
Hoe kan je weten of iemand 
in armoede leeft?

a) De persoon heeft geen smartphone
b) De persoon is niet in staat om te voorzien 
 in zijn/haar basisbehoeften zoals voedsel,   
 gezondheidszorg en onderwijs
c) De persoon is niet mooi gekleed
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Op welk continent leven de meeste 
kinderen die niet naar school gaan? 

a) Europa
b) Azië
c) Amerika
d) Afrika

Wordt er voldoende voedsel geproduceerd 
in de wereld om alle mensen te voeden?

a) Neen, want ik heb altijd honger
b) Er wordt genoeg gezond voedsel 
 geproduceerd, maar niet genoeg 
 snoep en frisdrank
c) Er is voldoende voedsel, maar niet   
 iedereen heeft genoeg geld om   
 voedsel te kopen

Hoe oud wordt men 
gemiddeld in de wereld?

a) 50 jaar
b) 60 jaar
c) 70 jaar

Slechts in één land ter wereld zaten er 
in 2017 meer vrouwen dan mannen in 
het parlement. In welk land is dit?

a) Het Verenigd Koninkrijk
b) Noorwegen
c) Frankrijk
d) Rwanda
e) Peru

Hoe kan je minder water verbruiken?

a) Er is er geen watertekort waar ik woon, 
 ik kan zoveel water gebruiken als ik wil
b) Door een douche te nemen in plaats 
 van een bad
c) Door frisdrank te drinken in plaats 
 van water

Welk antwoord is fout? Duurzame energie 
kan geproduceerd worden met…

a) Steenkool
b) Zon
c) Wind
d) Golven

Moeten vrouwen evenveel verdienen als 
mannen als ze dezelfde job hebben?

a) Ja natuurlijk, mannen en vrouwen hebben  
 dezelfde rechten
b) Neen, mannen moeten meer betaald  
 worden omdat ze sterker zijn 

Wat is een duurzame fabriek?

a) Een fabriek die lang geleden is gebouwd  
 en nu nog steeds functioneert
b) Een fabriek die giftig afval produceert
c) Een fabriek die geen schade 
 toebrengt aan het milieu 
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Hoeveel mensen in ontwikkelingslanden 
leven in sloppenwijken?

a) 30%
b) 55%
c) 80%

Welke elementen dragen bij 
tot vervuiling van de zee?

a) Afval op het strand    
b) Kwallen en krabben
c) Zeewier

We moeten onze bossen beschermen om 
klimaatverandering tegen te gaan omdat:

a) Bossen leuk zijn om in te spelen
b) Bomen voor zuurstof zorgen 
c) We hout nodig hebben om huizen 
 te bouwen 

Wat is een democratie?

a) Een land dat bestuurd wordt door 
 een dictator
b) Een land dat bestuurd wordt door 
 het volk
c) Een land dat enkel door mannen   
 bestuurd wordt 

Een partnerschap is...

a) Wanneer je met een vriend(in) speelt en je  
 doet alsof je zijn/haar vader of moeder bent 
b) Wanneer mensen en organisaties elkaar  
 ondersteunen om een gezamenlijk 
 doel te bereiken  
c) Wanneer twee leerlingen elke 
 dag aan dezelfde tafel eten  

Op welke manier kunnen we 
armoede het best bestrijden?

a) Niets doen, het probleem lost zich   
 vanzelf wel op
b) De rijkdom die de wereld produceert 
 eerlijk verdelen
c) Vermijden dat buitenlanders je 
 land binnenkomen

Wat is hernieuwbare energie?

a) De energie die je krijgt van energiedrank
b) Energie die wordt geproduceerd aan de  
 hand van onbeperkte natuurlijke bronnen  
 – zoals zon en wind 
c) Een energiebron waarvan je het   
 abonnement maandelijks moet  
 vernieuwen  

Juist of fout: Onze zeeën en oceanen 
zitten vol met vissen.

a) Juist, ik kan er zoveel eten als ik wil!
b) Fout, overbevissing, vervuiling en de   
 klimaatverandering zorgen voor een 
 daling van de hoeveelheid vis in onze   
 zeeën en oceanen



Leven er nu minder mensen in 
armoede dan 25 jaar geleden?

a) Neen, nu leven er 1 miljard mensen 
 meer in armoede
b) Ja, nu leven er 1 miljard mensen 
 minder in armoede
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Juist of fout: Wereldwijd gaan er minder 
meisjes dan jongens naar school.

a) Fout
b) Juist

Juist of fout: Wereldwijd vermindert het 
aantal mensen dat honger lijdt.

