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1Kinderen moeten meer over de toekomst 
weten want zij hebben de toekomst 
(team KinderTrendrede Breda, 2021)

Intro De vierde KinderTrendrede alweer voor Breda. Wat goed… maar ook 

vragen wij ons af, wat is er tot nu toe mee gedaan? Vorig jaar spraken de 

kinderen over voorbeeldmensen en het goede doen. Bredanaars die hun 

talenten met elkaar delen en een anti-pest club. Dit vinden wij nog steeds 

belangrijke dingen voor onze toekomst. 

De pestclub vinden wij erg belangrijk. Er is niet iets verbeterd aan pesten. 

Misschien wel in een andere stad maar in Breda zien we juist steeds meer 

mensen pesten. De burgemeester en wethouder kunnen natuurlijk niet 

alles oplossen. Pesten is misschien ook iets voor de scholen om op te 

lossen, maar het lijkt ons handig als de gemeente hier ook meer aan doet. 

We zien ook dat er dingen voor onze toekomst worden gedaan. Er komt 

meer groen in de stad, we zien oplaadpunten voor elektrische auto’s en de 

speeltuinen worden leuker en voor meer verschillende leeftijden. Heel goed, 

maar er mag van ons nog wel meer gebeuren. We willen dat speeltuinen ook 

geschikt worden voor mensen in een rolstoel. Veel te doen dus. We moeten 

samen aan het werk voor onze toekomst!

Dingen doen voor de toekomst was het afgelopen jaar wel extra 

lastig. Samenwerken was moeilijker door Corona. Wij vergeven het de 

burgemeester en wethouder als het soms niet helemaal lukt. Door Corona 

moest iedereen samenwerken via Teams of Google Hangout en dat werkt 

niet zo goed. Je merkt dat mensen online veel minder dingen zeggen. Het 

samenwerken met de kinderen was ook lastiger, omdat scholen dicht waren 

en er moeilijker contact te leggen was. Wij van de KinderTrendrede hopen 



2We mogen als mens veel experimenteren en 
gekke dingen doen, maar we moeten ons wel 
aan de regels van de natuur houden 
(team KinderTrendrede Breda, 2021)

wel dat na Corona de kinderen in Breda weer veel gevraagd worden om na 

te denken over de toekomst. In Breda zijn namelijk veel mensen met mooie 

ideeën over de toekomst. Die mensen hebben hulp nodig en wij denken dat 

als we deze mensen helpen, we in Breda al veel meer verandering zullen 

zien. Veranderen voor de toekomst, dat doen namelijk mensen!

We moeten meer toestaan dat mensen die goede ideeën hebben dat ook mogen 
proberen (Team KinderTrendrede Breda, 2021)

De vorige KinderTrendredes zaten vol ideeën. Nu is het tijd om onze ideeën 

van dit jaar met jullie te delen. Door nu over de toekomst te praten weten 

we wat we later willen doen. En we kunnen in de toekomst veel meer 

want de technologie is dan veel beter. Laten we dus nu al nadenken wat 

we daarmee kunnen doen. We hopen dat jullie luisteren naar ons nieuwe 

verhaal. Een verhaal waarmee we ons voorbereiden op de toekomst.

Deel I. De toekomst is mensen samenbrengen en blij laten zijn

Mensen veroorzaken, in de hoeveel jaar ze al bestaan, de meeste problemen want 
zij hebben fabrieken en huizen gebouwd bij bossen en dieren laten uitsterven (Team 
KinderTrendrede Breda 2021)

Door Corona hebben we heel veel gedaan om mensen die ziek waren beter 



te maken. Maar het klimaat lijken we daardoor te zijn vergeten. Wij vinden 

dat er nog steeds te weinig aan het klimaat wordt gedaan. Misschien horen 

jullie dat wel erg veel van ons. Maar wij hebben het gevoel dat er nog steeds 

in Breda veel bomen gekapt worden en wegen aangelegd. Dat er veel over 

het klimaat gesproken wordt, maar minder gedaan. Oké, er komt op plekken 

meer groen, maar we kunnen veel meer doen. Denk aan prullenbakken 

die beloningen geven als je iets weggooit. Of een app waarmee je de 

prullenbakken kunt vinden. Het werkt echt. Op school kregen we extra 

prullenbakken en we hebben meteen minder afval. Je kunt je inschrijven om 

het schoolplein schoon te vegen, maar dat hoeft bijna niet meer, want er is 

bijna geen troep meer op het plein.

