?

Hoe garanderen 
we dat iedereen een 

stem krijgt in het debat? 

Is er 
verschil tussen 

milieurechtvaardigheid en 
sociale rechtvaardigheid?
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Bepaal je vragen: Dit is het moment om zoveel mogelijk richtvragen te bedenken en 
die in de ruimte hieronder in te vullen. Wat moet je weten voordat je een oplossing kunt 
gaan ontwerpen? 

Richtvragen

– Wat zijn voorbeelden van projecten op het 
gebied van milieurechtvaardigheid die impact 
hebben? 

– Hoe is milieurechtvaardigheid van invloed 
op mij en anderen in mijn gemeenschap? 

– Wat zijn de meest urgente milieukwesties 
binnen mijn gemeenschap? 
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Extra activiteit: Ga creatief aan de slag met tekeningen, foto’s, video’s of muziek om je 
vragen te stellen in de vorm van een korte video, een collage, een poster of een andere 
creatieve uiting.  
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Doe onderzoek voor je vragen: Nu je de richtvragen hebt, is het tijd om op 
onderzoek uit te gaan. Wie kun je interviewen? Welke andere perspectieven kun je 
vinden? Noteer de activiteiten en informatiebronnen die je nodig hebt om antwoorden 
op je richtvragen te krijgen.

Activiteiten  en bronnen

– Deelnemen aan een milieuconferentie om meer 
te weten te komen over duurzaamheidsinitiatieven 
wereldwijd. 

– Afspreken met een plaatselijke natuurbeschermer 
en informeren naar lokale milieu-initiatieven.  

– Artikelen lezen die me meer inzicht geven in de 
belangrijke milieuorganisaties van mijn gemeenschap.
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Vat je onderzoeksresultaten samen: Als je klaar bent met je onderzoek, ga je de 
ideeën evalueren en eventuele nieuwe perspectieven bepalen op basis van de 
resultaten. Hiermee word je naar een oplossing voor deze opgave geleid.

Ik heb bepaald hoe 
mijn onderzoek al dan niet 

aansluit op mijn eerdere 
kennis.

Ik weet wie  
ik kan inschakelen  

voor hulp.

Ik heb andere 
perspectieven en ideeën 

ontdekt waarmee ik rekening 
moet houden. 

Ik heb lokale 
organisaties gevonden 
die een verschil maken.  

Ik heb een 
verband met mijn eigen 

ervaring gevonden dat ik kan 
gebruiken voor mijn 

oproep tot actie.

Ik heb de belangrijkste 
thema’s en kernpunten 

bepaald als basis voor mijn  
oproep tot actie.
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 Oplossing

Actie 
In deze laatste stap ga je je oplossing voor de opgave formuleren. 

Wat is bruikbaar bewijs? Wat is 
meetbaar bewijs?  

Wat is effectief bewijs?  

Een definitie van succes helpt  
bij het meten van voortgang.

Op basis van mijn 
onderzoek, stel ik de volgende 

oplossing voor . . .

Hoe ga ik de 
oplossing 
plannen?

Niet vergeten: Een opgave  
kan allerlei oplossingen hebben 
als er verschillende perspec-
tieven zijn. Hiermee worden 
mensen meer betrokken, 
toegewijd en geïnteresseerd in 
de oplossing.

Een lokale 
campagne voor  

‘Schone stranden’ 
opzetten. 
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Actie: Formuleer of schets je actieplan, inclusief de specifieke stappen die je neemt om je 
oplossing uit te voeren en je resultaten met anderen te delen. Je kunt een lijst toevoegen met 
mensen waarmee je contact wilt maken of zelfs de hashtags die je gaat gebruiken om 
anderen te betrekken. 

Actieplan: 

– De campagne ‘Schone stranden’ opzetten.  

– Een marketingplan ontwikkelen om de 
ABC Beach Cleanup te promoten.  

– Foto’s van de strandschoonmaak maken.  

– Feedback en uitspraken van deelnemers 
verzamelen om de impact te meten.

Actieplan
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04/22/21, 9:41 

24 GEDEELD 102 LIKES

Ethan Izzarelli 
@EthanIzzarelli

Ik wil graag meer info over je ervaring tijdens het 
schoonmaken van het strand bij ABC:

De ABC Beach Cleanup was 
geweldig! Hoe heeft deze actie 

jouw kijk op de impact van plastic 
afval op de stranden veranderd? 

04/22/21, 9:41 

52 GEDEELD 102 LIKES

Danielle Durr  
@DanielleDurr 

04/01/21, 9:41 

32 GEDEELD 102 LIKES

Yumi Asai 
@YumiAsai

Actie: Nu is het tijd om te delen hoe je tot je oplossing bent gekomen en welke resultaten 
de actie had. Je kunt de impact van je oplossing op een creatieve manier delen met 
video’s, gedichten, tekeningen en foto’s. Denk ook aan het werk dat je hebt gemaakt 
tijdens de extra activiteit op pag. 11. En deel je verhaal met #ChallengeForChange!

Doe mee! 
Help een middag mee plastic afval 
op te ruimen op het strand bij ABC. 
Laten we het strand en onze 
omgeving schoon houden. 

Laat het weten

Bekijk dit artikel waarin ik praat over de recente 
strandschoonmaak in onze gemeenschap. 

🐟

Elk jaar vieren meer dan een miljard mensen op 22 
april de Dag van de Aarde om de aarde te 
beschermen tegen water- en luchtvervuiling. 
“Daarom doe ik mee aan acties zoals een 
strandschoonmaak. Ik lever een bijdrage aan een 
gezondere wereld”, zegt Danielle Durr uit San 
Jose, CA.
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https://twitter.com/hashtag/challengeforchange


Werkboek 
Als je klaar bent om deze opgave uit te 
voeren, gebruik je het bijbehorende 
werkboek om je gedachten en ideeën vast 
te leggen.
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https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2021/cfc/environment-workbook.pdf
https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2021/cfc/environment-workbook.pdf


Informatiebronnen 
In deze beheerde bronnen vind je meer informatie die je kan helpen de opgave te doen, je kennis te 
verbreden en je verhaal te vertellen. Je kunt ook een van de andere opgaven doen!

Challenge-based learning  

•Challenge Based Learning (Engelstalig) 
•Challenge Based Learning Guide 
•Challenge Based Learning in Indonesia 
•Write to Change the World: Challenge Based 

Learning for Persuasive Writing 

Informatiebronnen van Apple over onderwijs 
en creativiteit 

•Apple Teacher  
•Handleidingen Iedereen is creatief 
•Apple Education Learning Series 
•Onderzoek voor leerkrachten 
•Elementen van leren 
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http://challengebasedlearning.org
https://books.apple.com/nl/book/challenge-based-learning-guide/id1145036840
https://books.apple.com/nl/book/challenge-based-learning-in-indonesia/id544022048
https://books.apple.com/nl/book/write-to-change-world-challenge-based-learning-for/id835453522
https://books.apple.com/nl/book/write-to-change-world-challenge-based-learning-for/id835453522
https://www.apple.com/nl/education/k12/apple-teacher/
https://books.apple.com/nl/book-series/iedereen-is-creatief/id1458811442?
https://apple.co/edu-learning-series-nl
https://books.apple.com/nl/book/onderzoek-voor-leerkrachten/id1144714284?l=nl
https://books.apple.com/nl/book/elementen-van-leren/id1484871587?l=nl
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