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VOORWOORD 

Beste lezer, 

In dit document vindt u de uitwerking van onze jaartaak “Burgerschapseducatie” voor het 

vak Initiate vakdidactiek in het kader van  de Educatieve Master 

Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Gent.  

Voor deze opdracht kregen we een thema toegewezen waar burgerschap niet weg te 

denken valt. Wij werkten rond het thema klimaat, meer specifiek klimaatopwarming. 

Onze opdracht bestond eruit het bestaande educatief materiaal te bekijken en te 

analyseren. Daarnaast interviewden we enkele leerkrachten om te weten te komen hoe 

het thema burgerschap vandaag behandeld in de lessen.  Op basis van deze informatie 

werkten we vervolgens een workshop van 100 minuten uit voor leerlingen in de 3e graad 

ASO. Hier is het de bedoeling dat ze aan de slag gaan met de thematiek om zo een 

diepgaander inzicht te krijgen in de problematiek van klimaatopwarming en 

duurzaamheid. Hiervoor hebben we enkele activerende werkvormen uitgewerkt en 

neergeschreven in een lesbundel voor leerlingen en een begeleidend document voor de 

leerkracht.  

Daarnaast werkten we een extra-muros-activiteit uit om de leerlingen ook in de 

buitenschoolse context kennis te laten maken met klimaat en duurzaamheid.  

Wij hopen dat deze bundel u kan helpen bij het organiseren van een productieve en 

leerrijke workshop rond klimaatopwarming en het stimuleren van betrokkenheid en 

actie bij deze problematiek.  

 

 

 

 

 

Bruno D’hanis & Thomas Vanlerberghe  
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VOORONDERZOEK 

VERSLAG VAN DE INTERVIEWS MET DE LEERKRACHTEN 

De bewoordingen van de interviews werden niet letterlijk uitgeschreven maar de visie 

van de geïnterviewde werd telkens summier weergegeven.  

 

A. INTERVIEW ELKE TILBORGH 

Elke Tilborg is leerkracht niet-confessionele zedenleer (NCZ) in het Atheneum Lokeren. 

Ze volgde een masteropleiding wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent, daaropvolgend 

voltooide ze de lerarenopleiding aan dezelfde instelling en veertien jaar geleden begon ze 

in het onderwijs. Ze startte haar carrière in de Da Vinci Scholengroep Sint-Niklaas waar 

ze eveneens begon met NCZ te onderwijzen. Al snel volgde het GO! Atheneum van Lokeren 

waar ze naast NCZ sinds zes jaar ook filosofie doceert. Elke Tilborg is collega bij mij 

(Thomas Vanlerberghe) in het Atheneum van Lokeren, beiden geven we het vak NCZ. 

Gezien dit voor mij één van de vakken is waar burgerschap een vrij centrale plaats 

inneemt - de term wordt 42 keer vernoemd in het leerplan - besloot ik met haar contact 

op te nemen. Te meer omdat zij al geruime tijd lesgeeft in het Atheneum. Ons online 

gesprek vindt plaats op dinsdag 30 november 2021 in de namiddag via Zoom. 

Onder burgerschapseducatie in schoolcontext verstaat Tilborg hoofdzakelijk de idee om 

leerlingen voor te bereiden op een samenleving die divers is, waar ze kritisch moeten 

leren nadenken en leren fungeren in een democratische maatschappijvorm waarin 

iedereen haar/zijn stem gehoord moet kunnen worden. Het is ook iets wat ze haar 

leerlingen zelf hoort vragen: hoe kunnen we zelf overleven en impact hebben als burger 

in deze samenleving?  Om die redenen vindt ze het belangrijk om de leerlingen in haar 

lessen op een constructieve manier te laten samenwerken. Dit poogt ze zowel in haar 

lessen NCZ als filosofie te bewerkstelligen. Vooral in de lessen filosofie krijgt burgerschap 

een prominente betekenis, gezien de klassamenstelling een betere weerspiegeling van de 

realiteit is: alle levensbeschouwelijke vakken, ook de religieuze, zitten er samen. 

Zelf hecht Tilborg enorm veel belang aan burgerschapseducatie. Al vraagt ze zichzelf als 

leerkracht NCZ regelmatig af wat haar rol hierin precies is, omdat het ook een thema is 

dat vaak terugkeert in andere vakken. Dit betekent niet dat het thema minder aan bod 

zou moeten komen in de lessen. Integendeel. Volgens Tilborg is burgerschap een 

competentie die leerkrachten van zeer uiteenlopende vakken kunnen meegeven aan een 

leerlingenpubliek. Het is net interessant om de ervaringen van andere leerkrachten te 

integreren in zo’n les. 

Wel merkt Tilborg dat er hier en daar overlap bestaat en dat er daarom meer afgestemd 

zou moeten worden tussen de leerkrachten onderling om burgerschap op een betere en  

meer kwalitatieve manier aan bod te laten komen in de lessen. Er zou dus meer 
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omkadering mogen zijn om dit op een gestructureerde en overzichtelijke manier te 

behandelen in verschillende vakken. 

Die omkadering zou voor een deel van de directie kunnen komen, maar meer nog zijn het 

bijvoorbeeld de scholenkoepels of het ministerie van onderwijs die met deze omkadering 

om burgerschap vakoverschrijdend te organiseren, op de proppen zouden kunnen 

komen. Tegelijkertijd benadrukt ze wel dat aan de leerkrachten de ruimte moet gelaten 

worden om de thematiek rond burgerschap op hun manier  te behandelen in de les. Het 

is belangrijk dat burgerschap telkens goed gekaderd wordt, zodat hetgeen je naar voor 

brengt in de les de leerlingen ook effectief laat nadenken. Pas dan blijft het goed hangen 

bij leerlingen. Burgerschap is volgens Tilborg een thema dat veel nuance vereist, wat 

betekent dat er veel ondersteuning mag zijn. Je kan het als leerkracht ook aanvoelen, al 

doende ontdekken hoe je het wilt brengen en leren uit je fouten, maar er moet wel een 

basis zijn. Bijkomend zou een soort van evaluatiefiche zeker welkom zijn die de leerkracht 

helpt te onderzoeken hoe te groeien in dit domein. 

Wanneer we samen luidop brainstormen over een creatieve invulling van een lessenreeks 

rond burgerschap, dan komen we uit op iets dat doorheen het jaar  gegeven wordt, en 

waarin bijvoorbeeld alle leerkrachten in meerdere of mindere mate een bijdrage leveren 

aan het vak door bijvoorbeeld een ervaring te delen of opeenvolgend een les te geven, al 

dan niet in samenwerking met andere leerkrachten. 

De manier waarop burgerschap ter sprake komt in haar lessen NCZ en filosofie is eerder 

spontaan en onvoorbereid. Het is dus niet zo dat Tilborg een lessenreeks voorbereidt en 

dan bij aanvang meedeelt aan haar leerlingen dat ze het over burgerschap zullen hebben. 

Het is eerder iets wat doorheen verschillende thema’s verweven zit. De meest ideale 

werkvorm die leerlingen actief laat kennismaken met en groeien in 

burgerschapscompetenties zijn volgens haar klasdiscussies. Hierbij is het dan de 

bedoeling dat leerlingen zelf opzoekingswerk verrichten voor een bepaald actueel 

onderwerp, zo snappen ze het zelf beter en kunnen ze het uitleggen aan medeleerlingen. 

Op die manier leren jongeren zelf kritisch onderzoeken, leren ze zelf hun mening 

bijstellen en luisteren ze naar anderen en toetsen ze die ook af aan de mening van 

anderen. Het voornoemde wordt mogelijks nog meer versterkt als dit plaatsvindt in een 

groepswerk per twee of per drie, waarna alle groepjes bijeenkomen en hun bevindingen 

samenleggen. 

Tot slot, wanneer ik Tilborg vraag naar hoe milieu en klimaatopwarming zich verhouden 

tot burgerschapseducatie, zegt ze vastbesloten dat de twee onlosmakelijk verbonden zijn 

met elkaar. De grootste globale uitdagingen waarmee jongeren in de toekomst als 

volwassene mee geconfronteerd zullen worden is de klimaatopwarming. Het is een 

problematiek die alle facetten van de maatschappij doordringt en die een daadkrachtig 

optreden van de gehele samenleving vereist. Leerlingen onderwijzen over 

klimaatopwarming betekent eveneens leerlingen burgerschap bijbrengen. Ook 

omgekeerd betekent jongeren opvoeden in burgerschap dat ze beter gewapend zullen 

zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. 
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B. INTERVIEW ANTOINE EL ACHKAR 

Interview met Antoine El Achkar, 8 december 2021  – Leerkracht PAV – 6e en 7e jaar BSO. 

- Wat verstaat u onder de term burgerschap?  

Ik geef burgerschap aan de leerlingen alsof ik ze probeer klaar te stomen om een burger 

in onze maatschappij te worden, zodat ze in die maatschappij kunnen functioneren, maar 

ook zodat ze weten hoe alles werkt, van politiek tot faciliteiten waar we gebruik van 

kunnen maken, maar ook hoe onze mening beïnvloedt kan worden en hoe we zelfs een 

soort kwade burger kunnen worden. Dus om te zorgen dat ze op de hoogte zijn hoe ze 

kunnen meedraaien als mens in deze maatschappij, en dit zonder zichzelf te verliezen.  

- Welk belang hecht u zelf aan burgerschapseducatie? 

Tegenwoordig veel meer, ook omdat er heel wat gevoelige onderwerpen spelen 

momenteel, waaronder corona. Naar mijn mening doet er veel misinformatie de ronde, 

fake news, als ik vergelijk met officiële bronnen. Ik merk dat de leerlingen daar heel snel 

op inpikken en met verhalen komen die niet stroken met de realiteit. Dit gaat vaak over 

corona maar ook vaak over politiek, en dan over extremen, dus extreem links of extreem 

rechts. Ik merk heel vaak in mijn lessen dat ze daar iets hebben over gehoord, en die 

verhalen gaan dan hun eigen leven leiden.  

Naar mijn mening weten de leerlingen niet hoe ze het bredere plaatje moeten bekijken. 

Ze bekijken het dus maar van één kant. Zelf bekijk ik het natuurlijk ook maar van één kant, 

maar als leerkracht moet ik wel een kant kiezen om mijn informatie te halen. 

Tegenwoordig ben ik daar dus wel meer mee bezig, voornamelijk in de vorm van 

klasgesprekken, open klasgesprekken, ik ga niemand veroordelen. Corona is daar een 

zeer goed voorbeeld van omdat er meerdere kampen ontstaan zijn en dat dit later voor 

wrevel zou kunnen zorgen.  

Als je dan kijkt naar de term burgerschap lijkt mij dat je moet proberen de balans daar 

terug te brengen, door iemand die op een extreme manier denkt zich meer te laten 

openstellen voor andere gedachten door andere bronnen of standpunten ook te 

belichten.  

- Door wie moet burgerschapseducatie verzorgd worden, m.a.w. wie moet een 

verantwoordelijkheid opnemen in het overdragen van BE aan jongeren? 

 - Voor wie is/zijn de belangrijkste rol(len) weggelegd? 

Volgens mij zijn de twee belangrijkste rollen hier weggelegd voor de leerkrachten en de 

ouders. Ik merk dat sommige ouders dat echter niet echt meegeven of een zeer eenzijdige 

blik meegeven. Er wordt van thuis uit ook vaak totaal verkeerd nieuws meegegeven. Ik 

weet niet of ik noodzakelijk de waarheid predik, maar ik durf als leerkracht wel te zeggen 

dat ik zoveel mogelijk de officiële bronnen gebruik. Ik durf er dan ook wel eens tegen in 

gaan, zelfs als ik merk dat een leerling een bepaald standpunt met de paplepel heeft 

meegekregen.  
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Ik zou dus zeggen zowel leerkrachten als ouders, maar als ik merk dat de ouders een steek 

laten vallen, besteed ik daar wel de nodige aandacht aan.  

- Denkt u dat de school voorzichtig moet zijn t.a.v. de ouders hun rol hierin? 