Bij klimaat gebruiken we nog steeds mensenregels maar we moeten ons 

eigenlijk aan de natuurregels houden. Door veel meer uit de natuur na te 

maken en ervan te leren worden de planeet en stad ook beter en groener.  

Ook voor de stad Breda zou dat veel beter zijn.

Groen is er wel in Breda maar dus nog lang niet voldoende. Gezonde 

lucht en een stad die ons doet bewegen zijn echt belangrijk. De parken in 

Breda moeten voor nog meer leeftijden leuk worden gemaakt. Parken die 

mensen aantrekken waardoor het er drukker en gezelliger is. Wij denken 

aan basketbalvelden, voetbalvelden en fitness toestellen. Een stad die 

ons actief maakt en samenbrengt. We hopen dat er dan ook veel meer 

verschillende mensen samenkomen.

In Breda zien we ook best veel jongeren die weinig te doen hebben. We 

denken dat ze soms geen leuk werk kunnen vinden en dat ze zich dan 

gaan vervelen. Wij denken dat dat ook komt, omdat ze soms een andere 

huidskleur hebben. Wij vinden dat helemaal niet eerlijk. Niet alleen in de 

toekomst, maar nu al moet iedereen gelijk zijn. Soms hebben bepaalde 

mensen en jongeren wat meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij werk vinden, of 

om iets leuks te doen als ze vrij zijn. Wij vinden dat daar meer aan gedaan 

kan worden. Dan is het ook gezelliger in de stad.

Iedereen heeft een talent, Ik kan die van mij niet vinden dus het is goed als we elkaar 
helpen met het zoeken ernaar (Team KinderTrendrede Breda, 2021)



We hebben het afgelopen jaar meer handhaving gezien in de stad en dat 

was fijn. Want mensen doen dan minder snel verkeerde dingen. Maar alleen 

meer handhaving helpt niet. Voorbeeldlessen over goede dingen doen, 

zouden voor de toekomst kunnen werken. Bijvoorbeeld door te laten zien 

aan jongeren dat als iemand iets slecht heeft gedaan en hiervan spijt krijgt, 

hij nog altijd kan veranderen. Iemand die ondanks zijn fouten dus toch wel 

een leuke baan heeft gekregen. Dat zijn verhalen die we moeten vertellen 

en delen met elkaar. Dat helpt ons om ook de goede dingen te doen.

Mensen kopen speelgoed waar ze niks mee doen. Dan kun je dat beter geven aan 
iemand die er wel iets mee doet (team KinderTrendrede 2021)

Deel II. De toekomst gaat om gezond leven

De afgelopen periode ging alles over onze gezondheid. Corona heeft ons 

laten zien dat gezond zijn en blijven belangrijk is. Als dat zo is dan is het 

raar dat ongezond eten goedkoper en gemakkelijker te krijgen is dan 

gezond eten. We kunnen overal ongezond eten kopen, maar voor gezonder 

eten moeten we langer zoeken. Hoe kunnen we van mensen vragen om 

gezond te leven als veel ongezonde dingen makkelijker te krijgen zijn?

