
Handleiding voor bij 
de Plastic Bende-les

Met deze handleiding kan jij met jouw klas eenvoudig mee doen 
met de nieuwste WWF-Rangeractie: Plastic Bende. 
Alvast bedankt voor je steun!

Waarom actie voor de zeeschildpad?
Elk jaar gaan er veel zeedieren dood door plastic. Dat plas-
tic komt door mensen in de natuur terecht. Zeeschildpadden 
hebben ook veel last van plastic. Ze eten het op en raken er in 
verstrikt. Met soms de dood tot gevolg. Door de Plastic Bende 
kan WWF betere afvalsystemen realiseren en voorlichting geven 
in de gebieden waar plastic een groot probleem is.

Wat is de Plastic Bende?
Elke jaar voeren duizenden kinderen in Nederland actie voor 
een bedreigd dier. Dit jaar vormen zij de Plastic Bende en strij-
den zij, voor een plasticvrije zee. Ze eisen 250.000 euro om 
de zeeschildpad te bevrijden en hebben een symbool: gekrijte 
zeeschildpadden. Deze worden gedurende de actieperiode door 
heel Nederland verspreid.

Waar bestaat de les uit?
De Plastic Bende-les bestaat uit een basispresentatie met 
daarbij achtergrondinformatie en een quiz van Squla. 
Aanvullend zijn er documenten beschikbaar om als school 
wegwerpplastic-vrij te worden.

Voor wie is de les?
De les is gemaakt voor de midden- en bovenbouw van het 
basisonderwijs. De presentatie bevat weinig tekst en de werk-
vormen zijn door de verschillende leerjaren allemaal te maken. 
De quizzen van partner Squla zijn wel op leerjaar ingedeeld.

Inhoud:

1. Doe mee en win!
- Creatiefste klas
- Meeste losgeld

2. Lesmateriaal
- Digibord-presentatie (inclusief Squla-quiz)

3. Wat je nog meer kunt doen



1. Doe mee en win!
Door mee te doen met de Plastic Bende draag je bij aan de 
bescherming van de zeeschildpad en maak je als klas kans 

op toffe prijzen!

In de loop van de actieperiode worden de prijzen op plasticbende.nl/school 
bekendgemaakt.

CREATIEFSTE KLAS

MEESTE LOSGELD

€€€
Met het ingezamelde geld kan WWF afvalstations bouwen 
in de Koraaldriehoek, opruimacties opzetten en mensen in 
de gebieden waar de zeeschildpad leeft voorlichten over 
plastic. 

Verzin een actie of meerdere acties waarmee jullie als klas 
zo veel mogelijk geld ophalen voor de zeeschildpad. 
Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop, zamel lege fles-
sen in of bak koekjes en verkoop deze. Meer actietips vind 
je HIER! 

Winnaars ontvangen na afloop van de actieperiode vanzelf bericht.

Geld overmaken?
Heb je geld opgehaald en wil je dit naar ons overboeken? Heel erg bedankt! Iedere bijdrage 
is van grote waarde voor ons werk en het tegengaan van plastic in de oceanen.
Het geld kun je overmaken naar het rekeningnummer NL31 RABO 0300.0000.30 ten 
name van het Wereld Natuur Fonds te Zeist. Vermeld hierbij de code: 
201629 + schoolnaam + postcode + huisnummer. 

Stel ons ook op de hoogte via: educatie@wwf.nl.

Verzin met jouw klas een creatieve en ludieke actie om 
aandacht te vragen voor de Plastic Bende! Geef je klas-
lokaal een make-over of krijt het hele schooplein vol 
met het zeeschildpadden (sjabloon-bijlage zit in de 
les-download) Geen idee is te gek! Hoe opvallender hoe 
beter!

Heb je een toffe creatieve uiting bedacht? Deel het met 
een foto of video op social media en gebruik de hashtag: 
#PLASTICBENDE. Stuur ons ook een mailtje naar: 
educatie@wwf.nl met jullie inzending.

Winnaars ontvangen na afloop van de actieperiode vanzelf bericht.

http://plasticbende.nl/school
https://www.plasticbende.nl/actietips


2. Lesmateriaal
Het lespakket bevat een basispresentatie met informatie 
over plastic, de zeeschildpad, de Koraaldriehoek en wat 

WWF doet om de zeeschildpad te beschermen tegen 
plastic. Als afsluiting is er een quiz beschikbaar van Squla.

Digibord-presentatie
De presentatie bevat meerdere slides, waarbij beeld vaak leidend is. 

