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Wij denken wel eens na over hoe de wereld er beter uit kan zien, maar we liggen er 
niet wakker van. (Team KinderTrendrede Sliedrecht, 2021)

Intro | Nadenken over de toekomst is belangrijk. Je gaat dan voordenken 

voor als er iets fout gaat. Dat is handig. En als je nu al over de toekomst 

nadenkt dan wordt het later gemakkelijker. Want als je eerder begint 

kun je sneller en uitgebreider denken. Dat is belangrijk voor de toekomst. 

Nadenken over de toekomst is dus goed. Laten we dat doen voor Sliedrecht!

Wij vonden het afgelopen jaar met Corona spannend. Veel was onduidelijk, 

onzeker en vooral erg wennen. Corona heeft ook verandering gebracht. Mijn 

vader vond het aan het begin heel stom dat hij thuis moest werken, maar 

nu heeft hij gevraagd of hij dat vaker mag doen. Dus uit hele spannende en 

onzekere tijden komen soms mooie veranderingen. Laten we dus niet bang 

zijn voor de onzekere toekomst. Er zijn ook heel veel leuke dingen die juist 

dan gebeuren.

Door na te denken over de toekomst vinden we sommige dingen raar. Is 

bijvoorbeeld VWO beter dan Kader? Waarom zit om heel veel producten 

plastic? Soms zelfs dubbele verpakkingen? En waarom heeft niet ieder 

huis in Sliedrecht zonnepanelen? Waarom zijn er veel stenen in Sliedrecht 

en minder bomen en hoe gezond zijn alle fabrieken in onze omgeving 

eigenlijk? Waarom werken we niet veel meer samen? De wereld is toch 

1 planeet, dus landen zijn eigenlijk vreemd. Door na te denken over de 

toekomst zie je juist de vreemde dingen die nu gebeuren.

Hoe ziet Sliedrecht er in de toekomst uit? Wij weten dat natuurlijk ook 

niet. Wat we wel weten is dat wij ideeën hebben. Ideeën over dingen die 

anders kunnen. We willen meer bewegen en meer groen. Een Sliedrecht met 

een gezond klimaat voor iedereen. Verpakkingen niet van plastic maar van 

karton. Al zijn die rietjes van karton wel erg vies. Meer afval scheiden moet 

en minder auto’s is fijn. Op scholen is iedereen gelijk, jongens en meisjes. Als 

je als meisje een broek wilt dragen dan ben je niet gelijk een transgender of 

onchristelijk.



Sliedrecht is mooi maar de toekomst kan nog mooier zijn. De meningen 

van kinderen in Sliedrecht zijn belangrijk. Veel oude mensen willen niet dat 

alles verandert, dat is begrijpelijk maar je kunt niet alles hetzelfde houden. 

Onze toekomst is anders, dat is zeker en daar gaat deze trendrede over.
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Deel I. Op school en op het werk willen we leren voor de toekomst

Als je iets van jongs af aan leert dan doe je dat later nog steeds. Dus we 

moeten op school meer leren voor een later doel. Denk bijvoorbeeld aan 

afval scheiden, natuur helpen en gezond leven. De vraag is alleen: heb je 

nog wat aan alles wat je leert als dingen anders worden? Stel je voor: in 

de toekomst hebben we geen afval meer, omdat we alles hergebruiken, en 

afval scheiden is dan niet meer nodig. Dat doen machines. School moet dus 

ook vertellen hoe dingen kunnen veranderen. Hoe het later kan worden in 

Sliedrecht.

Laten we dus blijven leren. Ook over de dingen die veranderen in de 

toekomst.

Ze zeggen ook dat mensen steeds meer ander werk moeten doen. Dat lijkt 

ons toch niet altijd handig. Dan heeft een bedrijf net genoeg mensen om 

iets te doen en dan moeten ze weer andere mensen vinden. Omdat het werk 

anders is geworden. Je moet dan in een nieuwe baan steeds weer nieuwe 

kennis opdoen. Dat lijkt ons wel erg moeilijk. Help mensen daar mee. Of 

kan technologie dan nog meer doen? Nog meer robots… maar dan is er het 

gevaar dat we te lang op de bank blijven hangen en dat is ongezond. Dus als 

robots meer gaan doen, dan moeten wij een gezondere wereld maken.

Leren blijft dus belangrijk. Het zorgt ervoor, dat als technologie steeds 

meer voor ons doet, wij dan kunnen zien of het klopt. Als alles door 

technologie wordt gedaan, dan moeten wij het wel kunnen controleren en 

begrijpen. Stel je voor dat een vertaal apparaat gehackt wordt. Een machine 

zegt dan van alles wat je niet kunt controleren. Dat is niet fijn.