Inderdaad, ik blijf altijd voorzichtig. Het is niet de bedoeling om langs mijn kant op een 

agressieve manier aan te bieden. Ik probeer wel – en dat lijkt me mijn rol als leerkracht – 

om hen het bredere plaatje van iets te laten zien. Ik probeer dus eerder vragen te stellen 

over hun standpunten en eventueel andere, officiële bronnen waarvan de correctheid is 

nagekeken, aan te reiken en daar hun mening over te vragen. Ik probeer dus zonder hard 

door te drukken hen iets anders aan te bieden dan wat op dat moment in hun hoofd zit en 

ze te doen nadenken, zodat de verandering uit henzelf komt. Heel vraagstellend te werk 

gaan, niet zeggen wat de waarheid is, maar andere perspectieven aanreiken, vragen om 

te argumenteren – hoe kom je daar bij? - en voldoende stilte laten om hen even te laten 

nadenken. Dan merken we wel vaak dat er eigenlijk geen bewijs is voor een bepaald 

standpunt. Maar het is inderdaad niet mijn job om hardhandig op te treden, maar wel om 

hen te doen nadenken.  

Het is wel niet altijd gemakkelijk om dit zo rustig te doen. Ik merk dat ik tegenwoordig 

wel vaak heviger inga tegen fake news dat door politiekers wordt verspreid. De 

polarisering van de maatschappij is zeer merkbaar, dus je kan het zien gebeuren. Soms 

betrap ik mezelf erop dat ik dan zeg, dit klopt niet, dit is niet juist. 

- In welke mate wordt er volgens u op deze school aandacht besteed aan 

burgerschapseducatie? Is daar een structuur voor of komt het eerder van de 

leerkrachten zelf uit? 

Burgerschapseducatie wordt al in 1 en 2 gegeven, en nadien zit dat mee in het vak PAV. 

Als je naar de eindtermen kijkt zit daar zeker burgerschap in vermeld, je ziet het 

misschien niet letterlijk staan, maar het is duidelijk onze job als leerkracht PAV . Voor 

iedere  leerkracht PAV is het dus normaal om dat zeker in onze lessen te verwerken.  

Er is bijvoorbeeld het domein maatschappelijk en ethisch bewustzijn. Dit betreft leren 

over hoe bepaalde instellingen werken, hoe bepaalde procedures werken. Bij 

taalvaardigheid leer je dan bijvoorbeeld je eigen mening formuleren, wat je nodig hebt 

om die maatschappelijke en ethische weerbaarheid te ontwikkelen. Er zijn in totaal zo een 

tiental topics, ik denk aan verkeersverantwoordelijkheid, veiligheid en hygiëne, dat zit er 

ook in verweven. Dus dat domein is er echt op gericht om die burgerschapszin aan te 

wakkeren.  

- Is burgerschap iets dat in uw klas ter sprake komt? 

● Zo ja, op welke manier? 

● Kan u voorbeelden geven van lesonderwerpen waarin burgerschapseducatie 

sterk aan bod komt? 

● In welke mate komt uw persoonlijke mening naar boven in deze gesprekken?  
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Ik moet opletten met mijn eigen mening. Ik ben dus verkondiger van het woord van de 

VRT. Dat is de openbare omroep, ik verwacht dus ergens wel dat die het correcte nieuws 

gaan brengen. Ik moet daar wel mee opletten, want soms komen mensen met andere 

bronnen dan de VRT, en wie ben ik om te zeggen dat het altijd 100% waar is wat er op de 

VRT staat. Maar dat wordt wel uitgebreid gefactcheckt. Je moet natuurlijk een balans 

zoeken naargelang de klas waarmee je te maken hebt. Als er bijvoorbeeld diverse 

standpunten in zitten moet je opletten dat je ze niet tegen elkaar opzet. Ik probeer daar 

dan open over te praten, dan vraag ik: jij denkt er zo over, van welke bron haal je dat, 

vertel mij er eens over. Ik probeer niets uit te sluiten, maar telkens terug te keren naar 

het gesprek en door te vragen.  

- Hoe gaat u op zoek naar lesmateriaal om een les burgerschapseducatie voor te 

bereiden? 

Ik heb nog nooit een burgerschapsopleiding gevolgd. Als je kijkt naar het materiaal zit dat 

soms verweven in onze thema’s. Bijvoorbeeld bij het thema misdaad en straf, of ecologie 

en duurzaamheid. Daar zit automatisch ook wel wat burgerschap in. Bij misdaad en straf 

wordt er van ons verwacht dat wij als niet-gewelddadige burgers gaan optreden en eerder 

discussie gaan voeren. Bij ecologie en duurzaamheid moeten we als goede burger denken 

aan de toekomst van onze planeet en dus niet teveel vlees eten of regelmatig het vliegtuig 

pakken. Die zaken komen dus al voor in het lessenpakket.  

Los daarvan bespreek ik de les ook wel interessante topics die van de leerlingen komen 

of die ik zelf interessant vind. Vaak is dat eerder geïmproviseerd dat ik inpik op iets dat 

in de les wordt gevraagd, omdat de aandacht van de leerlingen al mee is omdat ze dat 

interessant vinden, en voor mij is het ook vaak interessant om te horen wat zij denken.  

Daarnaast kan ik wanneer ik door mijn lessenpakket ben zelf enkele thema’s kiezen om 

nog te bespreken, bijvoorbeeld fake news.  

- Welke criteria gebruikt u om het geschikte materiaal te selecteren?  

Voor die les over fake news is mijn bron bijvoorbeeld de VRT. Die hebben een Edubox 

gemaakt. Je kan bijvoorbeeld op youtube een video bekijken van 50 minuten. Dat is een 

interactieve les door middel van een video waarbij je constant vraagjes moet 

beantwoorden. Er is dan bijvoorbeeld een tweet van Donald Trump, denk je dat dit echt 

is of vals? Ze moeten dan op zoek gaan naar bewijsmateriaal en nagaan of dit klopt of niet. 

Ook 10 tips om fake news te herkennen, memes en dergelijke meer. 

Naar eigen zeggen van de leerlingen kenden ze het meeste al, maar ik weet dat ze daar 

niet allemaal even bedreven in zijn. Ze zeggen wel dat ze het weten, maar als ik dan van 

een voorbeeldvraag of het echt is of niet hebben ze het wel vaak fout.  

- Hoe evalueert u of een les burgerschapseducatie geslaagd is?  

Evaluatie is bij ons sowieso een kritiek punt. Dat speelt niet alleen bij burgerschap, maar 

bij alle leerdoelen. Meestal neem ik op het einde van de les even tijd om de leerlingen te 

bevragen over de afgelopen les. Ik bespreek dan wat ze hebben meegekregen, bevraag 
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aan de hand van voorbeelden de leerstof en probeer ze die te laten toepassen. Dit is 

natuurlijk nattevingerwerk, je bent zo niet zeker of ze allemaal mee zijn. Bovendien is 

burgerschap moeilijk om te beoordelen omdat het voor iedereen iets anders is.  

- Vindt u dat scholen en leraren meer ondersteuning zouden moeten krijgen in het 

aanbrengen van BE in de klas? 

Er mag zeker meer ondersteuning zijn. Ik wil die dan natuurlijk zelf even doornemen voor 

ze te gebruiken. Maar tegenwoordig is het precies van levensbelang vind ik. Als ik zie hoe 

er een generatie gaat opgroeien, en hoe dat er ook mensen tegen elkaar worden opgezet. 

Ik denk dat dat onze grootste boosdoener gaat worden in de toekomst. Soms is dat 

beangstigend om te zien, en ik denk dat alle steun die we daarvoor kunnen krijgen 

belangrijk zal zijn. Zeker van de overheid uit. Ik zou bijvoorbeeld graag mensen laten 

komen spreken. Potentiële big-shots, om hun standpunt over de zaken te komen 

vertellen. Als dat gratis zou worden aangeboden door de overheid zou dat heel goed zijn.  

- De voordelen hebben we reeds vermeld. Zijn er ook nadelen van BE op school 

volgens u?  

Het moet in een veilige context gebeuren, en er moet een soort van vertrouwensband zijn 

tussen de leerkrachten en de leerlingen. Maar echte nadelen kan ik niet direct zeggen. Als 

ik de blik van de leerlingen een beetje kan verruimen denk ik dat dat al positief is. In de 

thuissfeer kan dat wel voor potentiële nadelen zorgen. Als ik bijvoorbeeld iets heb gezegd 

en dat komt niet overeen met wat er thuis altijd verkondigd is geweest dan kan dat 

potentieel voor ruzie zorgen, maar dan nog vind ik het goed dat ik het heb gedaan. Als het 

natuurlijk thuis een slechte situatie is kan dat voor problemen zorgen, maar dan hoop ik 

dat mijn leerlingen, die in het zesde of het zevende zitten, verstandig genoeg zijn om dat 

thuis niet zonder context aan te brengen. Sommige thuissituaties zijn natuurlijk gruwelijk, 

dus je wilt niet dat er iets ernstig gebeurt vanwege iets dat in de les is gezegd, maar dat 

heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt.  

- Is burgerschapseducatie iets wat meer vakoverschrijdend georganiseerd moet 

worden? 

Het zit bij ons wel in PAV, maar het moet zeker vakoverschrijdend zijn. Elke leerkracht 

moet daar zijn steentje in bijdragen. In mijn leerplandoelstellingen zit het verweven, dus 

ik kan er ook punten voor geven. Maar waarom zouden bijvoorbeeld wiskunde of 

wetenschapsleerkrachten dit niet mogen bespreken. Het lijkt mij juist goed dat ze dit 

aanpakken eerder dan te zeggen, nee dit moet je maar in de les PAV bespreken bij meneer 

El Achkar. Uiteraard moet dat niet elke les zijn, want die hebben hun eigen doelstellingen 

om te behalen, maar waarom zouden ze het niet kunnen doen. We zijn allemaal 

leerkrachten die zelf aan burgerschap kunnen doen, met een eigen kijk.  

- Is een les over klimaat(opwarming) automatisch een vorm van BE?  

Dit probeer ik zowat elke week te laten terugkomen, want dit is iets dat er heel snel uitvalt 

merk ik. Ik ben natuurlijk zelf ook geen heilige, ik eet ook nog vlees, maar ik probeer er 

zeker op te letten om minder vlees te eten, of bijvoorbeeld met de trein op reis te gaan. 



 

12 

 

Die zaken probeer ik dan als voorbeeld te gebruiken. Ik probeer dan tegen de leerlingen 

bijvoorbeeld te zeggen, hebben jullie de beelden van de overstromingen in ons eigen land 

gezien, wij zijn allemaal daar verantwoordelijk voor, allemaal. Die onzin van ik ga er niets 

aan doen want ik kan er toch niets aan doen probeer ik er echt uit te krijgen. En dat lijkt 

me nog een van de grootste plichten van ons als leerkracht om daar ook het voortouw in 

te nemen. Maar het probleem daar is, we staan daar als PAV leerkrachten vaak alleen in. 

De andere leerkrachten hebben daar vaak een meer ouderwetse visie op. Die nemen het 

allemaal minder serieus, en zo is het natuurlijk moeilijker om de leerlingen mee te krijgen. 

- Hoe kan je volgens jou de leerlingen meekrijgen in het verhaal en gemotiveerd 

krijgen om er iets aan te doen? 

Ja de aanpak is eerst en vooral de impact laten zien van wat er nu aan het gebeuren is. Je 

moet concrete zaken aanbrengen. Begin bij de overstromingen hier, of een exotisch eiland 

waar ze van dromen dat binnenkort volledig overstroomd zal zijn. Zo probeer je een 

beetje het bewustzijn te creëren. Ik probeer altijd erge situaties voor te stellen aan de 

hand van voorbeelden. Bij plastic waste neem ik dat voorbeeld van een schildpad met een 

rietje in haar neus en vraag ik waarom dit nu nodig is. Je kan net zo goed geen rietje of een 

kartonnen rietje gebruiken. En de dieren worden daardoor allemaal geraakt. En het zijn 

niet alleen de arme landen die vervuilen, wij zijn het evengoed, kijk maar hoe vervuild de 

schelde op dit moment is. 

Van daaruit vertrek je en ga je voort naar de theorie. Zo kijk je bijvoorbeeld naar 

methaangassen. Wat produceert heel veel methaan? Dat is uiteraard ons vee. En dan kan 

je met de leerlingen bespreken of het nodig is om nog elke dag vlees te eten. Dat is in ons 

altijd aangeleerd alsof het normaal is, maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet.  

- Denkt u dat onderwijs over de klimaatproblematiek een psychologische last kan zijn 

voor de leerlingen? Hoe kan men hieraan tegemoet komen? (op welke manier kan 

deze last beperkt of in perspectief geplaatst worden?) 

Ja je ziet heel vaak die hopeloosheid, waarbij ze eigenlijk denken het maakt toch allemaal 

niet uit, we worden hier overladen met dit en dat, en eigenlijk is het niet onze fout, maar 

wij moeten het oplossen en ik weet niet of dat nog gaat lukken. Dat hoor je heel vaak 

terugkomen, maar ik probeer er telkens naar terug te grijpen naar het feit dat het allemaal 

nog gaat lukken als we ten eerste al het bewustzijn creëren dat er iets grondig fout is.  

