
  



1. Introductie 

Wat is EQUATOR? 

EQUATOR is een internationaal leerplatform waarmee kinderen uit de hele wereld samen 
groeien naar actief wereldburgerschap. Kinderen uit de lagere school wisselen via een beveiligd 
platform en onder begeleiding van een leerkracht videoboodschappen met elkaar uit en leren 
zo elkaars leefwereld beter kennen. Voor deze filmpjes inspireren de kinderen zich op de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en maken ze toegankelijk voor hun 
leeftijdsgroep. Zo creëren ze leerkansen over de grenzen heen. 

Om die leerkansen duurzaam te maken zorgen we voor hechte scholenbanden tussen klassen 
aan beide kanten van de evenaar. Zo geven we kinderen een brede kijk op de wereld. We 
willen de stem van kinderen wereldwijd versterken en rechtstreeks in het klaslokaal brengen. 
Veel leerkrachten weten immers niet écht wat er leeft aan de andere kant van de wereldbol. 

We brengen Noord en Zuid dichter bij elkaar, bouwen bruggen tussen culturen en stimuleren zo 
respect, verdraagzaamheid en wereldburgerschap. We sensibiliseren kinderen - en daardoor 
ook hun ouders - over verschillende leefsituaties van schoolkinderen in de rest van de wereld. 
Door de actieve uitwisseling van leerkansen moedigen we  betrokken en gelijkwaardige relaties 
aan . 

Ons project roept scholen en ngo’s wereldwijd op om mee te werken en krijgt daarbij de steun 
van hogescholen, universiteiten en andere professionele partners. Ons team van ambassadeurs 
reist ondertussen de wereld rond op zoek naar verhalen die we met ons netwerk delen. We 
delen onze kennis met journalisten en documentairemakers en creëren zo bewustwording bij 
een groot publiek. 

EQUATOR is een samenwerking tussen Wereld-Delen vzw, Chico Latino vzw, VVOB en The 
Redhorse Collective. Ons project wordt gesteund door het programma ‘Frame, Voice, Report!’ 
van Wilde Ganzen, 11.11.11 en de Europese Unie. 



Ontwikkelingsdoelstellingen 

In de filmpjes die we voor EQUATOR maken, vertellen kinderen elkaar over alledaagse 
ervaringen uit hun leefwereld. Ze laten zich daarbij inspireren door de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s. Ze formuleren hun eigen oplossingen voor de 
ontwikkelingsvraagstukken, en polsen bij leeftijdsgenoten naar hun ideeën. 

  

  

2. Inhoud en format 

Thema’s 

Met de filmpjes willen we kinderen doen nadenken over elkaars leefwereld.  Hoe zouden zij de 
wereld veranderen, als zij het voor het zeggen hadden?  We vertrekken van heel gewone vragen 
die we koppelen aan de SDG’s.  Elk filmpje behandelt één SDG thema. In een eerste filmpje 
kan de klas, school of het lokaal educatief project zichzelf voorstellen.  

Enkele voorbeelden: 

a. Vertel over het eten bij jullie, en over het eten op bijzondere (feest)dagen 
SDG 2: Geen honger: 
1. Wat neem je mee naar school om te eten? 
2. Kweken jullie thuis zelf groenten op het veld? Hebben jullie 

dieren, voor het vlees, eieren? OF kopen jullie alles in de 
supermarkt of de kruidenier?  

3.  Wat is het typisch traditioneel gerecht uit jullie streek en hoe 
maak je het? Wat is jouw lievelingsgrecht? 

b. Vertel over je gezondheid, en of je al eens ziek bent geweest 
SDG 3: goede gezondheid en welzijn 
1. Ben je zelf al eens ernstig ziek geweest of ken je iemand die al 

eens ziek is geweest? 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs


2.  Is er in jouw buurt een zieknhuis waar je naartoe kan gaan als 
je ziek bent? Zijn er medicijnen beschikbaar als je ziek bent? 
Kost dat veel geld? 