1Het is handig om over de toekomst na te denken voordat 
alles al kapot is.
(Team KinderTrendrede Sliedrecht 2021)



Gelijkheid

Scholen mogen wel meer gelijk zijn. Zeggen dat VWO goed is en Kader 

slecht, of lager, dat vinden wij niet aardig en niet eerlijk. Door het zo te 

zeggen lijkt het erop dat je zegt dat iemand dom of slim is. Misschien 

kloppen de woorden niet, maar gebruik ze dan ook niet. Wij worden 

daardoor soms gepest. Laat kinderen de dingen doen waar ze goed in zijn 

en beoordeel ze niet op de dingen die ze niet kunnen. Op school krijgen de 

plussers een extra beloning als ze iets goed gedaan hebben. Anderen doen 

ook extra hun best, maar krijgen niks omdat ze niet goed genoeg zijn in 

rekenen. Terwijl ze net zoveel, of zelfs meer, hun best doen. Dat is eigenlijk 

veel knapper. 

Deel II. Gezondheid en natuur blijven het belangrijkst

Corona heeft ons laten zien hoe belangrijk gezondheid is. Voor Corona 

dachten wij daar veel minder over na. Nadenken over gezond zijn doen wij 

niet als we al gezond zijn. Nu hebben we gezien hoe belangrijk het is om 

dat wel te doen. Soms denk je zelfs dat je gezond bent en dan heb je door 

Corona toch iets wat je erg ziek maakt. We moeten veel meer nadenken 

of de dingen die we doen wel goed zijn voor onze gezondheid. Stel je voor: 

je speelt te veel Fortnite, dan kun je stress krijgen en dat is weer slecht. 

Aandacht voor je manier van leven en wat dat betekent voor je gezondheid 

moet dus veel belangrijker worden. Want een volgende pandemie komt 

er weer aan. Het lijkt ons wel moeilijk, want als niemand gezond leeft dan 

wordt het moeilijker om het zelf wel ineens te doen. We willen er wel bij 

horen. Misschien kunnen we allemaal de app installeren die bijhoudt of je 

gezond bent. 2Kinderen moeten leren omgaan met games om stress te 
voorkomen.
(Team KinderTrendrede Sliedrecht 2021)



Groen, klimaat en bomen zijn cool. Duurzaam leven wordt steeds 

populairder en als je er niks mee doet dan ben je niet cool. Daar zijn wij het 

wel over eens. We zouden als mensen ook meer kunnen leren van de natuur. 

Meer bouwen met dingen uit de natuur en zelfs de natuur nabootsen. Dus 

veel meer met de natuur meeleven. Dan zijn we ook minder slecht voor de 

natuur. Dan kunnen we misschien weer in een bos lopen zonder auto’s te 

horen of huizen te zien. Meer bomen en minder vervuiling is echt pas het 

begin. In Sliedrecht staan veel huizen met slechte dakpannen, daar zouden 

we nu al meer aan kunnen doen. En soep kan best lekker zijn maar plastic 

soep willen we niet!

Deel III. Technologie is soms eng maar vaak handig

Technologie maakt heel veel dingen mogelijk. In een buis vacuüm reizen 

naar Parijs in 28 minuten bijvoorbeeld. Hoe cool is dat? Of auto’s die op 

water rijden in plaats van elektriciteit en benzine. Dat is pas duurzaam door 

technologie. Er is steeds meer technologie. Online naar school en wiskunde 

via een scherm. Thuis workouts doen en zelfs computercontrole: Computers 

die op onze gezondheid letten en weten wanneer we ziek worden zoals de 

apps die Corona opsporen. We willen allemaal dat het gemakkelijker wordt 

en computers kunnen steeds meer voor ons regelen. Maar al die computers 

zorgen er ook voor dat digitale dingen belangrijker worden. Terwijl, het is 

toch echt leuker om naar winkels te gaan dan online te shoppen.

Soms is technologie eng. Robots kunnen de wereld overnemen en je 

weet vaak niet meer wat de waarheid is. Soms krijgen we mails van gratis 

verzending, terwijl we niks besteld hebben. We kunnen soms zelfs onze 

pinpas verlengen. Die hebben we niet eens!

3
Vrienden van ons hebben zonnepanelen en wij niet en ik 
heb daardoor het gevoel dat zij meer bijdragen dan wij. 
(Team KinderTrendrede Sliedrecht, 2021)



In een digitale wereld worden wij steeds meer beïnvloed door digitale 

dingen. Er is zoveel, dat het steeds moeilijker is om de waarheid te 

vinden. Daar moeten we iedereen mee helpen. Jong en oud. Want veel 

mensen geloven online dingen die niet waar zijn. De waarheid moet meer 

onderzocht worden. Gelukkig spreekt Wikipedia wel vaak de waarheid. En 

als op verschillende pagina’s hetzelfde staat dan zal het wel waar zijn. Of 

toch niet?