Je moet altijd positief blijven natuurlijk. Als ik kom vertellen dat de grote landen hun zin 

gaan blijven doen en steenkool gaan blijven kappen en verbranden dan zijn we wel heel 

ver van huis. 

- Vindt u dat burgerschap voldoende aanwezig is in onze maatschappij? (bijvraag 

indien ja: zijn er specifieke onderwerpen die u graag meer besproken zou zien? 

bijvraag indien nee: Wat denkt u dat er gedaan kan worden om dit te verbeteren?) 

Heel persoonlijk niet nee. 
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- Wat denkt u dat er gedaan kan worden om dit te verbeteren? 

Ik heb daarnet al heel uitvoerig gepraat over fake news. Je hebt daar twee mogelijke 

aanpakken. Ofwel zeg je, je probeert alle kanalen die fake news aanbieden te verbannen. 

Maar dan heb je natuurlijk ook een andere kant die zal zeggen dat er geen vrije 

meningsuiting meer is. Ik lig soms in de knoop met dat aspect. Ik denk dat fake news een 

hele grote boosdoener is om burgerschap te doen lukken. Neem nu bijvoorbeeld klimaat. 

Een klimaatontkenner gaat zijn informatie ook ergens vinden. Zou zo’n informatie moeten 

verboden worden of niet? Dat is eigenlijk de vraag waar ik zelf mee worstel.  

Mijn conclusie is meestal dat het belangrijk is om veel meer er op in te zetten om mensen 

erop attent te maken dat iets niet correct is volgens bijvoorbeeld wetenschappelijke 

normen, zoals bijvoorbeeld twitter of facebook nu doen met waarschuwingen. Ik weet 

alleen niet of dat het gewenste effect heeft en of dat zwaar genoeg is. Volgens mij ligt daar 

een heel grote bron van zaken die in de toekomst nog gaan fout lopen en conflicten 

veroorzaken tussen groepen mensen. Maar als je mij vraagt hoe je het best aanpakt weet 

ik het helaas niet.  

- Wat zijn voor u de drie voornaamste punten die we in dit interview besproken 

hebben?  

Bij wie de verantwoordelijkheid ligt om burgerschap te geven. Of dat verweven zit in ons 

schoolsysteem. Wat dus het geval is, maar dat mag nog breder naar alle leerkrachten 

worden doorgetrokken. En de interesse in het thema klimaatopwarming en milieu. Daar 

moet veel meer op worden ingezet, van onze generatie, maar ook de oudere generaties. 

Er moet meer actie worden ondernomen van die kanten, en komaf maken met die 

hopeloosheid. 
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ANALYSES VAN DE BESTAANDE EDUCATIEVE MATERIALEN 

De analyse van het didactisch materiaal over het thema klimaat dat hieronder besproken 

zal worden, bevat ten eerste een educatieve leerlingenpagina genaamd Climate Challenge 

(climatechallenge.be, 2021). Dit lesmateriaal gaat uit van WWF en de Dienst 

Klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Als tweede komt 

educatief materiaal dat uitgaat van de Europese Unie aan bod: het bevat hoofdzakelijk een 

lespakket dat zich toespitst op hoe we Europa als continent groener en duurzamer 

kunnen maken. 

 

A. ANALYSE CLIMATE CHALLENGE 

1. Doel van het educatief materiaal? 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren heel begaan zijn met het klimaat, maar niet altijd een 

goede kennis van de klimaatproblematiek hebben (klimaat.be, 2019). Daarom lanceerden 

WWF en de Dienst Klimaatverandering in november 2019 een online educatief platform 

waarop leerlingen (15-18 jaar) zelfstandig tien verschillende thema’s rond milieu, 

duurzaamheid en klimaatverandering kunnen doornemen. Op die manier hebben ze tot 

doel jongeren op laagdrempelige wijze te informeren en hen zodanig beter te wapenen 

tegen de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Tegelijkertijd tracht 

het platform ook leerkrachten handvatten aan te reiken om het onderwerp op een 

wetenschappelijk verantwoorde en gestructureerde manier in de klas te brengen. 

Gezien het educatief platform Climate Challenge geen gebruiksklaar lespakket voor 

leerkrachten aanbiedt, maar eerder een soort van informatieve leerlingenpagina ter 

beschikking stelt, is het doel (impliciet) om leerlingen zich zelfstandig te laten informeren 

en aan de slag te laten gaan met de inhoud van het webmateriaal. Dit impliceert een 

eerder aanbiedende werkvorm waarin leerlingen aan zelfstandig werk doen (individueel 

of in groep). 

Op het educatief platform wordt nergens een verwijzing gemaakt naar de 

(les)doelstellingen. Wel is het zo dat men zelf enkele lesdoelstellingen kan formuleren aan 

de hand van de leerlingenpagina’s die doorlopen kunnen worden. Wel is er een aparte 

‘ruimte’ voor leerkrachten waarin per thema enkele vakoverschrijdende eindtermen en 

specifieke eindtermen staan vermeld per graad, onderwijsvorm en per vak. Deze 

eindtermen leggen enkel een link met vakken als natuurwetenschappen en 

aardrijkskunde. Voor andere vakken waarin deze thematiek naar voor kan komen 

(volgens de leerplannen), zoals Cultuurwetenschappen, Mens en Samenleving, Niet-

Confessionele Zedenleer, vinden we geen eindtermen terug. 

Het thematisch zwaartepunt van dit online leerplatform is de oplossingsgerichte aanpak 

van klimaatverandering. Het belang van klimaatopwarming en de nood om hieraan iets 

doen doen wordt expliciet vermeld. De webpagina’s voor leerlingen hebben dan ook tot 

doel de leerlingen correct en wetenschappelijk te informeren over de thematiek. Ze zijn 

een toegankelijke methode om leerlingen met deze problematiek te laten kennismaken. 

https://climatechallenge.be/nl
https://klimaat.be/in-belgie/communicatie-en-educatie/educatief-aanbod/klimaatopschool
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2. Methode en inhoud 

De inhoud van het leerpakket behelst tien thema’s, zijnde: 1) het klimaat, 2) 

klimaatverandering, 3) directe gevolgen, 4) gevolgen voor mens en natuur, 5) 

oplossingen, 6) energie, 7) woningen, 8) transport, 9) voeding, en 10) out of the box. 

Thema’s 5 tot en met 10 gaan vooral in op oplossingsgerichte acties die we als 

samenleving en als individu kunnen ondernemen - dit is dan ook het zwaartepunt van het 

educatief platform. Om dit te bewerkstelligen wordt ingezoomd op verschillende 

domeinen zoals energie, wonen, transport en voeding, maar evenzeer wordt gekeken 

naar de minder voor de hand liggende (deel)oplossingen. Hier gaat de inhoud soms wel 

voorbij aan de leefwereld van de leerling gezien die vooral ingaat op maatschappelijke 

veranderingen of alternatieven die nodig zijn, en minder op wat de leerling concreet zelf 

kunnen doen, althans niet expliciet. 

Op dit educatief platform worden niet meteen activerende werkvormen aangeboden. Per 

thema staat heel wat (gevarieerde) informatie, dus we kunnen wel stellen dat het eerder 

een aanbiedende werkvorm is. De leerlingen kunnen deze informatie per thema dan 

bijvoorbeeld, naargelang hoe de leerkracht het materiaal wilt behandelen in de les, 

zelfstandig of in groep verwerken. Het platform laat de ruimte dus aan de leerkracht om 

de leerlingenpagina’s bijvoorbeeld per thema in een les te behandelen, of alle 

leerlingen/werkgroepjes afzonderlijk een thema te verwerken en deze dan in een 

creatieve presentatie voor te stellen aan de rest van de klas. 

Om de inhoud wat gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor leerlingen van de 2e en 

3e graad, worden er verschillende media ingezet. Ten eerste is er genoeg beeldmateriaal 

voorzien om de inhoud het visueel duidelijk te maken. Het gaat dan vooral om 

afbeeldingen, video’s, grafieken en links. De website heeft verder ook een poll en een 

kleine quiz voor de leerlingen om achteraf hun kennis te testen. De poll kent slechts één 

stelling met drie mogelijke antwoorden, en de quiz slechts vijf vragen met telkens drie 

meerkeuze-antwoorden. Deze zijn dus vrij beperkt in uitwerking waardoor het 

interactieve of meer diepgaande element ervan wat achterwege blijft. Bovendien zijn ze 

wat betreft omvang en inhoud niet zeer complementair met de (hoeveelheid) inhoud op 

de leerlingenpagina’s. Verder is er ook nog een ruimte op de website die enkele centrale 

begrippen binnen de brede thematiek van klimaat(opwarming) weergeeft, het gaat om 

een alfabetisch gerangschikte woordenlijst. Deze vormt een goede basis, maar kan zeker 

nog worden aangevuld. Met deze woordenlijst zou meer gedaan kunnen worden, door er 

bijvoorbeeld via quizlet een (inter)actief leerelement aan te koppelen. Tot slot is er nog 

een ruimte met nieuwsartikelen over klimaatopwarming. Hierin staan slechts vier vrij 

recente artikels die qua inhoud zeer beperkt blijven tot de gevolgen van 

klimaatverandering. Om voormelde redenen is er wel enigszins aandacht voor 

verschillende leerstijlen, maar is het slechts een aanzet die oppervlakkig uitgewerkt lijkt. 

3. Kwaliteit van het materiaal 

Aangaande de kwaliteit van het educatief materiaal lijkt het erop dat de inhoud ruim 

voldoende tot zeer correct en up-to-date is. Het materiaal werd in 2019 gelanceerd en de 

meeste grafieken en cijfers komen van datzelfde jaar of het jaar ervoor. Hier en daar 
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wordt cijfermateriaal van bijvoorbeeld 2016 gebruikt, maar dan betreft het informatie 

die nog steeds voldoende relevant is of makkelijk opnieuw op te zoeken valt. 

Gezien de variatie aan thema’s die binnen klimaat(verandering) wordt behandeld, 

ontbreken geen essentiële zaken in de inhoud. Wel zou het aangewezen zijn om het 

leerplatform aantrekkelijker en gevarieerder te maken voor leerlingen door onderaan elk 

thema enkele uitgebreidere oefeningen, quizzen of andere ludieke evaluatievormen te 

integreren. Daarnaast ontbreekt misschien een soort van alles overkoepelend 

herhalingskader waarin de belangrijkste hoofdpunten per thema worden opgesomd, 

alsook een lijst met bijvoorbeeld 30 heel concrete acties die leerlingen zelf kunnen doen 

om op te komen voor het klimaat. Verder is het aangewezen dat er meer aan 

bronvermelding wordt gedaan, bijvoorbeeld wanneer een grafiek wordt weergegeven. 

Ook een bronnenlijst met meer informatie aan het eind van elk thema zou zeer nuttig 

kunnen zijn voor leerlingen die verder aan de slag willen. 

Omdat er niet expliciet specifieke werkvormen worden aangereikt, kent de aanpak van 

het leerplatform geen uitgesproken sterke punten, behalve dat de informatie 

gestructureerd en thematisch is opgebouwd. Dit heeft aan de andere kant ook zeker een 

voordeel, gezien dit de ruimte laat voor een leerkracht van de 3e graad of zij/hij de 

website als informatieve kapstok gebruikt voor de lessen, of als zij/hij de website als 

referentiepunt gebruikt in een lessenreeks rond klimaat waar bijvoorbeeld elke leerling 

een thema behandelt en presenteert aan de rest van de klasgroep. Tot slot zou het 

platform inhoudelijk zeker nog kunnen groeien door bijvoorbeeld een extra webpagina 

aan te maken waar ruimte is voor reflectie en waar zowel leerkrachten als leerlingen 

inspiratie, nieuwe (les)ideeën of feedback kunnen delen met elkaar.  

4. Doelgroep 

De doelgroep, zoals eerder vermeld, zijn voornamelijk leerlingen van de 2e en 3e graad 

(15-18 jaar). Tegelijkertijd kan het educatief platform ook een inspiratiebron zijn voor 

leerkrachten die een les over (oplossingsgerichte) klimaat(acties) wilt geven. Tot besluit 

kunnen we stellen dat het materiaal goed is aangepast aan de doelgroep, maar het kan 

zoals eerder vermeld zeker nog verbetering maken op vlak van differentiatie door de poll 

en de quiz verder uit te werken, door enkele concrete werkvormen voor te stellen die 

passen bij de inhoud van elk thema, en door de leerlingen enkele individuele 

verbeteracties mee te geven. 