Op onderstaande pagina’s wordt per slide beschreven wat je kan vertellen tij-
dens de presentatie. Er zijn een aantal verwerkingsopdrachten, deze hoeven 

niet allemaal gedaan te worden voor een succesvolle les.

Opdracht 1 (slide 10): Plastic herkennen in het klaslokaal (5 min)
Opdracht 2 (slide 12): Opschrijven wat voor plastic je zelf gebruikt (3 min)

Opdracht 3 (slide 56): Verzin een actie voor de Plastic Bende! (vrij in te vullen)
Opdracht 4 (slide 57): Plan om je eigen plasticgebruik te verminderen (10 min)

Slide 1:

Introslide met ‘bendeleden’ Janouk 
Kelderman en Niek Roozen.

Slide 2:
Op de slides hierna volgen vijf voorwerpen, 
kinderen kunnen dit raden door hun hand op 
te steken als ze het voorwerp herkennen.

Extra informatie:

Tijdsduur les: ongeveer 20 minuten exclusief opdrachten.
Benodigdheden: beamer/digibord met audio, per leerling een schrijfblad/
papier, pen of potlood. Voor de creatieve opdracht met het sjabloon zijn ook 
krijtjes nodig.



Slide 3:

Drinkflesje.

Slide 4:

Dopjes van flesjes.

Slide 5:

Tandenborstel.

Slide 6:

Slipper.

Slide 7:

Speelgoed-blokje.

Slide 8:

Op de volgende slide staat het antwoord. 

Slide 9:

Het antwoord is dus plastic. Op de volgende 
slides gaan kinderen soorten plastic 
herkennen.



Slide 10: Opdracht 1
3 kinderen hebben 1 minuut de tijd om allen 
3 plastic voorwerpen te zoeken in het klas-
lokaal (klasgenootjes kunnen hierbij helpen).
De voorwerpen leggen ze op een prominente 
plek voorin het lokaal. Hierna gaan jullie het 
klassikaal bekijken en nabespreken.

Hulpvragen:
- Vind je dit veel of weinig voor een klaslokaal?
- Welk plastic object komt het meest voor in het 
lokaal? Of welk is het grootst?

Slide 11: Quizvraag 1

Soms komt er een quizvraag tussendoor. Bij 
doorklikken verschijnt het juiste antwoord, 
namelijk: wegwerpplastic.

Slide 13:

Belangrijk dat de kinderen beseffen dat 
plastic in veel producten terugkomt.

Slide 14:
Er kwamen steeds meer plastic voorwerpen op 
de wereld sinds 1950. Het bleek goedkoop en 
makkelijk te gebruiken. Voor de olifant was het 
een fijne uitvinding.

Slide 15:
Plastic is dus niet altijd slecht, mits het duurzaam gebruikt 
wordt. De hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik is in 
de laatste tientallen jaren explosief gestegen. Ingezameld 
plastic wordt niet goed verwerkt en komt zo vaak in de na-
tuur terecht. En plastic gaat jarenlang mee, het duurt vaak 
wel tientallen of honderden jaren voordat het ‘afbreekt’.

Slide 12: Opdracht 2
Op het papier schrijven kinderen binnen 1 
minuut op wat voor plastic ze gebruiken. Zijn 
er grote verschillen in de klas? En hoe zit het 
met het gebruik van wegwerpplastic ten op-
zichte van plastic dat vaker gebruikt wordt?

Voorbeelden van plastic voor eenmalig gebruik: boter-
hamzakjes, plastic flesjes, verpakkingsfolie, rietjes, dopjes 
van een pak drinken.
Voorbeelden van plastic voor langer gebruik: brood-
trommel, drinkfles, onderdelen van elektronica (bijv. af-
standsbediening), speelgoed.



Slide 18:

Ooievaar verstrikt in een plastic zak.

Slide 19:

Reuzenmanta zwemmend tussen plastic.

Slide 20:

Zeehond verstrikt in een visnet.

Slide 21:

Zeester op een rekenmachine.

Slide 22:

Magelhaenpinguïn met visgerei om zijn 
vleugel. Leeft in Zuid-Amerika.

Slide 23:

Zeeschildpad hapt naar een plastic tasje.

Slide 16: Video
Video waarin erg veel plastic in de natuur te 
zien is. Wat doet dit met de kinderen?

Link naar de video: https://youtu.be/UCmR6qz1LVI

Slide 17:
Op de volgende slides worden beelden 
getoond van dieren die last hebben van 
plastic. Tip: vraag de kinderen of ze de die-
ren en het plastic voorwerp herkennen.

https://youtu.be/UCmR6qz1LVI


Slide 26: Quizvraag 2

Antwoord: 1 klein plastic 
boodschappentasje.