Het is ook handig als we beter begrijpen wat we online zien en tegenkomen. 

Want de digitale wereld gaat echt ver. Ze zeggen zelfs dat als je ergens 

over praat je daar dan reclames over krijgt. Mijn moeder kreeg Harry Potter 

reclames omdat ik had gezocht op Harry Potter spullen. Dus technologie 

is soms best handig en gemakkelijk, maar privacy vinden wij wel erg 

belangrijk. Het is steeds moeilijker om dingen geheim te houden, omdat 

de technologie alles hoort en ziet. Wij willen dingen wel echt voor onszelf 

kunnen houden. Zelf bepalen en toestemming geven wie wat ziet.

Deel IV. De toekomst is samen

Als we in Sliedrecht met elkaar leven dan maken we ook een betere band. 

Dan kunnen we samen de dingen voor de toekomst oplossen. Samen 

recyclen, afval verzamelen, sporten, gezond leven en soms hackers 

opsporen. Als we dingen samendoen dan is het belangrijk dat we gelijk zijn 

en onszelf mogen zijn. Soms zijn we erg onzeker. We hebben stress omdat 

we denken dat we ergens bij moeten horen. Als we gewoon onszelf mogen 

zijn, dan hoeven we ook die stress niet te hebben. Dat is ook gezonder.

4
Al die computers maken dat digitale dingen ook 
belangrijker worden.
(Team KinderTrendrede Sliedrecht, 2021).



Sliedrecht is een mooi dorp in de toekomst. Een dorp van samen en van 

de natuur. Waar we meer afval scheiden en minder met de auto rijden. 

Waar we allemaal nadenken over de energie die we verbruiken met al onze 

apparaten en computers. Sliedrecht is een dorp met zonnepanelen voor 

iedereen, waar je mag zijn wie je wilt zijn. Dat is ons Sliedrecht van de 

toekomst.5
Als we in Sliedrecht met elkaar leven dan maken we ook 
een betere band.
(Team KinderTrendrede Sliedrecht, 2021)



Sliedrecht



Onze adviezen aan de gemeente Sliedrecht

1
2
3
4
5

Geef mensen tips hoe ze gezonder 
kunnen leven.

Maak de omgeving gezonder. Een 
omgeving die ons gezond maakt en ons 
laat bewegen.

Help mensen nieuwe dingen te leren 
voor als banen veranderen.

Gebruiken woorden als hoger, lager, 
Kader niet op scholen.

Help mensen met de waarheid zoeken 
op internet. 



Onze adviezen aan de gemeente Sliedrecht
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7
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10

Zorg voor gelijkheid binnen Sliedrecht. 

Laat meer mensen en materialen op 
zonne-energie werken.

Geef meer informatie over het 
scheiden van afval.

Stimuleer inzamelacties voor 
materialen die opnieuw gebruikt 
kunnen worden. 

Zorg voor meer plekken waar jongeren 
kunnen chillen.



Deelnemers KinderTrendrede 2021 - Sliedrecht
Jadey van Rees (8)  obs Roald Dahl 
Jessie Boer (7)   obs Roald Dahl
Alicia (8)    obs De Wilgen
Zana Hodžić (7)   obs De Wilgen
Sam van de weg (8)  cbs Anne de Vries Deltelaan
Gabriel de Wit (7)   cbs Anne de Vries Deltelaan
Jayden Vermeulen (8)  cbs Anne de Vries Baanhoek
Aliyaa (7)   cbs Anne de Vries Baanhoek
Yasin BenMohamed  obs Henri Dunant
Nazlin (7)   obs Henri Dunant
Mike van der Klooster (8)  cbs PWA Valkweg
Sven Verboom (7)   cbs PWA Valkweg
Britt van de Linde (7)  cbs PWA Waalslaan
Tiemen van de Minkelis (8) Johannes Calvijnschool
Ninthe Visser (7)   Johannes Calvijnschool
Loïs Boon (8)   cbs Oranje Nassau
Finn Vlot (8)   cbs Oranje Nassau
Lisa van Hof (7)   cbs Oranje Nassau

Buddy’s (raadsleden) KinderTrendrede 2021 - Sliedrecht
Rene de Munck    D66
Mark Verheul   Pro Sliedrecht
Johan Oostrom   SGP-ChristenUnie

Team KinderTrendrede
Stefanie Vermeulen  PakhuisB
Erica Bol    Teach the Future
Tony Bosma   Extend Limits

Partners KinderTrendrede Sliedrecht
cbs Anne de Vriesschool
cbs PR. Willem-Alexander
cbs Oranje-Nassau
Gemeente Sliedrecht
Johannes Calvijnschool
Kinderraad Sliedrecht
obs De Wilgen
obs Henri Dunant School
obs Roald Dahl
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht

www.kindertrendrede.nl