a) Juist
b) Fout

Kies twee zaken die kunnen vermijden dat 
kinderen die jonger zijn dan 5 jaar sterven.

a) Voedzaam eten
b) Gsm 
c) Zuiver drinkwater
d) Frisdrank

Welk land gaf als eerste in de wereld volledige 
politieke rechten aan vrouwen (het recht om 

te stemmen en verkozen te worden)?

a) Frankrijk 
b) De Verenigde Staten van Amerika
c) Finland

Schoon water is: 

a) Water dat je veilig kan drinken
b) Water dat met afwasmiddel is 
 schoongemaakt
c) Water dat er helder uitziet

Wanneer kunnen we spreken over 
slim gebruik van energie op school?

a) Wanneer je het licht aanlaat tijdens 
 de speeltijd 
b) Wanneer je op wandelafstand van 
 de school woont, en met de auto 
 naar school komt in plaats van 
 te voet of met de fiets
c) Wanneer je op een koude dag een 
 dikke trui aan trekt in plaats van 
 de verwarming hoger te zetten 

Kan je arm zijn als je een job hebt?

a) Neen, want je verdient geld door te werken

b) Ja, je kan een job hebben en toch in 
 armoede leven 

Juist of fout: Iedereen heeft 
toegang tot internet.

a) Juist
b) Fout

2
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Er bestaan reeds oplossingen om energie 
te besparen en onze planeet te beschermen. 

Welke van de volgende bestaat niet?

a) Fietsen
b) Elektrische bussen
c) Vliegende wagens

Wat is overbevissing?

a) Te veel vis eten en daardoor ziek worden
b) Meer vis uit de zee halen dan er op 
 natuurlijke wijze bijkomt 
c) Het overmatig voederen van vissen 
 zodat ze groter worden

Het uitsterven van bepaalde 
diersoorten is het gevolg van...

a) Menselijke activiteiten 
b) Dieren die elkaar opeten
c) Uitstoot van radiofrequenties 
 van gsm’s 

Wat is een kindsoldaat?

a) Een kind dat oorlogsspelletjes speelt 
 met andere kinderen
b) Een kind dat deel uitmaakt van een 
 gewapende groep 
c) Beide 

Hoe draagt fairtrade (eerlijke handel) 
bij tot de Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen (SDG’s)?

a) Het biedt betere handelsvoorwaarden 
 aan producenten en werknemers 
b) Het verhoogt de winst voor 
 de industrie 
c) Het moedigt producenten aan 
 om kinderen aan te nemen

Juist of fout: In de afgelopen 25 jaar 
is het aantal mensen dat leeft in 
extreme armoede NIET gedaald.

a) Juist
b) Fout

Welke stelling is correct?

a) De opwarming van de aarde bestaat niet  
 want de vorige winter was superkoud
b) De opwarming van de aarde bestaat niet  
 want er ligt nog steeds ijs op de   
 Noordpool en de Zuidpool
c) De opwarming van de aarde zal leiden   
 tot meer overstromingen en hevige   
 stormen

Hoeveel voedsel wordt er 
dagelijks wereldwijd verspild?

a) Geen, want alle voedsel wordt opgegeten  
 of diepgevroren
b) Een derde van al het geproduceerde   
 voedsel
c) Heel weinig, want de mensen hebben  
 de hoeveelheid afval die ze 
 produceren drastisch verminderd



Je leeft in extreme armoede als je met 
minder dan 1,25 dollar (1 euro) per dag 
moet overleven. Hoeveel mensen leven 

er wereldwijd in extreme armoede?

a) Ongeveer 800 mensen
b) Ongeveer 8.000 mensen
c) Ongeveer 800 miljoen mensen
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Onderwijs…

a) Maakt het je moeilijk om een job te vinden
b) Zal je helpen om een job te vinden en 
 een beter leven te leiden
c) Is enkel nuttig voor slimme kinderen

Hoeveel mensen wereldwijd hebben geen 
toegang tot voldoende gezonde voeding?

a) Bijna 90 mensen
b) Bijna 9.000 mensen
c) Bijna 900 miljoen mensen

Wat is het beste voor een pasgeboren baby?

a) Gevoed worden via de fles
b) Water drinken
c) Borstvoeding

Hoeveel landen in de wereld hadden in 2017 
een vrouw als president of staatshoofd?

a) 5
b) 20
c) 100

Waar komt het meeste door menselijke 
activiteiten geproduceerde 

afvalwater terecht?

a) Het wordt gezuiverd en hergebruikt
b) Het wordt opgeslagen op veilige locaties
c) Het wordt ongezuiverd terug in de   
 rivieren en de zee geloosd 