Slide 27:
In dit onderdeel nemen we de zeeschildpad 
onder de loep, het icoon van deze 
Rangeractie, die veel last heeft van plastic.

Slide 28:
Enkele weetjes over de zeeschildpad. Er be-
staan zeven verschillende soorten
zeeschildpadden. Deze worden niet specifiek 
belicht in deze presentatie.

Slide 29:
Dit eet een zeeschildpad. Niet iedere zee-
schildpad eet hetzelfde. Zo is de groene 
zeeschildpad een vegetariër. Hij eet enkel 
plantaardig materiaal.

Slide 30: Quizvraag 3
Normaal zijn zeeschildpadden op hun gemak 
aan het zwemmen met zo’n 3 kilometer per 
uur. Maar als het moet kan de groene 
zeeschildpad 35 kilometer per uur halen!

Slide 31:

Aankondiging van de volgende slides, waarin 
duidelijk wordt hoeveel last de zeeschildpad 
van plastic heeft.

Slide 24: Video
Video waarin dieren en plastic te zien zijn.

Link naar de video: https://youtu.be/zaYimLzLXng

Slide 25:
Reflectievraag om terug te blikken op de 
vorige slides. Vraag ook naar het gevoel bij 
de kinderen.

https://youtu.be/zaYimLzLXng


Slide 34:

Antwoord: De helft heeft wel iets van plas-
tic in zijn lichaam. Hier kunnen ze ook zeker 
dood aan gaan. 

Slide 35:
Zien de kinderen het verschil? En snappen 
ze dat dit voor een schildpad best lastig is?
Ook raken ze verstrikt in verpakkingen van 
(drink)blikjes, vistouwen en netten en rietjes.

Slide 36:
Op de volgende slide verschijnt een wereld-
kaart. Zeeschildpadden leven op verschil-
lende plekken, maar WWF richt zich op de 
Koraaldriehoek.

Slide 37:
De Koraaldriehoek verschijnt bij doorklikken. Het is 
een gebied ten noorden van Australië. Een aantal 
landen binnen dit gebied zijn: Maleisië, de Filippijnen 
en Indonesië. 
6 van de 7 soorten zeeschildpadden leeft hier.

Slide 38:
 
Nu nemen we een duik in de Koraaldriehoek, 
om te kijken hoe het leven daar is...

Slide 39:
In de Koraaldriehoek leven ontzettend veel 
zeedieren en koraalsoorten. 76 procent van 
alle soorten koraal leeft er en 3000 
verschillende soorten vis.

Slide 32:

Deze zeeschildpad zit vast in een vissersnet, 
dat ook grotendeels uit plastic bestaat.

Slide 33:
Hier zie je een pasgeboren zeeschildpad. Zij 
kruipen vanuit hun ei naar de zee. En komen 
zelfs daar plastic tegen en raken er soms in 
verstrikt. Wat vinden de kinderen hiervan?



Slide 42:

In de Koraaldriehoek is plastic vervuiling een 
groot probleem. Het behoort tot de meest 
vervuilde regio’s ter wereld.

Slide 43:
Mensen hebben er geen goed afvalsysteem. 
Er is geen vuilnisman zoals hier in Nederland. 
Dus ‘gooien’ ze hun troep op ‘straat’, wat 
soms een riviertje door een klein dorpje is.

Slide 44:
We gebruiken in Nederland erg veel producten met 
plastic, waarvan bijna de helft alleen het verpakkings-
materiaal is. Plastic is makkelijk en goedkoop, vandaar 
dat het massaal geproduceerd wordt. 
Met alle gevolgen van dien voor de natuur.

Slide 45: Vraag 5

Antwoord: Zo veel als 10 grote zwembaden 
vol (Olympische zwembaden).

Slide 46: Video
In deze video legt Janouk uit wat de Plastic 
Bende is en herhaalt ze wat info uit de vori-
ge slides.
Link naar de video: https://youtu.be/13RvMNJO7kg

Slide 47:

Vanaf hier begint de uitleg hoe je als klas 
mee kan doen met de Plastic Bende, 
financieel en/of met een creatieve uiting.

Slide 40:

Drie diersoorten die in de koraaldriehoek 
leven.

Slide 41:

Een aantal slides waarin de andere werkelijk-
heid van de Koraaldriehoek duidelijk wordt.

https://youtu.be/13RvMNJO7kg


Slide 50:

De giftenladder volgt hierna. Daarmee is het 
goed inzichtelijk wat WWF doet met het geld 
van de Plastic Bende.