 

B. ANALYSE “DING DONG, KLAAR VOOR DE GROENE UITDAGING”  

 

De werkbundel ‘Ding Dong, klaar voor de groene uitdaging?’ is tot stand gekomen in het 

kader van een bredere campagne van de Europese Unie met als doel duurzaamheid te 

promoten bij de jongere generatie Europeanen. 
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Het is een hulpmiddel voor leerkrachten in het secundair onderwijs bij het inrichten van 

lessen en gesprekken over duurzaamheid. 

1. Doelstellingen en belang van het materiaal 

Het materiaal heeft doelen op 3 niveaus. Het overkoepelend einddoel van het materiaal 

en de achterliggende campagne is om van Europa een duurzaam continent te maken en 

zo onze planeet te beschermen. Het project wil dit doel verwezenlijken door een beroep 

te doen op de burgers, en dus een klimaat te creëren waar duurzaamheid mee als leidraad 

geldt voor alledaagse beslissingen van alle burgers. Om duurzaamheid als het ware deel 

te doen uitmaken van de Europese cultuur. 

Een tweede doel van de werkbundel is om hiervan de praktische kant aan te pakken. Het 

wil leerkrachten in het secundair onderwijs de nodige hulpmiddelen aanreiken om het 

voor hen gemakkelijker te maken om milieu en klimaat in de klas te bespreken. 

Een derde doel, gesitueerd op het niveau van de leerlingen zelf, is om de leerlingen bij te 

leren over klimaatuitdagingen, om te stimuleren om zelf in hun dagelijks leven duurzame 

keuzes te maken en actie te ondernemen om duurzaamheid te promoten. 

De doelstellingen van het materiaal worden op elk van de drie voornoemde niveaus 

uitdrukkelijk vermeld. Bovendien worden de doelstellingen gekaderd in de uitgebreidere 

campagnedoelstellingen. Gezien het materiaal van de Europese Unie uitgaat worden er 

geen specifieke leerplannen of leerplandoelstellingen vermeld. Dit zal dus door de 

instellingen van de lidstaten of door de leerkrachten zelf ingevuld moeten worden. In 

Vlaanderen zien we dat klimaat en duurzaamheid voornamelijk in de leerplandoelen van 

het vak Aardrijkskunde is opgenomen voor de doorstroom finaliteit en in de algemene 

vorming voor de arbeidsmarkt finaliteit. 

Het belang van het klimaat en van duurzaamheid wordt niet overkoepelend vermeld. Het 

materiaal wordt nadien echter wel opgesplitst per thema en daar komen wel voor elk 

thema de specifieke problematieken aan bod. 

Indien het project goed uitgevoerd wordt kan het zeker zijn doelen bereiken. De 

leerlingen leren dan immers op jonge leeftijd actief en creatief omgaan met 

klimaatdoelstellingen en leren dat zij zelf het verschil kunnen maken. Dit kan op termijn 

duurzaamheid en klimaatbewustzijn een onderdeel maken van de Europese cultuur. 

2. Methode en inhoud van het materiaal 

De werkbundel benadert de klimaatproblematiek via 5 duurzaamheidsthema’s: wonen, 

produceren, natuurbehoud, vervoer en voedsel. Het bespreekt voor elk van deze thema’s 

eerst kort de problematiek en de klimaatimpact. Vervolgens wordt kort besproken wat 

de concrete doelstelling van de EU is voor dit thema en welke concrete maatregelen er 

genomen worden. Deze besprekingen blijven zeer bondig en dus licht verteerbaar voor 

de geviseerde leeftijdscategorieën, leerlingen uit het secundair onderwijs. 
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Tot slot wordt voor elk thema gewerkt aan de hand van bestaande projecten, uitgaande 

van de EU-lidstaten of lokale groene initiatieven, waarmee concrete problemen worden 

aangepakt. 

Een concrete les zal dus bestaan uit een kort theoretisch kader om de problematiek te 

schetsen en mogelijke oplossingen te bespreken. Daarna kunnen de leerlingen meteen 

aan de slag met een project. 

De aangeboden werkvormen zijn dus de verschillende onderdelen van een concrete 

casus. Ze zijn zeer gevarieerd omdat ze steeds afhankelijk zijn van het concrete project, 

maar kunnen wel in groepen worden opgedeeld. Er wordt aan de leerlingen een project 

voorgelegd om uit te werken waarbij ze een bepaald doel moeten nastreven. 

Om dit doel te bereiken moeten ze eerst onderzoeken hoe de problematiek in elkaar zit 

en wat de mogelijke oplossingen zijn. Voor deze onderzoeksfase worden allerlei 

werkvormen voorgesteld om informatie op te zoeken en te ordenen. De les kan starten 

met een klasgesprek waarbij de problematiek besproken wordt, daarna kunnen de 

leerlingen brainstormen over het probleem of zelfstandig opzoekingswerk doen. 

In de tweede fase ordenen en presenteren de leerlingen de informatie. Ook hier zijn 

verschillende werkvormen mogelijk. Ze kunnen hun bevindingen op papier 

schematiseren of het thema kan gesplitst worden in verschillende onderwerpen 

waarover de leerlingen in groepjes presentaties moeten doen. De bedoeling is 

voornamelijk dat de leerlingen de informatie leren beheersen en concrete uitvoerbare 

plannen bedenken om de problematieken aan te pakken. 

In de derde fase kunnen de leerlingen hun project daadwerkelijk uitvoeren. Deze 

werkbundel is er immers steeds op gericht om de leerlingen daadwerkelijk in actie te 

krijgen en hen zelf te laten bijdragen aan de duurzaamheid van hun leefomgeving. Ze 

leren dus niet alleen hoe de problematiek in elkaar zit en wat de mogelijke oplossingen 

zijn, maar ook wat er bij komt kijken om deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en 

wat daar de moeilijkheden bij zijn. Hier moet echter opnieuw de bemerking gemaakt 

worden dat de werkbundel veel van de leerkracht verwacht. Indien een project 

daadwerkelijk uitgevoerd wordt is het immers belangrijk dat het project enigszins slaagt 

in zijn opzet. Zoniet geeft dit mogelijks een demotiverende boodschap aan de leerlingen. 

Ook bij de uitvoeringsfase is het dus belangrijk dat de leerkracht de nodige handvatten 

kan aanreiken die op het niveau van de leerlingen zijn.  

De ingezette media en aandacht voor verschillende leerstijlen verschillen van project tot 

project. Er worden hier echter louter ideeën gegeven als inspiratie. De leerkracht moet 

dit zelf nog invullen. Zo worden er bijvoorbeeld wel enkele foto’s toegevoegd in de 

werkbundel om het een beetje tastbaar te maken, maar dit blijft zeer beperkt. Het is dus 

aan de leerkracht om de les zelf vorm te geven, de juiste werkmethode te kiezen en uit te 

werken, een goed medium te selecteren en ter beschikking te stellen, enzovoort.  

3. Kwaliteit van het materiaal 

Inhoudelijk is het materiaal van zeer hoge kwaliteit. Alle cijfers zijn gebaseerd op recente 

studies die gebundeld zijn door de Europese Commissie. Op de slides staat een link die je 
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rechtstreeks naar de informatiebundel van de commissie brengt waar de informatie zeer 

toegankelijk gepresenteerd wordt met beeldmateriaal en grafieken. Het blijft echter 

opnieuw zeer beknopt en is zeer vaak niet in het Nederlands beschikbaar, zodat het niet 

rechtstreeks in de les gebruikt kan worden.  

Het materiaal heeft veel potentieel als geavanceerde werkvorm, maar zoals vermeld zijn 

er wel bepaalde vereisten waaraan voldaan moet zijn. De leervormen vormen een goede 

toepassing waarbij de leerlingen creatief en kritisch moeten nadenken. Ze dienen echter 

wel reeds over de nodige basiskennis te beschikken. Deze basiskennis komt maar zeer 

beperkt aan bod in de werkbundel. Er is dus zeker nog een behoefte aan een duidelijker 

theoretisch kader. Het betreft immers ook een zeer specifieke lens om naar het probleem 

te kijken. De leerlingen pakken één concreet probleem aan, maar krijgen dus geen inzicht 

in het totaalbeeld. 

Een voordeel van deze aanpak is de voortdurende groei. Er blijven immers steeds nieuwe 

interessante projecten uitgevoerd worden die periodiek aan het materiaal toegevoegd 

kunnen worden. Het Europees karakter kan hier mogelijk ook een nadeel zijn omdat de 

taalbarrière het aantal bruikbare projecten sterk beperkt voor de jongere leeftijden. De 

meeste projecten zijn in twee of drie talen beschikbaar. Er zijn er dus maar enkele in het 

Nederlands. 

Een bijkomend voordeel van deze aanpak lijkt ons te liggen in de psychologische 

benaderingswijze die erin vervat zit. Kinderen van de huidige generatie worden immers 

gebombardeerd met klimaatdoelstellingen en het keer op keer falen van de oudere 

generaties. De last om het uiteindelijk nog recht te trekken komt dan op hun schouders 

terecht. Deze aanpak focust minder op de problemen en het falen, maar eerder op een 

positieve benadering van wat er wel gedaan kan worden. 

Indien er tegemoet gekomen kan worden aan de nodige voorkennis en de leerkracht de 

werkvormen voldoende kan voorbereiden lijkt dit mij een zeer goed activerende 

werkvorm om op een positieve manier met klimaat bezig te zijn.  

4. Doelgroep 

De werkbundel is in principe gericht op het secundair onderwijs, dus 12- tot 18-jarigen. 

Het materiaal reikt heel erg vereenvoudigde handvatten aan: enerzijds over de 

verschillende problematieken en anderzijds over mogelijke oplossingen. Door middel van 

concrete projecten wordt de informatie meteen toegepast op een werelds probleem. Deze 

aanpak maakt het voor de kinderen interessant en behapbaar. 

Verder blijft het materiaal vaak redelijk eenvoudig, maar gelet op de doelgroep lijkt me 

dit geen probleem omdat te veel nuance tot verwarring kan leiden. 

Het materiaal veronderstelt wel enige voorkennis over de milieuproblematiek. Zo wordt 

er over CO2 gesproken alsof het evident is dat dit een probleem is zonder enige context 

over broeikasgassen. Andere begrippen staan dan weer wel uitgelegd. De leerkracht zal 

dus zelf het materiaal nog moeten afstemmen op zijn klas. Een bijkomende bundel waarin 

de situatie en de begrippen iets theoretischer worden uitgelegd is misschien wel welkom. 
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De meeste werkvormen veronderstellen bovendien enige mate van zelfstandigheid van 

de leerlingen. Het is dus belangrijk om de opdracht af te stemmen op de leeftijdsgroep en 

zo nodig voldoende handvatten aan te reiken. 

Kort gezegd is de doelgroep zeer breed geformuleerd (secundair onderwijs), zodat er 

grote niveauverschillen mogelijk zijn. Dit maakt de materie breed inzetbaar, maar zorgt 

er ook voor dat ze minder geconcretiseerd kan worden. Het is dus geen hapklare leerstof 

die de leerkracht maar heeft aan te reiken. De leerkracht moet het project voldoende 

voorbereiden en afstemmen op het niveau van de leerlingen in kwestie.   

Ter besluit kunnen we stellen dat de werkbundel een goede omkadering biedt met 

mogelijke onderwerpen en werkvormen. De concrete projecten zorgen dat de leerlingen 

meteen praktisch aan het werk kunnen. Hierdoor leren ze op een actieve en creatieve 

manier omgaan met klimaatvraagstukken. Het blijft echter beperkt tot een ruime 

omkadering. Iedere opdracht veronderstelt wel nog zeer veel werk van de leerkracht. 

REFLECTIEVERSLAG 

A. REFLECTIE INTERVIEWS 

 

Zowel El Achkar als Tilborg zijn beiden sterk van mening dat burgerschap een thema is 

dat zeer belangrijk is zeker en vast meer aan bod moet komen in het onderwijs. Zeker 

wanneer ze kijken naar de samenleving vandaag is het een thema dat meer aanwezig zou 

mogen zijn. El Achkar verwijst naar burgerschapscompetenties als zeer relevant en 

cruciaal middel om de polarisatie in onze maatschappij (bijvoorbeeld wanneer we kijken 

naar de uiteenlopende meningen over het coronabeleid) in toom te houden. De groeiende 

aanwezigheid van massamedia en dus ook fake news maken het mogelijk dat de mensen 

hun vooraf bestaande meningen steeds bevestigd zullen zien. Zeker jongeren zijn hier 

zeer vatbaar voor en daarom net is er volgens hem een belangrijke rol weggelegd voor 

leerkrachten om ervoor te zorgen dat leerlingen blijven openstaan voor nieuwe 

informatie en hun standpunten in vraag durven blijven stellen. 