De opwarming van de Aarde is het gevolg 
van een hogere concentratie van een 

bepaald gas in onze atmosfeer. 
Over welk gas hebben we het?

a) Ozon
b) Koolstofdioxide 
c) Mosterdgas

Wat betekent “economische groei”?

a) Je kan elke maand sparen
b) De prijzen stijgen 
c) Jaar na jaar stijgt de totale waarde 
 van de goederen en diensten die 
 een land produceert

Juist of fout: Iedereen heeft 
toegang tot elektriciteit.

a) Juist
b) Fout 

3
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Wat is hernieuwbare energie? 

a) Energie die we halen uit natuurlijke 
 bronnen die onuitputtelijk zijn
b) Energie die we halen uit de ruimte
c) Een soort van energie die de farao’s 
 in het Oude Egypte gebruikten 

Hoeveel procent van alle diersoorten die 
in de oceaan leven zijn reeds ontdekt?

a) Ongeveer 5%  
b) Ongeveer 50%
c) Meer dan 80%

Biodiversiteit is...

a) De diversiteit van dieren- en planten-  
 soorten die op onze aarde leven
b) De variatie aan gezonde producten 
 die je kan vinden in de supermarkt
c) Het aantal planeten waarop 
 mensen kunnen overleven 

Een blauwhelm is...

a) Een soldaat die werkt voor de Verenigde   
 Naties om de vrede te bewaren 
b) Een brandweerman die voor de 
 zeemacht werkt
c) Een kindsoldaat 

Welke uitvinding heeft wereldwijde 
samenwerking vergemakkelijkt? 

a) Postduiven 
b) Het internet 
c) Boodschappen via flessen

Op school...

a) Moeten meisjes leren breien en koken
b) Moeten jongens zich bezighouden met  
 wetenschap en technologie
c) Moeten jongens en meisjes dezelfde   
 leerkansen krijgen

Landen moeten er naar streven meer 
energie te genereren via:

a) Steenkool en olie
b) Kernenergie
c) De zon, wind en golven

Olie is de meest vervuilende industrie in 
de wereld. Welke industrie staat op twee?

a) Steenkoolontginning
b) Textielindustrie
c) Smartphone-industrie



De meeste mensen die 
in armoede leven, leven in:

a) Europa
b) Noord- en Zuid-Amerika
c) Afrika en Azië

1 GEEN 
ARMOEDE 2 GEEN 

HONGER

4

7 8

6

3

5

9

GOEDE GEZONDHEID 
EN WELZIJN

KWALITEITSONDERWIJS
SCHOON WATER 
EN SANITAIR

BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

INDUSTRIE, INNOVATIE 
EN INFRASTRUCTUUR 

GENDERGELIJKHEID

EERLIJK WERK EN 
ECONOMISCHE GROEI

Kwaliteitsonderwijs is goed voor...

a) Een betere gezondheid 
b) Minder armoede 
c) Beide 

Welke van deze stellingen klopt?

a) Je hebt dagelijks minstens één blikje  
 frisdrank nodig om gezond te blijven
b) Er is genoeg voedsel om de hele wereld 
 te voeden
c) Je kan gezond blijven zonder    
 groenten en fruit te eten

Hoeveel minuten zouden kinderen tussen 
5 en 17 jaar dagelijks moeten bewegen?

a) 60 minuten
b) 30 minuten
c) Kinderen moeten niet dagelijks bewegen

Wie moet koken en poetsen 
in het huishouden?

a) De mannen
b) De vrouwen
c) Iedereen moet helpen

Welke stelling is correct?

a) Er zijn meer mensen met een gsm 
 dan met een toilet
b) De meeste mensen hebben een toilet,  
 maar kunnen zich geen gsm veroorloven
c) Iedereen heeft zowel een gsm 
 als een toilet

Sommige energiebronnen noemen 
we “hernieuwbaar”. Waarom?

a) Omdat ze niet vervuilen
b) Omdat ze net uitgevonden zijn
c) Omdat ze snel opnieuw aangevuld 
 worden door de natuur 

Hoeveel mensen zijn wereldwijd werkloos?

a) 2 miljoen
b) 20 miljoen
c) 200 miljoen 
 

Welke nieuwe uitvinding kan helpen om 
de klimaatverandering te bestrijden?

a) Een elektrische wagen
b) Een dieselwagen
c) Een benzinewagen
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Op welk continent verhuizen de meeste 
mensen van het platteland naar de steden?

a) In Europa
b) In Noord-Amerika
c) In Azië

Juist of fout: Als we ons gedrag niet 
aanpassen, dan zal er tegen 2050 meer 

plastic dan vis in de oceaan zitten.

