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Een betere wereld 
Wij willen je vragen om met ons mee te denken. We zoeken naar creatieve ideeën hoe we samen de 
wereld een stukje beter kunnen maken. Een wereld, waarin we samenwerken aan de 17 werelddoelen.  
 
17 Werelddoelen 
In 2015 hebben 193 wereldleiders van de Verenigde Naties hun handtekening gezet onder een 
document. In dit document hebben ze met elkaar afgesproken te werken aan een betere wereld.  
Ze hebben hiervoor 17 werelddoelen opgesteld ofwel 'Global Goals’. Deze doelen moeten ervoor zorgen 
dat de wereld in 2030 een betere plaats is om in te leven. Voor iedereen!  
Daar willen we jouw hulp bij vragen. 
In dit filmpje zie je meer over de 17 werelddoelen:  17 doelen die je deelt 
 
 

Challenge #8 Mannen en vrouwen gelijk 
 
Heb jij dat ook, dat je je merkt dat jongens en meisjes anders worden behandeld? 
Heb jij dat ook, dat je soms niet weet of je je soms meer een jongen of een meisje voelt? 
Heb jij dat ook, dat je je afvraagt waarom er op school of sport aparte dingen zijn voor jongens en meisjes? 
Heb jij dat ook, dat je soms onmacht voelt, terwijl jij de toekomst hebt?! 
 
 
 
 

   
                    

                    
                   

  
 

       
 

       
                  
                      

                  
              

                 
       

 
       

                  
                     

http://www.swvpo3006.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=1eOHKMPCFYQ
https://youtu.be/s6_mbd6KRdA
http://www.hb-atelier.online/
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Mannen en vrouwen gelijk 
De afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we zeven challenges gehad over verschillende werelddoelen.  
Bij de nieuwe Challenge #8 gaan we in op Werelddoel 5: Mannen en vrouwen gelijk.  
We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat jongens en meiden gelijk zijn. 
Voor mensen die het niet weten, of misschien soms vergeten, is het vastgelegd in de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens. Want volgens de Verenigde Naties is ‘gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen’ de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.  
Gelukkig is in veel landen de positie van meisjes en vrouwen de laatste jaren verbeterd. Steeds meer 
meisjes gaan naar school en wereldwijd komen er meer vrouwen in banen op topposities binnen 
bedrijven, politiek en organisaties. In 2030 moeten mannen en vrouwen dezelfde kansen hebben.  
Er moet een eind komen aan geweld tegen vrouwen en meisjes, vrouwenhandel zoals seksuele 
uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. Bovendien heb je vast wel eens gehoord over 
genderneutraliteit en/of -diversiteit. Want niet iedereen voelt zich thuis in het hokje jongen of meisje. 
Tijdens Challenge 8 hebben we hier ook zeker aandacht voor.  
 
In dit filmpje vertelt Charazad meer over Werelddoel 5: Mannen en vrouwen gelijk  
Filmpje werelddoel 5 
 
In Challenge #8 vragen we je om mee te denken over wat er binnen jouw school of sportclub nodig is, 
zodat deze meer genderneutraal wordt.  
 
Verwerk je beste ideeën in een filmpje, boek, bouwwerk, liedje, rap of … alle ideeën zijn welkom. Op de 
website https://www.hb-atelier.online/leerlingen/challenges/ lees je meer hierover. De ideeën worden 
beoordeeld op originaliteit/creativiteit in uitvoering en inhoud. En je kunt weer leuke prijzen winnen.  
  
Aanmelden 
Doe je mee? Tot 7 oktober 2022 kun je jezelf of je groep aanmelden voor Challenge #8.  
Aanmelden kan door middel van Individuele inschrijving of Groepsinschrijving.  
 
Je kunt ook deelnemen aan de online workshops en gastsprekerslessen.   
Deze vinden plaats van 14 oktober 2022 tot en met 2 december 2022.  
Je krijgt dan les over onder meer de geschiedenis van emancipatie en de wetgeving, stereotypen voor 
jongens en meisjes en gender identiteit/diversiteit.  
Je wordt begeleid door begeleiders van plusklassen in het HB Atelier en er worden gastsprekers 
uitgenodigd. Kortom, het belooft weer een mooie Challenge te worden. Doe je ook mee? 
 
Stuur jouw beste idee voor Challenge #8: Mannen en vrouwen gelijk 
voor 8 december 2022 naar challenge@swvpo3006.nl 
 
De Challenges van het HB Atelier zijn vooral bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het 
basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Veel succes! 

http://www.swvpo3006.nl/
https://youtu.be/Wm_DCBSl784
https://www.hb-atelier.online/leerlingen/challenges/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-xNLDAU2CWCsEk2xcPMYjNrOD7FBLnhfh4fQUfepUNDhFWUI1SFhWSDNVOFpYODQ3SFRSRjBWMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-xNLDAU2CWCsEk2xcPMYjNrOD7FBLnhfh4fQUfepUQzdQWFJVTlMzQUtXR0VLQTBFV0FOVVNVVC4u
mailto:challenge@swvpo3006.nl
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