 

Parallel met de grotere nood om burgerschap te geven op school, vinden de 

geïnterviewden dat burgerschapseducatie iets is dat eveneens meer vakoverschrijdend 

georganiseerd mag worden. Het is geen thema dat uitsluitend door een leerkracht PAV of 

niet-confessionele zedenleer gedoceerd moet worden: ook leerkrachten Nederlands, 

aardrijkskunde, geschiedenis en zelfs wiskunde zouden hieraan kunnen bijdragen. 

Hiervoor wijzen beiden echter op de nood aan betere omkadering over hoe dit dan 

precies georganiseerd kan worden over de verschillende vakken heen. De 

verantwoordelijkheid zou kunnen liggen bij het Vlaams Ministerie van onderwijs, maar 

evengoed bij de scholenkoepels. De geïnterviewden illustreren dit door te verwijzen naar 

de geringe aanwezigheid van didactisch materiaal dat specifiek ingaat op burgerschap. 

Tilborg wijst erop dat deze vraag naar meer omkadering en uitgewerkt didactisch 

materiaal rond het thema burgerschap tegelijkertijd de nodige ruimte moet laten aan 

leerkrachten om het op hun manier naar voor te brengen in de les, afhankelijk van de 

klasgroep. 
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Op de vraag of burgerschap daarnaast hoofdzakelijk en beter tot zijn recht zou moeten 

komen in een apart vak, hebben de geïnterviewden elk een ander antwoord. Volgens 

Tilborg mag dit wel, al kan dit ten koste gaan van een vak als niet-confessionele zedenleer 

dat minder uren krijgt hierdoor. Volgens El Achkar is het vooral belangrijk dat dit 

vakoverschrijdend blijft gebeuren, zodat ze burgerschap vanuit verschillende 

perspectieven benaderen. Wanneer burgerschap enkel in een apart vak ter sprake komt 

(ervan uitgaande dat dit geen verplicht vak is), zullen niet alle leerlingen evenveel kans 

hebben ermee in contact te komen. Hierdoor zou een soort van “burgerschapskloof” 

kunnen ontstaan tussen de leerlingen. 

 

Dit gebrek aan omkadering wordt ook duidelijk bij de lesvormen. Beide geïnterviewde 

leerkrachten geven aan dat burgerschapseducatie meestal niet gepland aan bod komt. Het 

is meestal het gevolg van een onderwerp in de les of een vraag van een leerling dat tot een 

geïmproviseerd klasgesprek leidt. Van Alstein (2018) geeft aan dat dit een 

veelvoorkomend probleem is. Voor een goed klasgesprek is het belangrijk is dat de 

leerlingen het gesprek kunnen voorbereiden om van de materie op de hoogte te zijn. 

Bovendien is het belangrijk dat de leerkracht enige hoogte heeft van de verschillende 

standpunten over het onderwerp die onder de leerlingen heersen. De geïmproviseerde 

werkvorm is dus verre van ideaal.  Anderzijds is het ook belangrijk om een controversieel 

thema niet zomaar te laten liggen, en kan het dus wel aangewezen zijn om kort op de bal 

te spelen en het aan te kaarten.  

Iets wat beide leerkrachten aanbrengen is dat het belangrijk is om je als leerkracht 

neutraal op te stellen. Het is bij burgerschapseducatie dus niet de bedoeling om de 

leerlingen te vertellen wat waar is, maar wel om ze kritisch te doen nadenken en hun 

standpunten te laten beargumenteren. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door 

voornamelijk vragend te werkt te gaan en voldoende stilte te laten om de leerlingen tijd 

te geven om te reflecteren. 

 

Tot slot kunnen we stellen dat beide geïnterviewden van mening zijn dat burgerschap en 

klimaat inherent gelinkt zijn aan elkaar. Het klimaatvraagstuk gaat ons immers allemaal 

aan. We hebben er allemaal, gewild of ongewild, onze invloed op en dragen er allemaal in 

enige mate de gevolgen van. De verschillen in de klimaatimpact en het dragen van de 

gevolgen ervan tussen bevolkingsgroepen en personen is een belangrijk vraagstuk in het 

kader van burgerschap. Het is gemakkelijk de gevolgen van je acties te negeren als de 

gevolgen zich aan het andere eind van de wereld afspelen, maar moreel blijft het 

natuurlijk een probleem. Dit lijkt ons een vraagstuk waar de hele wereld mee worstelt, en 

iets dat dus zeker de nodige aandacht moet krijgen wanneer klimaat en duurzaamheid in 

de les behandeld worden. 

B. REFLECTIE DIDACTISCHE MATERIALEN 

 

Als leerkracht is het belangrijk zoveel mogelijk te vertrekken van leerplandoelen. Voor 

burgerschap in het algemeen is er een duidelijk gebrek aan een overkoepelend algemeen 

leerplan. Bepaalde concrete onderdelen of vaardigheden van burgerschap komen wel 

terug in specifieke leerplannen, zoals leren argumenteren en de betrouwbaarheid van 

informatie onderzoeken bij het vak Nederlands, maar er is geen totaalbeeld van wat we 

als maatschappij zien als voldoende burgerschapseducatie. 
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Voor klimaat en duurzaamheid is dit eerder wel het geval. Hiervoor zijn uitgebreid 

leerplandoelen voorzien, voornamelijk bij het vak aardrijkskunde in de doorstroom 

finaliteit en in het vak algemene vorming voor de arbeidsmarkt finaliteit. Binnen het vak 

aardrijkskunde zal dus enige inhoudelijke vorming zeker plaatsvinden. Hoewel klimaat 

en duurzaamheid inherent samenhangen met burgerschap is het echter belangrijk om 

niet uit het oog te verliezen dat het didactisch materiaal daar niet noodzakelijk op 

voorzien is.  

 

Dit blijkt ook zeker uit de door ons onderzochte materialen. Ze geven een goed lespakket 

mee om de leerlingen inhoudelijk te informeren, en zelfs om op een actieve wijze met 

klimaat en duurzaamheidsvraagstukken om te gaan, maar er wordt weinig aandacht 

besteed aan het burgerschapsaspect van klimaat en duurzaamheid. We gaan hier nog 

verder op in bij het bespreken van het materiaal.  

 

Op inhoudelijk vlak lopen de leermaterialen van Climate Challenge en Ding Dong 

gedeeltelijk gelijk. Beide materialen bespreken per domein (wonen, transport, voedsel) 

de verschillende problemen, uitdagingen en mogelijke oplossingen. Ding Dong gaat echter 

ook in op productie/consumptie en natuurbehoud, waar Climate Challenge dat niet doet. 

Omgekeerd bespreekt Climate Challenge dan weer het thema energie en de mogelijke 

oplossingen die meer out of the box zijn. 

 

De methodiek van beide materialen is echter zeer verschillend. Ze hebben beide sterke 

punten, maar ook zeer duidelijke gebreken. Wel zijn de onderzochte materialen zeer 

complementair. Bij Ding Dong  ontbreekt bijvoorbeeld een sterk theoretisch kader, 

waardoor de concrete acties die het naar voor schuift moeilijker gekaderd kunnen 

worden binnen het grotere plaatje van de klimaatproblematiek. In die zin is Climate 

Challenge een goede theoretische aanvulling die kan worden meegegeven vooraleer in te 

gaan op de concrete acties die bij Ding Dong aan bod komen. Climate Challenge staat 

namelijk stil bij enkele cruciale basisthema’s zoals: wat is klimaat, wat is 

klimaatverandering, hoe wordt klimaatverandering precies veroorzaakt, wat zijn de 

gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur? (zie thema 1 tot 4 bij Climate 

Challenge). Zoals eerder vermeld staan beide leermaterialen stil bij de uitdagingen binnen 

de voornoemde domeinen. Waar Climate Challenge ingaat op enkele wetenschappelijke 

voorstellen om het voortaan beter aan te pakken, gaat Ding Dong verder door veel meer 

in te zoomen op concrete acties die leerlingen zelf kunnen realiseren. Deze acties op 

individueel niveau kunnen vaak creatief uitgewerkt worden in de vorm van een 

presentatie, video, vlog, poster enzovoort. Op die manier vult Ding Dong de beperkte 

werkvormen en geringe klimaatacties van Climate Challenge mooi aan. 

 

Hetzelfde geldt voor de gelimiteerde mogelijkheden die Climate Challenge heeft voor 

verschillende leerstijlen. De leerlingen zullen de informatie grotendeels zelfstandig 

moeten verwerken. Inhoudelijk kan wel getoetst worden, maar de leerlingen moeten er 

weinig creatief of kritisch over nadenken. Het is dus aan de leerkracht zelf om hier 

desgewenst op in te gaan. Dit komt dan wel weer naar voren bij Ding Dong. Hoewel hier 

de nodige voorbereiding van de leerkracht vereist is, biedt de uitwerking van een 

concreet project een ervaring waarbij de leerlingen de informatie moeten toepassen op 

een actieve en creatieve wijze.  
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Verder wordt er weinig aandacht besteedt aan het mogelijke burgerschapselement in de 

vorm van controverse die kan ontstaan bij de bespreking van de verschillende 

klimaatvraagstukken. Voor beide materialen geldt dus dat het lesmateriaal er grotendeels 

van uitgaat dat de informatie en het standpunt dat het materiaal inneemt door de 

leerlingen gevolgd zal worden.  

 

Het materiaal gaat er van uit dat leerlingen bereid zullen zijn om stappen te ondernemen 

om duurzamer te leven wanneer ze met de informatie gepresenteerd worden. Er is echter 

geen leidraad voor de leerkracht of een thema ‘ethiek en moraliteit’ in het geval zij zouden 

antwoorden dat hun impact toch maar zeer gering is en het toch geen zin heeft, of dat 

China en India met hun grote populaties maar het nodige moeten doen, of nog erger nog: 

dat het allemaal niet zo ernstig is of zelfs niet waar.  

 

Dit probleem komt ook terug op het vlak van evaluatie. Je kan testen of ze de theorie 

begrijpen met een toets of een taak, maar het is moeilijk om te evalueren of ze goed 

burgerschap toepassen op de klimaatvraagstukken. Bovendien verschilt de mening van 

goed burgerschap hier ook van persoon tot persoon. Hoe ver moet je gaan in duurzaam 

gedrag? Moet je anderen er op aanspreken als ze onverantwoordelijk omspringen met het 

klimaat?  

 

Als we kijken naar de tekst van Van Alstein zal de werkvorm van Ding Dong als 

activerende werkvorm waarbij de leerlingen actief betrokken worden zich vermoedelijk 

beter lenen tot het omgaan met deze controverse. De werkvorm van Climate Challenge 

kan in dat opzicht wel gebruikt worden om de leerlingen zich zelfstandig te laten 

voorbereiden op een klasgesprek over dit onderwerp. Dit dient door de leerkracht dan 

weer goed voorbereid te worden. Indien nodig kunnen de leerlingen een bepaald 

standpunt toegewezen krijgen om voor te argumenteren zodat het gesprek meerdere 

standpunten kan belichten en evalueren. Op die manier leren de leerlingen omgaan met 

de verschillende standpunten en argumenten aanhalen.  

 

Het vinden van betrouwbare informatie is een belangrijke factor, zowel voor burgerschap 

in het algemeen, als ook voor klimaatproblematiek. In dat opzicht moet er vermoedelijk 

meer vakoverschrijdend worden gekeken en desgevallend samengewerkt worden met 

bijvoorbeeld de leerkrachten Nederlands, die reeds bepaalde doelstellingen hebben met 

betrekking tot het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie. 

  

Bovendien is er vaak onzekerheid over wat werkt en wat niet, zelfs onder de 

wetenschappers. Elektrische auto’s rijden milieuvriendelijker, maar kunnen de batterijen 

duurzaam geproduceerd en gerecycleerd worden? Een gelijkaardig probleem stelt zich 

met de bladen van windturbines. Al deze imperfecte oplossingen zijn vaak een stap in de 

goede richting maar zijn niet vrij van hun eigen problemen en kritieken. Voor kinderen 

kan deze onzekerheid des te lastiger zijn. Wat is dan immers wel de oplossing? Vaak is er 

geen oplossing, wat er mogelijk toe kan leiden dat leerlingen onzekerheid en stress 

ervaren, waardoor ze mogelijks sneller afhaken.  