Ons leven is ongezond en bewegen hoeven we in de stad niet veel. Dus 

een stad waar mensen gezond wonen en bewegen vinden wij belangrijk 

voor de toekomst. We willen meer buiten kunnen doen. Een omgeving 

die ervoor zorgt dat we bewegen. Dus sportdingen in onze omgeving zijn 

leuk en belangrijk. Dat je naar buiten kunt en op een sportapparaat kunt 

zitten. Dit is niet alleen voor ons. Als we om ons heen kijken dan zien we 

steeds meer vollere volwassen mensen. Het is echt wel erg als we door de 

straten in Breda lopen en we zien te dikke volwassen mensen. Sporten ze 

te weinig of eten ze te slecht? We kennen best veel mensen die niet aan 

sport doen. Daar zouden we wat aan moeten doen. Wij denken dat in Breda 

best veel mensen ongezond zijn, omdat ze veel snoepen. Wijzelf proberen 

daar steeds meer op te letten. Daar kunnen we elkaar ook bij helpen. In de 

toekomst moet het voor iedereen leuk en mogelijk zijn om te bewegen. De 

stad Breda moet dat ook extra aanmoedigen en belonen.



Gezondheid is niet alleen je lijf. Mentaal gezond zijn is net zo belangrijk 

en veel kinderen zijn door quarantaine eenzaam geworden. Ook letten 

we steeds meer op uiterlijk. Sommige mensen en kinderen worden daar 

depressief van. We zouden die mensen moeten helpen om gewoon zichzelf 

te zijn. Ze leren dat niet alles draait om hoe je eruitziet. Mensen die wat 

voller zijn, zijn vaak aardiger dan mensen die dun en gespierd zijn. Het gaat 

dus echt om innerlijk. Dat moeten we onthouden! 

Ik heb tiktok en daar zie je bijvoorbeeld dat mensen door te sporten en volhouden ze 
van dik naar gespierd gaan.  (Team KinderTrendrede Breda, 2021).

Deel III. De school van de toekomst: bewegen en experimenteren

Door Corona hadden we veel uitval op scholen. We denken dat er te weinig 

invaljuffen zijn, omdat onderwijs door iedereen te saai wordt gevonden. 

Je moet de hele tijd opletten en leert vooral dingen die al zijn geweest, 

of waarvan je je afvraagt of het belangrijk is voor de toekomst. De school 

van de toekomst is veel meer proefjes doen. Lessen waarvan we begrijpen 

waarom het belangrijk is en lessen waar we meer naar buiten gaan en 

bewegen. Scholen kunnen meer letten op creativiteit. Veel leraren zien 

dat niet omdat we dat te weinig mogen laten zien in de les. Ook vinden we 

dat kinderen geen straf moeten krijgen als ze het huiswerk of hun boeken 

vergeten zijn, omdat hun ouders gescheiden zijn. Dan doe je veel dingen 

op verschillende plekken en dat is soms best lastig. Iets meer meeleven en 

begrijpen zou wel fijn zijn.3Soms denk je: Yes uitval! Maar dat is 
eigenlijk niet goed, want dan leer je het niet. 
(Team KinderTrendrede Breda 2021)



Scholen moeten minder gaan over wat volgens de volwassen mensen wordt 

gezien als slim of dom. Daar gaat het helemaal niet om volgens ons. 

Als wij denken aan de school van de toekomst dan is die school er om 

kinderen te helpen bij de dingen die ze leuk vinden en waar ze goed in 

willen worden. Een school met minimaal 4 pauzes en waar we bewegen 

tijdens de les. Opdrachten op een loopband en lessen om je talenten te 

ontdekken. Maar ook technologielessen zodat we beter begrijpen hoe al 

die machines werken en waarom een computer iets wel of niet doet. Niet 

70 minuten naar een digibord kijken, maar erop uitgaan, dingen bekijken en 

oefenen. 

Sommige kinderen kunnen thuis pizza eten en op school mag dat niet en dat is juist 
goed. Want op school leer je gezond te eten. (Team KinderTrendrede Breda, 2021)

Deel IV. De toekomst is zo anders

Wij zien veel verschillen tussen jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. 