3. Is de lucht zuiver waar je woont? Is er veel afval en vuilnis? 

c. Vertel over je school, hoe de dag verloopt, wat je er leuk vindt … 
SDG 4: kwaliteitsonderwijs: 
1. Waarom is school zo belangrijk? 
2. Ga je graag naar school? 
3. Kan iedereen in je land naar school gaan? Waarom wel? Waarom 

  niet? 

d. Vertel over de dromen van jongens en de dromen van meisjes, over de omgang 
tussen jongens en meisjes  

SDG 5: Gendergelijkheid: 
1. Waar droom jij van? 
2. Vind je het belangrijk dat jongens en meisjes gelijk zijn? 
3. Kunnen jongens en meisjes hetzelfde werk doen? Spelen ze 

dezelfde spelletjes?  

e. Vertel over het water in je omgeving 
  SDG 6 Schoon water en sanitair 

1. Waar komt het water bij jullie vandaan? 
2. Is er thuis stromend water?   
3. Is het water uit de kraan drinkbaar? 

f. Vertel over het beroep van je ouders, of van je broers en zussen 
SDG 8: Eerlijk werk 
1. Wat wil je zelf later worden? Waarom? 
2. Wat doet je mama? En je papa? 
3. Is er veel werkloosheid bij jullie? Waarom is dat een probleem? 

g. Vertel over de natuur in je buurt 
SDG 13 Klimaatactie 
1. Ben je graag in de natuur? Hoe ziet die eruit? 
2. Wat is er de laatste jaren veranderd, hoe verandert het 

klimaat? Waaraan merk je dat?  
3. Doen jullie (of jullie ouders) iets voor het veranderende   

  klimaat? 

h. Vertel over gewoontes in je land:  
  SDG 17  Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

1. Welke zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van een kind  
en hoe wordt dat gevierd?  

2. Hoe ziet de traditionele klederdracht eruit? 
3. ZIjn er typische dansjes of liederen voor jullie streek of land?  

Hoe zien ze eruit, hoe klinkt deze muziek? 

Voor meer ideeën, kijk naar de voorbeeldfilmpjes op onze website: www.myequator.net 

http://www.myequator.net


Tone of voice 

- Deze filmpjes dienen niét om elkaar het goede voorbeeld te geven, of om aan 
ontwikkelingshulp te doen, wél om ideeën uit te wisselen. De filmpjes  moeten oprecht 
beschrijven wat een klas of een groep kinderen over bepaalde thema’s denkt, en op welke 
manier ze rond die thema’s werken: 

- Maak filmpjes met een positieve toon, waarin je iedereen in zijn kracht toont. 
- Streef naar evenwaardige en wederkerige relaties tussen klassen in Noord en 

Zuid. 
- Toon kinderen in alledaagse situaties, niet in probleemsituaties. 
- Ga op zoek naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. 
- Heb respect voor elkaars gebruiken en gewoonten. 
- Vermijd een paternalistische en moraliserende toon.  
- Vermijd clichés: niet alle mensen in het Zuiden zijn arm, niet iedereen heeft 

honger, net zoals niet iedereen in het Noorden rijk is. 
- Humor werkt altijd!  

Format: hoe zien onze filmpjes eruit? 

We maken korte filmpjes van 1 tot 1,5 minuten volgens een vast format met een begin, een 
midden en een einde. Tussen elk deel zit telkens een geanimeerde bumper die door het 
videoteam van Equator wordt gemaakt. 

KIJK HIER NAAR EEN VOORBEELD  

   INTRO: BUMPER EQUATOR 
i. BEGIN: VOORSTELLING 

1. Start met een begroeting van de kijkers door heel de klas/groep of door één of 
enkele leerlingen in naam van de klas/groep. 
  

2. Laat de kinderen op hun eigen manier vertellen waar het filmpje over gaat.  

Duurtijd: 10 à 15 seconden 
VOORBEELD: Hallo! Wij zijn het klasje uit Peru! Vandaag gaan we het hebben 
over afval!  

   BUMPER 

ii. MIDDEN: BEHANDELING THEMA // SDG 
1. Laat enkele kinderen hun mening, hun ervaring, hun verhaal vertellen over dat 

onderwerp.  

2. Maak videobeelden (geen foto’s!) van een activiteit waarmee je het onderwerp 
illustreert. 

    Duurtijd:  60 seconden. 
LET OP! Om een goede montage van 60 seconden te maken heb je veel meer 
beeldmateriaal nodig in verschillende beeldgroottes. Kijk verder in deze gids 
bij de tips  hoe je dat het beste aanpakt! 

VOORBEELD: Elke week doen we met onze klas een grote opruimactie. Dan 
gaan we met vuilniszakken door de straten en ruimen we het afval dat rond 
onze school ligt op. Dat vinden we heel belangrijk, want ook de dieren eten het 
plastic op en dan gaan ze dood. Dat willen we natuurlijk niet… 

https://vimeo.com/354693797


 BUMPER 

iii. EINDE: CALL TO ACTION 
1. Sluit af met een vraag voor de kinderen uit andere scholen.  