 

Bij het benaderen van de klimaatproblematiek in de klassen lijkt het ons raadzaam om als 

leerkracht een balans te vinden tussen wat correct is en wat verteerbaar is. Te veel nuance 

kan leiden tot een onzekerheid waar leerlingen geen blijf mee weten. Dit kan ook leiden 
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tot inertie, omdat het niet zeker is dat de actie wel het gewenste positieve effect zal 

hebben. Leerlingen daarmee leren omgaan lijkt ons dan ook een cruciaal onderdeel van 

een opleiding over klimaat en duurzaamheid. 
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LERARENBUNDEL 

 

INLEIDING 

 

Beste leerkracht, 

 

In deze lerarenbundel vind je de nodige informatie om je voor te bereiden om deze 

workshop over klimaatopwarming te leiden. Het betreft een workshop met activerende 

werkvormen voor  ongeveer 100 minuten.  

 

De workshop bestaat uit 5 fases: 

1. Een introductie quiz met Kahoot waarmee we de voorkennis van de leerlingen 

willen activeren en enkele begrippen verduidelijken 

2. Een probleemboom die de leerlingen aanvullen om meer begrip te krijgen van 

de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering 

3. Het verborgen impact kaartspel om de leerlingen een idee te geven van de 

schaal van het probleem op basis van enkele dagelijkse producten uit hun 

leefwereld 

4. Een BAM-Matrix (beter, anders, minder) waarbij we de leerlingen doen 

nadenken over de manieren waarop zij in hun dagelijkse leven duurzamer 

kunnen handelen 

5. Een slot quiz via Kahoot om te evalueren of de leerlingen de belangrijkste info 

begrepen hebben en waarbij we enkele schokkende feiten worden meegegeven 

(die blijven hangen bij de leerlingen) 

 

Elk onderdeel wordt hierna in meer detail besproken. De standaard versie van de 

workshop die je in dit document kan vinden is gericht op leerlingen van de derde graad 

het secundair onderwijs met een doorstroom finaliteit. Elk van de activiteiten kan echter 

worden aangepast aan het niveau van jouw klas. De standaard versie van de workshop 

die je in dit document kan vinden is gericht op leerlingen van de derde graad het 

secundair onderwijs met een doorstroom finaliteit. Elk van de activiteiten kan echter 

worden aangepast aan het niveau van jouw klas.  

 

Vergeet niet dat het om een workshop gaat, niet om een les, het is dus voornamelijk de 

bedoeling om de leerlingen aan het werk te zetten. Enige achtergrond in het materiaal is 

echter wel aangewezen om de nodige toelichting te kunnen geven omdat de leerlingen 

ongetwijfeld vragen zullen hebben.  
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LESSCHEMA 

 

Werkvorm en 
inhoud 

Voorziene tijd Materiaal 
(voorbereiding) 

Aandachtspunten 

Introductiequiz 10 minuten - Kahoot quiz 
- Smartphones of 
computers voor de 
leerlingen 

- Zorg dat de leerlingen 
niet teveel tijd verliezen 
met inloggen 
- Zorg dat je extra 
toelichting kan geven 
waar nodig 

Probleemboom 20 minuten - Begeleidende 
PowerPoint presentatie 
- 1 probleemboom per 
groepje 
- 1 set kaartjes per 
groepje (uit te knippen) 

- Zorg dat je de 
verbanden tussen elk 
element van de 
probleemboom kan 
toelichten 
- Schat het niveau van je 
klas goed in om te 
besluiten hoeveel vakjes 
je op voorhand invult 

Kaartspel 35 minuten - Begeleidende 
PowerPoint presentatie 
- 1 onderlegger per 
groep 
- 1 productkaartje per 
groep (uit te knippen en 
te plakken) 
- 1 set verborgen impact 
kaarten per 
productkaartje (uit te 
knippen en te plakken) 
- 1 lesbundel per 
leerling 
 

- De uitleg kan 
verwarrend zijn dus 
bereid deze goed voor, 
voorzie eventueel een 
voorbeeld 
- Zorg dat je kan de top 5 
in de slides kan 
verklaren 

BAM-Matrix 25 minuten - Begeleidende 
PowerPoint 
- 1 lesbundel per 
leerling 

- Benadruk dat de BAM 
opsplitsing louter een 
hulpmiddel is 
- Probeer te focussen op 
praktisch uitvoerbare 
zaken 
 

Slotquiz 10 minuten - Kahoot quiz 
- Smartphones of 
computers voor de 
leerlingen 

- Zorg dat je de 
schokkende feiten in de 
quiz kan toelichten 
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DOELSTELLINGEN EN LINK MET DE LEERPLANNEN 

Na deze workshop kunnen de leerlingen 

- Vertellen wat de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering zijn. 

- Vertellen welke sectoren het meeste bijdragen aan klimaatverandering en 

waarom. 

- De verschillende fasen in het productieproces onderscheiden en hun 

klimaatimpact beschrijven. 

- Creatief nadenken over duurzame alternatieven.  

- Concrete plannen maken om duurzame werkwijzen toe te passen. 

 

Deze doelstellingen vinden aansluiting bij de volgende leerplandoelstellingen: 

 

Het leerplan GO! Van de Vlaamse Gemeenschap met nummer 2017/012 voor 

de derde graad ASO voor het vak Aardrijkskunde. 

Eindtermen: Cluster 2: denken en handelen vanuit duurzaamheid 

Leerplandoelen:  

ATTITUDES  

2.1.5. zien in dat eigen handelen en kiezen bijdragen tot het versterken of 

verzwakken van besproken duurzame ontwikkelingsdoelen.  

2.1.6. zijn bereid om lokale problemen van milieu en samenleving in een globale 

context te plaatsen. 

 

Het leerplan van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 

met leerplannummer D/2004/0279/028 voor de derde graad ASO voor het vak 

Aardrijkskunde. 

Eindterm 7 de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: 

broeikaseffect, natuurrampen, zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie 

en –verbetering met voorbeelden illustreren. 

27 De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. 

ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen;  

29 De leerlingen zijn bereid om lokale problemen van milieu en samenleving in 

een globale context te plaatsen;  

Leerplandoelstelling 4.5 Draagkracht en mondiale verschuivingen  

Meer bepaald: 

4.5.1:  Aan de hand van een concreet voorbeeld uit de media een mondiaal 

milieuprobleem onderzoeken en de oorzaken in verband brengen met socio-

economische activiteiten.  

4.5.4 Aan de hand van het begrip ecologische voetafdruk de ongelijke regionale 

druk op de draagkracht van de aarde aantonen en duurzame 

oplossingsrichtingen suggereren. 

 

De doelstellingen geven ook invulling aan de volgende Vakoverschrijdende Eindtermen 

van de Vlaamse Overheid (dd 2010, D/2009/3241/481): 

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling  

- leren denken in termen van systemen en een probleem bekijken vanuit 

verschillende invalshoeken; 
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 - het gegeven dat duurzaamheidsvraagstukken zowel een lokaal als 

mondiaal karakter hebben;  

- kennis en inzicht, maar ook met aandacht voor het ontwikkelen van 

waarden en normen, want men mag ethische dilemma’s niet uit de weg 

gaan;  

- het belang van een aangepaste individuele leefstijl indien men oprecht 

oplossingen wil zoeken voor duurzaamheidsvraagstukken;  

- de rol van participeren aan het maatschappelijke debat om samen met 

anderen te zoeken naar wegen die leiden tot mogelijke oplossingen; 

 - het besef dat streven naar duurzame ontwikkeling een continu 

leerproces inhoudt. 

De leerlingen:  

1 participeren aan milieubeleid en -zorg op school;  

2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen 

economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed 

van techniek en beleid;  

3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van 

ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen; 

4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale 

leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;  

5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap 

en het cultureel erfgoed;  

6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de 

natuur. 

 

 

WORKSHOP 

1. INTRODUCTIEQUIZ - KAHOOT 

 

Praktisch 

De leerlingen krijgen een Kahoot met vragen over de klimaatproblematiek. Kahoot is een 

website waarop je een interactieve quiz kan organiseren. De leerlingen kunnen vanaf hun 

smartphone of computer antwoorden en de antwoorden verschijnen op het scherm van 

de leerkracht. Dit gedeelte dient voornamelijk om de voorkennis te toetsen en zoveel 

mogelijk gelijk te trekken. Kahoot is hiervoor een geschikte werkvorm vanwege de directe 

feedback. Na elke vraag wordt het onthuld zodat de leerlingen onmiddellijk feedback 

krijgen en het juiste antwoord te weten komen. Daarnaast kan de leerkracht zien aan de 

antwoord-statistieken welke onderwerpen de leerlingen kennen en waar nog 

bijkomende uitleg nodig is.  

  

Wanneer veel leerlingen de vraag fout beantwoorden is dit een signaal voor de leerkracht 

dat voorkennis ontbreekt. De Kahoot kan hier dan kort onderbroken worden voor een 

woordje uitleg. Af en toe bevat de quiz een dia met een extra woordje uitleg.  
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Doel 

In de introductiequiz worden via Kahoot wat algemene vragen gesteld om de voorkennis 

van de leerlingen over klimaatverandering te activeren. Hier hopen we dan op verder te 

bouwen zodat het goed blijft hangen bij de leerlingen.  

Een andere belangrijke reden voor deze kahoot is het verklaren van enkele begrippen 

zodat de leerlingen de gebruikte terminologie begrijpen. Neem dus zeker de tijd om 

tussen de vragen kort wat extra toelichting te geven, gezien de leerlingen hopelijk geboeid 

zullen luisteren in de hoop beter te scoren op de navolgende vragen (zie slotquiz). Op 

deze manier hopen we te zorgen dat er toch een minimum aan voorkennis aanwezig is 

om de rest van de workshop te doorlopen.  

 

Tijdsindeling: 

Voor de introductiequiz zijn 10 minuten voorzien. Dit gaat redelijk snel dus zorg dat de 

leerlingen snel ingelogd zijn. Houd de tijd goed in de gaten wanneer je merkt dat je 

toelichting uitloopt.  

 

 

 

2. PROBLEEMBOOM 

Praktisch: De leerlingen gaan aan de slag met een probleemboom over 

klimaatopwarming. De bedoeling is dat leerlingen per groepje van 3-4 een (gedeeltelijk) 

blanco probleemboom krijgen, bij voorkeur op groot formaat (A3). Daarnaast krijgen de 

leerlingen ook de ontbrekende kaarten die ze op de juiste plaats in de probleemboom 

moeten trachten te leggen. Deze opdracht heeft dus als werkvorm de probleemboom 

aanvullen in de vorm van groepswerk. (+ voorbereiding (knipwerk)) 

 

Doel: Door de puzzel zelf te leggen staan de leerlingen stil bij de oorzaak-gevolgrelaties 

van klimaatopwarming en krijgen ze beter inzicht in de complexiteit ervan. Door samen 

te werken in groepjes van 3 of 4 kunnen ze overleggen en samen tot een oplossing komen. 

Bovendien kunnen de sterkere leerlingen zo de anderen helpen. Als leerkracht is het 

aangewezen om rond te lopen en de groepjes hier en daar bij te sturen waar nodig. 

 

Tijdsindeling: In totaal duurt dit ongeveer 20 minuten. De leerlingen krijgen 5 minuten 

om de puzzel te maken, nog eens 5 minuten om erna de puzzel klassikaal te overlopen en 

verbeteringen door te voeren. Vervolgens geeft de leerkracht (doceren) een 

verduidelijkende uitleg van 7 minuten bij de oorzaak-gevolgrelaties. Tot slot zijn er 3 

minuten om vragen van leerlingen te beantwoorden. Als leerkracht kan je de groepjes bij 

aanvang van de opdracht stimuleren door eventueel een competitief element toe te 

voegen door aan het einde na te gaan welk groepje de minste kaarten fout heeft gelegd. 

 

Variatietips: Het niveau van deze opdracht kan aangepast worden door bijvoorbeeld: 

- Enkele woorden in de probleemboom reeds in te vullen. 

- Voor gevorderd niveau: geef enkel de twee directe hoofdgevolgen mee, 

namelijk “ijskappen smelten” (linkse vertakking) en “extremer weer” 

(rechtse vertakking) 



 

30 

 

- Voor gemiddeld niveau: de hierboven vermelde zaken zijn ingevuld 

alsook: “industrialisering”, “kapitalisme”, “massamigratie”, “afname 

biodiversiteit”, en “verminderde landbouwproductie”. 