Er wordt gezegd dat meisjes minder goed in het leger kunnen. Of dat ze 

niet kunnen voetballen. Terwijl wij zien dat de oranje Leeuwinnen veel 

beter zijn dan veel jongens in onze klas en zelfs vaders. Er is nog veel te 

veel ongelijkheid en dat is voor de toekomst niet goed. Voor meisjes is het 

belangrijk dat ze meer zelfvertrouwen leren krijgen. Maar dat is ook voor 

jongens zo. Zelfvertrouwen lessen voor jongens en meisjes kan helpen. 

Maar met z’n allen kunnen we ook meer nadenken over hoe we anderen 

behandelen. Dat is goed voor de toekomst en gelijkwaardigheid.

Maar als wij denken aan de toekomst, dan zien we toch vooral leuke dingen. 

Onze ouders hoeven minder hard te werken en als wij werken dan is dat 

leuk. Bijvoorbeeld professioneel keeper, of sporten met technologie. In 

de toekomst is het mogelijk om keihard te rennen in robotkleren en zelfs 

tegen robots te voetballen. We kunnen tijdreizen en vliegen. We hebben 

wolkenkrabbers waarin alles zit. Hele wijken in de hoogte gebouwd met 

tuinen tegen de muren. We hebben dan veel minder auto’s en wegen nodig. 

Misschien kunnen we zelfs onzichtbaar zijn en heeft iedereen een eigen 

wolk en zon. We kunnen dan zelf bepalen hoe het weer is. Fabrieken zijn 

duurzaam en in supermarkten gebruiken we onze eigen verpakkingen. In 

onze toekomst is de politiek eindelijk ook te begrijpen voor kinderen en zijn 



onze leiders niet meer uit op macht maar zetten ze de aarde op nummer 1. 

De toekomst geeft ons een goed gevoel maar soms zijn wij ook onzeker. Er 

zijn zoveel dingen die echt anders moeten en kunnen.

Samenwerken vinden wij voor de toekomst het belangrijkst. Samen de 

toekomst beter maken want dat kunnen we niet alleen. Door samen 

ook dingen te doen houd je ook meer rekening met elkaar. Nog te vaak 

doen mensen en bedrijven dingen alleen. Dat is helemaal niet handig. 

Het belangrijkste bij al onze ideeën is dat we de grens bewaken. Dat we 

niet te ver gaan met onze experimenten voor de toekomst want de aarde 

laat dat niet meer toe. Er is wel een soort grens bereikt wat wij de natuur 

nog kunnen aandoen. Dus samen binnen de grenzen van de aarde, het 

klimaat en onze gezondheid verbeteren, is wat wij belangrijk vinden. Geen 

ongelijkheid en iedereen gelijke kansen. In een stad als Breda die ons helpt 

deze dingen te doen. Wow, wat een mooie toekomst is dat!
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Onze adviezen aan de gemeente Breda

1
2
3
4
5

Leer van de natuur en recycle meer.

Gebruik de natuur en natuurlijke 
materialen veel meer bij het bouwen van 
de stad.

Haal geen groen weg uit Breda, maar 
zorg juist dat het terugkomt.

Ondersteun buurtinitiatieven, de 
overheid hoeft niet alles zelf te bepalen.

Geef mensen meer lessen over social 
media en technologie. Leer ze de 
mogelijkheden maar ook de gevaren. 



Onze adviezen aan de gemeente Breda

6
7
8
9

10

Maak gezond eten en gezond leven voor 
iedereen mogelijk. Juist ook voor de 
arme mensen. Help ze hierbij.

Zorg ervoor dat we allemaal meer 
kunnen bewegen, ook op school.

Doe meer tegen het pesten. 

Help mensen met hun zelfvertrouwen.

Verander vaker onze leefomgeving. Te 
lang blijven dingen hetzelfde en dan 
wordt het snel saai.
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