Slide 51:
Door plastic kunnen zeeschildpadden ziek worden of gewond 
raken. Het is niet altijd makkelijk om zo’n dier te helpen. Vaak is het 
werk voor een dierenarts. We willen ervoor zorgen dat dierenartsen 
in de Koraaldriehoek zeeschildpadden en andere zeedieren kunnen 
helpen. Als dat nodig is vliegt een dierenarts naar een dier in nood 
of wordt een dier in een opvangcentrum verzorgd.

Slide 52:
Veel mensen in de Koraaldriehoek weten nog niet hoe schadelijk 
plastic in zee is. Ze zijn gewend om afval in de rivier te gooien.
Daarom willen we er juist de kinderen op school over vertellen. Over 
hoe je met het afval om moet gaan maar ook dat je veel minder 
plastic zou moeten gebruiken. Bijvoorbeeld door altijd je eigen 
boodschappentas mee te nemen naar de winkel. 

Slide 53:
We willen helpen om boten geschikt te maken om 
plastic mee uit rivieren en kanalen te vissen. 
Belangrijk voor de zeeschildpad, want elk flesje en 
elke zak die uit de rivier gehaald wordt komt niet in 
zee.

Slide 54:
Mensen die in de Koraaldriehoek wonen zijn erg 
handig: zij kunnen bewegende plasticvangers ook 
zelf bouwen. We willen ze helpen om die vangers te 
maken en te gebruiken. De vangers voorkomen dat 
plastic afval in de zee komt.

Slide 55:

Ook gaan we helpen met het bouwen van 
afvalstations waarin het opgehaalde plastic 
verwerkt kan worden.

Slide 48:
Bij de les is een sjabloon geleverd (zie down-
loadmap). Print en knip deze uit en begin 
met krijten rondom de school. Deel het met 
#plasticbende.

Slide 49:
Er zijn veel acties die je kunt doen om geld 
op te halen. Overleg het in de klas. Wie heeft 
het beste idee? En hoeveel tijd willen jullie er 
aan besteden?



Slide 59:

Afsluiting, mogelijk om nog te herhalen of na 
te vragen wat het meeste indruk heeft 
gemaakt op de kinderen.

Slide 58: Quizzen van Squla
Speciaal voor de Plastic Bende heeft Squla 
verschillende quizzen gemaakt, die aanslui-
ten bij deze quiz.  Ze zijn te spelen via 
onderstaande webpagina’s.

Groep 5/6: www.plasticbende.nl/squla56

Groep 7/8: www.plasticbende.nl/squla78

Slide 56: Opdracht 3

Doe mee met de plastic bende en verzin een 
toffe actie. Bekende acties zijn een 
sponsorloop of koekjes bakken. Wie weet 
hebben jullie wel een ander leuk idee. Op: 
plasticbende.nl/actietips staan meer tips 
voor leuke geld-inzamelacties.

Slide 57: Opdracht 4

Laat leerlingen in tweetallen of groepjes 
een plan maken. Wat kunnen ze verbeteren 
in hun plasticgebruik? Of wat kan de school 
anders doen als het gaat om plastic en 
misschien wel het scheiden van afval.

Optie: laat groepjes hun idee presenteren.
Tip: Spreek een datum af om te evaluaren. 
Is het bijv. na 1 week gelukt om minder/geen 
plastic te gebruiken?

http://www.plasticbende.nl/squla56
http://www.plasticbende.nl/squla78
http://plasticbende.nl/actietips


3. Wat je nog meer 
kunt doen

In het kader van de Free the Sea-campagne heeft 
WWF een toolkit ontwikkeld om scholen te helpen 
minder (wegwerp)plastic te gebruiken. Door de tool-
kit te gebruiken kan je als school de eerste stap zet-
ten in het verminderen van plastic. De toolkit bestaat 
uit een stappenplan, voorbeeldbrief voor ouders en 
bevat de WWF Free the Sea-campagneposter, die je 
als school kunt ophangen om je te committeren aan 
de campagne.

Je download de toolkit op: 
plasticbende.nl/school

Toekomstkunde is nieuw wekelijks terugkerend les-
materiaal voor groep 5/6 en groep 7/8 over 
actuele onderwerpen rondom klimaat, duurzaam-
heid, natuur en wilde dieren, waarbij kinderen ont-
dekken wat zij zélf kunnen doen voor een betere 
toekomst. Kinderen kunnen zelfstandig met het 
materiaal aan de slag. Het onderwerp plastic komt 
ook met enige regelmaat terug in de lessen.

Ga naar: 
wwf.nl/toekomstkunde

http://plasticbende.nl/school
http://wwf.nl/toekomstkunde