- Voor beginnersniveau: De hierboven ingevulde woorden worden 

overgenomen. Verdeel vervolgens de probleemboom in 3 onderdelen. Er 

werken ongeveer evenveel groepjes aan een deel van de probleemboom. 

De probleemboom kan als volgt worden opgedeeld: een eerste reeks 

expertgroepjes doet de oorzaken, een tweede reeks expertgroepjes doet 

de gevolgen die voortkomen uit de eerste vertakking “ijskappen 

smelten”), en een derde reeks expertgroepjes doe de tweede vertakking 

van de gevolgen “extremer weer”. Verdeel de probleemboom zo, dat elke 

reeks expertgroepjes ongeveer vijf vakjes dient in te vullen. 

- De oorzaken en de gevolgen - zoals ze in de PowerPoint staan - hebben elk een 

ander kleur. Nu kunnen de leerlingen gerichter puzzelen, want ze weten meteen 

want onderaan de probleemboom hoort te staan (oorzaken) en wat bovenaan 

(gevolgen). 

 

 

Uitleg over de probleemboom over klimaatopwarming 

Het centrale probleem dat hier wordt besproken is klimaatopwarming. Zeker als we de 

norm van het Klimaatakkoord (Parijs 2015) niet halen, namelijk om de gemiddelde 

wereldtemperatuur tegen 2050 niet meer dan 2 graden of zelfs 1,5 graden Celsius te laten 

opwarmen, zullen de gevolgen catastrofaal zijn voor mens, dier en natuur. Deze gevolgen 

komen hier aan bod in de probleemboom. We onderscheiden directe gevolgen, indirecte 

gevolgen en impacts op de meer lange termijn. De grens tussen deze drie soorten 

gevolgen is niet altijd duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze onmiskenbaar gevolgen zijn 

van klimaatopwarming. Sommigen hiervan zijn zelfs vandaag al merkbaar (denk aan 

extremer weer, misoogsten, temperatuurstijging, smeltende ijskappen etc.). Daarnaast is 

het voor een probleemboom rond klimaatopwarming zeer belangrijk om stil te staan bij 

de oorzaken die dit probleem in gang zetten. De oorzaken kunnen we onderverdelen in 

een grondprobleem, indirecte oorzaken, en directe oorzaken. Als we de oorzaken bij de 

wortel kunnen aanpakken en veranderen, zullen ook de gevolgen van klimaatopwarming 

(sterk) verminderen. 

 

Het nut van de probleemboom 

Om het probleem van klimaatopwarming op een structureel niveau te kunnen oplossen 

is het belangrijk de verschillende verbanden ervan te onderzoeken. Dit doen we door bij 

de probleemboom een extra woordje uitleg te geven die de oorzaak-gevolgrelaties 

verduidelijkt (wanneer je die snapt, snap je het probleem beter en kan je het beter 

aanpakken). We overlopen de probleemboom van kop tot teen, of liever van wortel tot 

kruin (van onder naar boven dus). In het echt is het probleem van klimaatopwarming nog 

iets complexer, maar dit geeft een goede aanzet. 

 

Uitleg bij de oorzaak-gevolgrelaties 

Vaak wordt de oorsprong van klimaatopwarming terug herleid tot de opkomst van de 

industrialisering. Vanaf de jaren 1800 kwamen steeds meer en steeds grotere fabrieken 

op, waardoor mensen op het land niet meer konden concurreren tegen de machines. Ze 

gingen weg van hun land om te gaan werken in de fabrieken zelf. Dit proces van 
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industrialisering werd in gang gezet door een gegroeid inzicht in de wetenschap en dus 

technologie. Door de industrialisering werden heel wat producten in sneltempo en in 

massale hoeveelheden geproduceerd. Langzaam maar zeker veranderde de samenleving 

(eerst de Westerse) in een massaconsumptiemaatschappij waarin het kapitalistisch 

model centraal staat. Dit is het idee dat je als fabriek of bedrijf zoveel mogelijk winst wil 

maken, dit gaat vaak ten koste van mens en natuur (zoals zal blijken). Niet alleen het 

produceren van nieuwe goederen stootte veel broeikasgassen uit, ook de nieuwe 

goederen zelf (denk aan auto, stoomboten, vliegtuigen, nieuwe industrieën) deden en 

doen dit op grote schaal. Deze grondproblemen brengen ons tot de indirecte oorzaken 

van klimaatopwarming. Om de stijgende productie van deze goederen te voeden, ging 

men steeds meer fossiele brandstoffen ontginnen. Ook de landbouw geraakt stilaan meer 

geïndustrialiseerd (en produceert ook meer voedsel) in de loop van de 20ste eeuw, 

waardoor ook deze sector steeds meer vervuilend werd. Mede door al deze processen kon 

de wereldbevolking makkelijker toenemen, waardoor nog meer monden gevoed moeten 

worden en dus meer landbouwgronden vrijgemaakt. Dit leidt dan weer tot ontbossing. De 

groene longen van de planeet Aarde worden niet voor niets zo genoemd, omdat ze op 

globale schaal een enorme capaciteit hebben om CO2 op te slaan. Deze indirecte 

oorzaken breng ons bij dé grote directe oorzaak van klimaatopwarming: de enorme 

en toenemende hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen (met een piek vanaf de jaren 

1990). Merk ook op dat deze uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen steeds minder 

door de natuur kunnen worden gecompenseerd net door die ontbossing. Uiteindelijk 

veroorzaken al deze broeikasgassen een stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur, 

het centrale probleem met andere woorden: klimaatopwarming. 

 

Anderhalve graad lijkt niet veel, maar de gevolgen die we nu zullen bespreken, kunnen 

immens zijn en zijn dat soms al. De gevolgen kunnen we opdelen in twee vertakkingen: 

1) smelten van ijskappen en 2) extremer weer. Deze twee vertakkingen zijn de twee 

directe hoofdgevolgen die aan de kruin van de probleemboom uiteindelijk weer 

gedeeltelijk samenkomen (bij de impacts). 

1) Door het smelten van de enorme oppervlaktes ijskappen op de Noord- en Zuidpool gaat 

de zeespiegel stijgen, waardoor grote stukken land onder water dreigen te komen (denk 

o.a. aan delen van Nederland en België). Dit kan dan op zijn beurt weer leiden tot 

massamigratie, omdat miljoenen mensen die wereldwijd aan de kust wonen hierdoor 

genoodzaakt zullen zijn landinwaarts te keren. Dit zal andere leefgebieden en 

natuurgebieden verder onder druk zetten omdat deze plots veel mensen zal moeten 

opvangen (indirecte gevolgen). Dit heeft tot als impact dat het kan leiden tot conflict, 

oorlog en zelfs sterfte. 

2) Door de klimaatopwarming krijgen we ook te maken met extremere 

weersomstandigheden. Regio’s die al zeer droog waren zullen verder opdrogen 

(verwoestijning) waardoor leven er bijna onmogelijk wordt, drinkwater schaars, en 

opnieuw massa’s mensen zullen migreren (zie eerder). Bijkomend (dit staat niet in de 

probleemboom) kunnen bosbranden veel sneller ontstaan door de drogere 

weersomstandigheden, waardoor bosoppervlaktes verdwijnen en er minder CO2 kan 

worden opgeslaan. Men kan hier dus een terugkoppelende pijl maken van extreme 

droogte naar ontbossing (bij de oorzaken). Op sommige vlakken heeft klimaatopwarming 

een zichzelf versterkend effect. Dus bepaalde gevolgen van klimaatopwarming kunnen 

klimaatopwarming op zijn beurt versterken. Anderzijds zal dit ook leiden tot zwaardere 

stormen en wateroverlast, zelfs in België (denk aan de overstromingen van 2021 in Luik). 
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Door deze extreme weersomstandigheden zullen heel wat landbouwoogsten op grote 

schaal mislukken (omdat de gewassen er niet tegen bestand zijn), waardoor ook 

voedselschaarste een reëel probleem wordt (indirecte gevolgen). Zowel voedsel- en 

waterschaarste kunnen er voor zorgen dat mensen sterven, maar ook weer massaal 

zullen proberen migreren richting gebieden waar wel nog drinkwater en voedsel is. Dit 

kan echter opnieuw uitmonden tot conflict, oorlog en uiteindelijk ook in toenemende 

sterfgevallen. 

Een overkoepelende impact van dit alles zou kunnen zijn dat armoede en ongelijkheid 

toeneemt wereldwijd en dus ook de levensstandaard van de wereldbevolking afneemt. 

 

Er zijn echter ook enkele positieve neveneffecten van klimaatopwarming. Er worden 

heel wat initiatieven genomen door overheden, maar het lijkt vooral vele burgers echt 

menens. Ze eisen dat de overheid veel daadkrachtiger optreed om klimaatopwarming 

tegen te gaan en pleiten voor meer duurzame initiatieven. Sommigen uiten hun onvrede 

met het huidige klimaatbeleid van de overheden door verschillende klimaatacties te 

organiseren (denk aan de klimaatspijbelaars, Fridays4Climate, Students4Climate, 

Extinction Rebellion en vele andere). 

 

 

3. VERBORGEN IMPACT KAARTSPEL  

Praktisch 

Bij deze werkvorm is het de bedoeling dat de leerlingen nadenken over de verborgen 
klimaatimpact van producten die ze dagelijks gebruiken. De leerlingen worden in groepen 
opgedeeld en krijgen per groep een kaartje met een product op. Op de achterzijde staat 
wat meer uitleg over het product en de zichtbare rechtstreekse klimaatimpact van dit 
product. Een GSM moet opgeladen worden, een tomaat moet gekweekt worden, 
enzovoort.  
De directe klimaatimpact is echter zeker niet de enige. De groepjes krijgen elk ook een 
stapel kaartjes met handelingen of processen die nodig zijn om dit product tot bij hun te 
krijgen. Op de achterkant staat telkens een korte uitleg over de klimaatimpact van dit 
proces. De leerlingen moeten in groep de verschillende kaartjes doornemen en bespreken 
of ze wel of niet van toepassing zijn op hun product, en zo ja hoe.  
Om de leerlingen wat structuur te bieden vragen we hen om een top 5 “impactkaartjes” 
samen te stellen waarvan zij denken dat ze het meest van toepassing zijn op hun product.  
 
Omdat het vaak moeilijk is om de relatieve klimaatimpact van iets in te schatten geven we 
een taartgrafiek van de globale uitstoot per sector mee als referentiekader.  
 
Terwijl de leerlingen bezig zijn met de opdracht kan de leerkracht begeleiden door middel 
van gerichte vragen om hen in de juiste richting te sturen. In deze lerarenbundel vind je 
per kaartje een meer uitgebreide uitleg zodat je desgewenst wat meer uitleg kan geven. 
Indien je meer tijd dan voorzien aan deze opdracht wilt besteden, kan je de korte uitleg 
op de kaartjes voor de leerlingen ook vervangen door de uitgebreide. Er zijn tevens enkele 
suggesties voor extra kaartjes.  
 
Wanneer de leerlingen hun top 5 hebben samengesteld, stellen de leerlingen kort hun 
product aan de klas voor en vertellen ze over hun top 5. Daarna bouwen zij hierop 
verder door middel van de BAM-Matrix (zie volgende fase) hoe ze deze verschillende 
verborgen impacten kunnen beïnvloeden.  
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Doel 

Het doel van deze opdracht is om de leerlingen te doen nadenken bij de levenscyclus 
van een product en de verschillende factoren die de klimaatimpact beïnvloeden 
duidelijk aanwijsbaar te maken. Door iedere impact apart op een kaartje te zetten weten 
de leerlingen ook waar ze iets aan kunnen veranderen om later de BAM-matrix te 
maken.  
 

Tijdsindeling 

Voor het kaartspel zijn 35 minuten voorzien. Gezien er materiaal verdeeld moet worden 
en de werkwijze uitgelegd moet worden houden we rekening met 5 minuten alvorens de 
leerlingen effectief bezig zijn. Er zijn veel kaartjes en er is veel tekst per kaartje. We 
rekenen dus ongeveer 15 minuten tot de leerlingen de kaartjes hebben kunnen 
doornemen en de top 5 hebben kunnen samenstellen. Ook voor de nabespreking 
voorzien we 15 minuten zodat de leerlingen hun top 5 kunnen toelichten maar zodat 
ook de top 5 in de PowerPoint snel overlopen kan worden. 
 
Variatietips: Het niveau van deze opdracht kan aangepast worden door bijvoorbeeld:  

- Sleutelwoorden in het vet te drukken. 
- De kaartjes over de groepen te verdelen zodat de groepen moeten overleggen 

welke kaartjes bij welke groep horen en door middel van ruilhandel de juiste 
combinatie te bekomen.  