a) Juist
b) Fout

Over de hele wereld zijn bossen…

a) Aan het toenemen, er zijn overal bomen
b) Op hetzelfde niveau aan het blijven,   
 aangezien er evenveel bossen gekapt 
 als er geplant worden. 
c) Aan het verdwijnen, ongeveer de 
 helft van alle bossen is al verdwenen 

Wat is een vluchtelingenkamp?

a) Een zomerkamp in de bergen 
b) Een kamp dat mensen beschermt 
 die hun huis zijn ontvlucht 
c) Een militair kamp

Wat is nodig om de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen? 

a) De betrokkenheid van alle landen  
b) De ontwikkelde landen die 
 de leiding nemen  
c) De ontwikkelingslanden die 
 de leiding nemen  

Om de ongelijkheid op vlak van gezondheid 
te verminderen moeten alle kinderen 

toegang hebben tot...

a) Zuiver drinkwater
b) Medische zorg 
c) Vaccinaties
d) Al deze elementen

Wie moet er voor onze planeet zorgen?

a) Wetenschappers
b) Bekende mensen
c) De regering
d) Iedereen

Plastic zakjes zijn een ernstig probleem voor 
het milieu. Welk land heeft als eerste 

plastic zakjes verboden?

a) Zweden
b) Rusland
c) Rwanda



Je leeft in extreme armoede als je met 
minder dan 1,25 dollar (1 euro) per dag moet 
overleven. In 1990 leefden bijna vier mensen 
op tien (38%) in extreme armoede. Hoeveel 
mensen leven er nu in extreme armoede? 

a) 1 op 10
b) 3 op 10
c) 5 op 10  
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Hoeveel procent van de volwassenen in de 
wereld kan vandaag lezen en schrijven?

a) 80%
b) 60%
c) 30%

Wanneer ben je ondervoed?

a) Als je geen driegangenmaaltijd eet
b) Als je niet dagelijks vlees eet
c) Als je niet genoeg gezond voedsel 
 eet gedurende een bepaalde periode

Welk insect verspreidt malaria?

a) Mug
b) Libel
c) Vuurvliegje

Hoeveel procent van alle 
wetenschappers zijn vrouwen?

a) 30%
b) 50%
c) 70%

Hoeveel procent van al het water 
in de wereld is drinkbaar?

a) Slechts 3%
b) De helft van al het water, 50%
c) Bijna al het water, 97%

Welke energiebron is hernieuwbaar?

a) Olie
b) Gas
c) Zonlicht

Juist of fout: Elke volwassene 
heeft een bankrekening.

a) Juist
b) Fout 

Welke infrastructuur is belangrijk 
voor kwaliteitsonderwijs?

a) Een speelplaats en snacks
b) Nette scholen, leraren en boeken
c) Een frisdrankautomaat
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Hoeveel procent van de wereldbevolking zal 
in 2030 in een stedelijk gebied leven?

a) 60%
b) 100%
c) 20%

Plastic zakken zijn gevaarlijk voor 
schildpadden omdat ze denken dat het… is.

a) Voedsel
c) Een stuk speelgoed
d) Een schelp

Bomen zijn belangrijk omdat...

a) Ze de leefomgeving zijn van wilde 
 dieren en planten 
b) Je er in kan klimmen
c) Plastic gemaakt wordt van bomen

Wat is ontheemding van kinderen? 

a) Een situatie waarbij een kind op 
 vakantie gaat
b) Een situatie waar een kind zich 
 moet verplaatsen omwille van 
 bijvoorbeeld een gewapend conflict
c) Een situatie waarbij een kind 
 bij een vriend(in) gaat slapen

Wie zou partnerschappen moeten aangaan 
om de 17 Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen te bereiken?

a) Burgers  
b) Overheden 
c) Bedrijven 
d) Alle bovengenoemde actoren

We kunnen ongelijkheid bestrijden door:

a) Ervoor te zorgen dat alle kinderen 
 toegang hebben tot goed onderwijs
b) Ervoor te zorgen dat iedereen 
 dezelfde kleren draagt
c) Ervoor te zorgen dat iedereen 
 naar dezelfde tv-programma's 
 kan kijken

In welke stad bereikten wereldleiders in 2015 
een akkoord over het klimaat ?

a) Parijs (Klimaatakkoord van Parijs)
b) Londen (Big Ben Akkoord)
c) New York (Manhattan Akkoord)

Hoe helpen bijen het milieu?

a) Ze helpen bij het bestuiven van 
 bloemen en maken honing
b) Ze halen vieze geuren uit de lucht
c) Ze eten andere insecten op