Duurtijd: 5 à 10 seconden 
VOORBEELD: Hebben jullie ook zoveel afval? En wat doen jullie daar dan aan? 
Stuur zeker een filmpje terug, want we zijn heel benieuwd naar jullie ideeën! 
Tot snel, en heel veel groetjes uit het mooie Peru! 

    OUTRO:  BUMPER EQUATOR 

3. Technische vereisten 

Materiaal 

- Je hoeft geen duur materiaal te hebben om een leuk filmpje te maken!  
- Gebruik wat je hebt. Een goeie smartphone is al voldoende. 
- Let erop dat het geluid dat je opneemt duidelijk en verstaanbaar is. 

4. Stijl en tips 

Interviews 

- Film met max. twee kinderen tegelijkertijd en hou je smartphone altijd horizontaal  
als je filmt. 

  

- Plaats de kinderen dicht genoeg bij de smartphone zodat je het geluid goed kan   
 opnemen.  

Zorg dat je in een stille omgeving kan filmen.  
- Laat de kinderen recht in de lens kijken wanneer ze praten. 



Extra beelden 
Maak indien mogelijk extra beelden.Deze beelden worden door het videoteam van Equator in de montage 
afgewisseld met de beelden van de interviews. 

- Kies beelden die bij het thema van het filmpje passen. Als je het hebt over ‘afval’ hebt, 
film dan een activiteit waar kinderen van de klas afval opruimen bijvoorbeeld. 

- Wissel beeldgroottes en kadrages af. Wees creatief. 
Film een actie vanuit verschillende hoeken. Blijf niet op dezelfde plaats staan. 

- Zorg dat je voldoende vulbeelden maakt. Voor een filmpje van een minuut heb je al 
gauw 10 vulbeelden nodig.  

- Hou je smartphone altijd horizontaal, zoals in de foto hieronder! 

  

5. Filmpjes doorsturen 
- Stuur de verschillende onderdelen van je video -intro, interview, outro, vulbeelden- 

vanuit je smartphone en bezorg ze ons via WhatsApp of www.wetransfer.com. Het 
videoteam van Equator monteert ze tot een mooi geheel.  

6. Wat doen we voor jou? 

Materiaal en Ondertiteling 

- Heb je geen materiaal? Laat het ons weten, en wij bekijken wat we voor je kunnen   
 doen! 
- Het videoteam zorgt voor de ondertiteling van de video’s. Kinderen mogen in hun eigen 

taal spreken. 
- Bezorg ons een uitgeschreven transcriptie van je filmpjes in het Nederlands, Frans, 

Engels of Spaans in een word-document.  Wij zorgen dat de ondertitels op de filmpjes 
worden geplaatst.  

http://www.wetransfer.com


Technische ondersteuning 

- Het videoteam van EQUATOR  kan je helpen bij technische en inhoudelijke vragen over 
hoe je de filmpjes moet maken.   

- Ondertitels,  bumpers en vulbeelden worden door het videoteam gemonteerd tot één   
  geheel.  

Financieel 

-  EQUATOR geeft klassen in het Zuiden een vergoeding van 20 euro per geüpload en   
goedgekeurd filmpje dat aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet.  
-   EQUATOR ondersteunt de reis van Zuidreizigers die vorming willen geven en filmpjes 
maken tijdens hun reis. 
-   EQUATOR ondersteunt filmmakers die reportages en korte documentaires maken over 
kinderrechten, en biedt ze aan bij televisiezenders.  
-   EQUATOR helpt niét om geld in te zamelen voor de financiële noden van scholen, maar 
kan die noden wel zichtbaar maken. 

7. Afspraken 

Privacy, verantwoord filmen en ethische code 

- Mensen die samenwerken met Equator moeten ons privacybeleid, de richtlijnen voor verantwoord   
 filmen en onze ethische code onderschrijven.   

Samenwerkingsovereenkomst 

- EQUATOR sluit samenwerkingsovereenkomsten af met al haar medewerkers over het gebruik van de   
 beelden die in het kader van het project worden gemaakt en die worden geüpload op het platform, en   
 over het gebruik van het materiaal. 

8. Vragen? 

Wil je met ons meewerken? Heb je vragen?  
CONTACTEER ONS op hello@myequator.net 

Kijk op WWW.MYEQUATOR.NET voor meer informatie! 

mailto:hello@myequator.net
http://www.myequator.net
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