
Hallo en welkom bij het PLANet B-
project. Nu dat je hier bent, laten we het 
eens hebben over wat PLANet B is en wat 
we hopen te bereiken!

Dit zijn ambitieuze doelen, we weten het; dus 
hoe gaan we dit bereiken? Door opleiding 
natuurlijk!

Ten eerste willen we samenwerken met 
jeugdwerkers in onze netwerken om unieke 
bijscholingsprogramma’s te bieden die hen 
zullen helpen de klimaatcrisis beter te 
begrijpen, en vervolgens om innovatieve 
onderwijsinterventies te creëren en te 
gebruiken met jongeren in hun groepen om 
hun bewustzijn over klimaatkwesties.

Voor jongeren zullen we een reeks uitdagende 
leeractiviteiten ontwikkelen. Concreet zullen 
we 30 digitale breakouts ontwikkelen, dit zijn 
korte online quizzen en puzzels die jongeren 
zullen helpen bij klimaateducatie en hun 
bewustzijn van klimaatkwesties in hun eigen 
land en in Europa zullen vergroten.

Om ervoor te zorgen dat deze 
onderwijsinterventies ons beoogde publiek 
bereiken, zullen al deze onderwijsmaterialen 
aanwezig zijn via een MOOC - Massive Open 
Online Courseware. Via dit onlineplatform 
zullen de onderwijsmiddelen vrij beschikbaar 
en toegankelijk zijn voor jeugdwerkers en 
jongeren in Europa en wereldwijd, zodat 
iedereen een stap kan zetten in de richting 
van klimaatactie.
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Over PLANet B
PLANet B is een boeiend en actueel 
jongerenproject dat momenteel wordt 
ontwikkeld door jongerenorganisaties in 
Frankrijk, Nederland, Cyprus, Portugal en 
Ierland. In de afgelopen jaren hebben we 
allemaal de kracht en invloed gezien van 
door jongeren geleide klimaatactie, en met 
PLANet B willen we het potentieel van jonge 
mensen met wie we samenwerken aanboren 
om klimaatverandering op lokaal en mondiaal 
niveau aan te pakken. De projectpartners 
willen jongerenwerkers ondersteunen bij het 
ontwikkelen van hun vaardigheden, zodat ze 
klimaateducatie kunnen introduceren in hun 
jeugdwerkpraktijk en zodat ze de volgende 
generatie klimaatactivisten kunnen inspireren. 
We weten allemaal dat er geen planeet B is, 
dus we moeten actie ondernemen om onze 
planeet en onze toekomst te beschermen. 
Door onze Europese samenwerking willen we 
ervaringen tussen landen delen, het bewustzijn 
van klimaatactie vergroten en het vertrouwen 
van jongeren dat hun acties een verschil 
kunnen maken, vergroten.

Welkom!

Hoe gaan we dit bereiken?

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de
inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
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Ontmoet het Team
PLANet B wordt momenteel als volgt ontwikkeld 
door een team van vier jongerenorganisaties en 
onderwijsaanbieders:

• E-Juniors uit Frankrijk
• RightChallenge uit Portugal
• Quarter Mediation uit Nederland
• CARDET uit Cyprus
• The Rural Hub uit Ierland

Zoveel als we zouden willen dat we elkaar 
allemaal persoonlijk konden ontmoeten, met 
COVID-19, zit ons partnerteam ook vast. Gelukkig 
hebben we internet en konden we elkaar virtueel 
ontmoeten om de voortgang van ons project te 
bespreken, de volgende stappen te plannen en 
met elkaar te overleggen om erachter te komen 
hoe we allemaal omgaan met dit stressvolle jaar.

Ons projectwerk ligt op schema en we hopen in 
het voorjaar van 2021 opwindend educatief 
materiaal met jullie te delen. Dus let op deze 
ruimte!
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Wil meer weten?
Om meer te weten te komen over dit 

jongerenproject over klimaatverandering, 
kun je ons vinden en volgen op 

Facebook: 
https://www.facebook.com/Plan-

et-B-108388667627519 
of bezoek onze projectwebsite voor meer 

details:
https://planetbproject.eu/en/ 