- De begrippen en de uitleg apart te geven en de leerlingen deze eerst te laten 
koppelen aan elkaar. 

- Een print met een voorbeeldproduct te voorzien waar de juiste impactkaartjes al 
bij uitgelegd staan.  

- Het aantal impactkaartjes te verminderen of vermeerderen door ze algemener of 
specifieker in te vullen (er samen te nemen of op te splitsen).  

- De uitleg op de kaartjes uit te breiden of in te korten. 
- De uitleg op de kaartjes beknopt te laten maar een lesbundel met een 

uitgebreidere uitleg uit te delen 
 

 
 
 
 
 
Uitleg productkaartjes  

Hieronder vind je de uitleg van alle productkaartjes, soms wat uitgebreider dan op de 

kaartjes zelf. Bovendien kan je enkele bronnen vinden waar je meer info kan raadplegen 

zodat je, indien gewenst, extra toelichting kan geven. Knip de bijhorende afbeeldingen in 

de bijlage uit en plak de uitleg per kaartje op de achterkant.  

 

 

Laptop (en smartphones) 
Wanneer je je laptop gebruikt, dan komt daar energieverbruik (elektriciteit) bij kijken. 
Daardoor lijkt een laptop op het eerste zicht weinig impact te hebben. Maar een laptop is 
echter zeer vervuilend, zowel op vlak van leefmilieu als klimaatopwarming. Niet door de 
stroom, maar voornamelijk door het productieproces. Op welke verschillende vlakken 
zouden laptops in het productieproces een negatieve bijwerking hebben op 
klimaatopwarming? 
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Rundsvlees 
Wanneer je een stuk vlees op je bord krijgt lijkt de milieu impact zeer klein. Het is immers 
gewoon een stuk van een dier. Dat dier krijgt planten te eten en wordt nadien geslacht. 
Allemaal zeer natuurlijk, ecologisch en simpel. De klimaatimpact blijft dus beperkt tot de 
methaangassen die de dieren uitademen en de energie die je nodig hebt om het te koelen 
en te bakken.   
De industrialisering en schaalvergroting hebben er echter voor gezorgd vlees wel enorm 
milieuvervuilend geworden is.  
 

 

Tomatensaus 
De klimaatimpact van een pot tomatensaus moet toch zeer beperkt zijn. Het is immers 
gewoon een plant die in de aarde groeit. Het neemt zelfs nog CO2 op ook.  
We plukken die tomaten echter niet gewoon in onze tuin wanneer we hem willen opeten. 
Door de industrialisering en schaalvergroting worden ook planten zoals groenten 
geproduceerd op een wijze die ons klimaat negatief beïnvloedt.  
 
 
Kledij 
Kledij lijkt op het eerste zicht maar een kleine klimaat-impact te hebben. Het zijn toch 
gewoon planten waarvan ze de vezels verweven. Die planten nemen nog CO2 op ook. 
Tegenwoordig is kledij echter vaak gemaakt van synthetische materialen waarvoor 
fossiele brandstoffen als grondstof vereist zijn. Daarnaast heeft de industrialisering 
enerzijds gezorgd voor fast fashion en anderzijds voor een productieproces dat zeer 
vervuilend is zowel voor het klimaat als voor het leefmilieu. 
(Twee derde van ons kledij is katoen. Het is een gewas dat geoogst wordt en veel water 
vraagt. Een kilo katoen (denk bijvoorbeeld aan je jeansbroek) heeft 10.000 water nodig 
gehad.) 
 

 

 

Uitleg impactkaartjes  

Knip de bijhorende afbeeldingen in de bijlage uit en plak de uitleg per kaartje op de 

achterkant.  

 

Transport: 
Ongeveer 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd wordt 
veroorzaakt door transport. Ongeveer de helft hiervan is voor personenvervoer. De 
andere 7,5% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door goederentransport.  
De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt bovendien nog voor vele andere vormen 
van vervuiling, zoals fijn stof en allerhande chemicaliën met schadelijke effecten voor de 
natuur en onze gezondheid.  
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 
https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport 
https://ugc.berkeley.edu/background-content/burning-of-fossil-fuels/ 
https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels 
 

 

 

 

 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
https://ugc.berkeley.edu/background-content/burning-of-fossil-fuels/
https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels
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Fossiele brandstof (ontginning ervan) 
Voor het ontginnen van de grondstoffen die ons van energie voorzien, namelijk koolstof, 
olie en gas. Tijdens het proces van opdelven van deze grondstoffen is zelf enorm veel 
energie nodig en ontsnappen er gassen (in de vorm van methaangas), waardoor dit voor 
7% bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen.  
Naast de vervuiling die veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstof moet 

deze ook ontgonnen worden. Het mijnen en opboren van kolen, olie en gas is op zichzelf 

ook een afschuwelijk vervuilende activiteit.  

Daarnaast gebeurt het ook niet met perfecte efficiëntie. Meer dan 5% van de wereldwijde 

uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van het verbranden en ontsnappen van gassen 

tijdens het ontginnen van olie en gas. Voor het ontginnen van steenkool is dit bijna 2% (in 

de vorm van methaangas). 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 
https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels 
 

Medicijnen 
De farmaceutische industrie stoot enorm veel broeikasgassen uit. In 2015 stootte de 
sector zelfs de helft meer uit dan de auto-industrie alleen. Door de schaalvergroting van 
de laatste decennia in de vleesindustrie, gebruikt de veestapel bijna 80% van de 
antibiotica wereldwijd, omdat ze hun dieren onder slechte omstandigheden zo 
(onnatuurlijk) gezond kunnen houden en efficiënter voederen. 
De farmaceutische industrie stoot enorm veel broeikasgassen uit (in 2015 ongeveer de 
helft meer dan de auto-industrie). Daarnaast komen er bij de productie, het gebruik en de 
afvalverwerking chemische stoffen in de omgeving terecht die schadelijke gevolgen 
hebben voor de flora en fauna.  
Enerzijds grijpen mensen steeds sneller naar medicatie voor kleine aandoeningen. Ze 
vinden het ook gemakkelijker om medicijnen te nemen dan om hun levensstijl aan te 
passen om chronische aandoeningen te voorkomen of genezen.  
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/big-pharma-emits-more-greenhouse-
gases-than-the-automotive-industry/ 
https://www.conserve-energy-future.com/pharmaceutical-pollution.php 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/288721#Antibiotic-resistance 
https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2021/11/industry-overview-
pharmaceuticals-and-life-sciences.pdf?modified=20211214102144 
 
Elektriciteit 
Het opwekken van hitte en elektriciteit veroorzaakt bijna een derde van de totale 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de energie opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. 
Het is nochtans gemakkelijk om een groene leverancier te vinden via 
https://mijngroenestroom.be/ 
https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-
and-sectors 
 
Grondstoffen ontginnen (mijnbouw) 
De spullen die we in ons dagdagelijks leven gebruiken bevatten allerlei metalen en 
mineralen. Om deze spullen te produceren moeten deze grondstoffen echter ontgonnen 
en verwerkt worden. Hier komt een enorme energiekost bij kijken. Ongeveer 7% van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door het ontginnen en 
verwerken van metaal.  
Daarnaast veroorzaakt de mijnbouw een enorme vervuiling die ontzettend schadelijk is 
voor de omringende flora en fauna. Als die tenminste nog aanwezig is, want voor de 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/big-pharma-emits-more-greenhouse-gases-than-the-automotive-industry/
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/big-pharma-emits-more-greenhouse-gases-than-the-automotive-industry/
https://www.conserve-energy-future.com/pharmaceutical-pollution.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/288721#Antibiotic-resistance
https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2021/11/industry-overview-pharmaceuticals-and-life-sciences.pdf?modified=20211214102144
https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2021/11/industry-overview-pharmaceuticals-and-life-sciences.pdf?modified=20211214102144
https://mijngroenestroom.be/
https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors
https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors
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mijnbouw worden ook enorme oppervlaktes ontbost (bijna 10% van de ontbossing van 
het amazonewoud in Brazilië wordt veroorzaakt door de mijnbouw).  
https://www.csrm.uq.edu.au/publications/transparency-on-greenhouse-gas-
emissions-from-mining-to-enable-climate-change-mitigation 
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-environmental-impact-of-the-
mining-industry.html 
https://news.mongabay.com/2017/11/mining-activity-causing-nearly-10-percent-of-
amazon-deforestation/ 
 
 
Ontbossing 

Voor landbouw, ontginning van grondstoffen, industrie en infrastructuur worden jaarlijks 

enorme oppervlakten bos gekapt en kaal gebrand. Daarnaast sterven ze af door 

vervuiling.  Een beboste grond haalt broeikasgassen, voornamelijk in de vorm van CO2, 

uit de lucht en slaat ze op. Dit geldt ook voor landbouwgrond als die niet voortdurend 

industrieel wordt kaalgeplukt en bespoten met pesticiden.  

Wanneer deze bossen verdwijnen komen deze broeikasgassen terug vrij. 

Ontbossing zou verantwoordelijk zijn voor meer dan 2% van de wereldwijde jaarlijkse 

CO2 uitstoot. Voor landbouwgrond is dit ongeveer 5%. Dit lijkt een klein aandeel, maar 

herbebossing en goed gebruik van landbouwgrond zouden de broeikasgassen in de 

atmosfeer kunnen verminderen. We staan dus in het rood.  

Bossen zijn daarnaast belangrijk als habitat voor flora en fauna.  

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#energy-electricity-heat-and-
transport-73-2 
https://www.climatecouncil.org.au/deforestation/ 
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change 
https://news.climate.columbia.edu/2018/02/21/can-soil-help-combat-climate-
change/ 
 
Industriële Landbouw (monocultuur - ploegen - pesticiden - kunstmest) 

We gebruiken tegenwoordig een landbouwsysteem dat op lange termijn niet duurzaam 

is. Het betreft de grootschalige monocultuur, waarbij het land wordt omgeploegd na elke 

oogst om opnieuw te kunnen zaaien en pesticiden gebruikt moeten worden om de 

gewassen te beschermen. Wanneer de bodem afsterft zal die broeikasgassen loslaten 

in plaats van ze op te nemen.  De monocultuur, het ploegen en de pesticiden doen de 

bodem afsterven, waardoor het aanbrengen van meststoffen noodzakelijk wordt.   

De productie van pesticiden en kunstmest is bovendien een zeer vervuilend proces waar 

fossiele brandstoffen voor nodig zijn. Ze komen ook in de omgeving terecht en zijn zeer 

schadelijk voor de flora en fauna.  

Landbouwgrond kan broeikasgassen opnemen of uitstoten. Met de huidige 

praktijken is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de 

wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. We staan dus in het rood. Daar 

zit bovendien de productie van het kunstmest en de pesticiden nog niet ingerekend, alleen 

de gevolgen ervan.  

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 
https://www.pbs.org/newshour/science/agriculture-emits-a-forgotten-greenhouse-
gas-scientists-are-looking-for-solutions-in-the-soil 
https://www.ehn.org/pesticides-health-and-climate-change-2655218227/impacts-to-
farmworkers 

https://www.csrm.uq.edu.au/publications/transparency-on-greenhouse-gas-emissions-from-mining-to-enable-climate-change-mitigation
https://www.csrm.uq.edu.au/publications/transparency-on-greenhouse-gas-emissions-from-mining-to-enable-climate-change-mitigation
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-environmental-impact-of-the-mining-industry.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-environmental-impact-of-the-mining-industry.html
https://news.mongabay.com/2017/11/mining-activity-causing-nearly-10-percent-of-amazon-deforestation/
https://news.mongabay.com/2017/11/mining-activity-causing-nearly-10-percent-of-amazon-deforestation/
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#energy-electricity-heat-and-transport-73-2
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#energy-electricity-heat-and-transport-73-2
https://www.climatecouncil.org.au/deforestation/
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change
https://news.climate.columbia.edu/2018/02/21/can-soil-help-combat-climate-change/
https://news.climate.columbia.edu/2018/02/21/can-soil-help-combat-climate-change/
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://www.pbs.org/newshour/science/agriculture-emits-a-forgotten-greenhouse-gas-scientists-are-looking-for-solutions-in-the-soil
https://www.pbs.org/newshour/science/agriculture-emits-a-forgotten-greenhouse-gas-scientists-are-looking-for-solutions-in-the-soil
https://www.ehn.org/pesticides-health-and-climate-change-2655218227/impacts-to-farmworkers
https://www.ehn.org/pesticides-health-and-climate-change-2655218227/impacts-to-farmworkers
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https://www.nrdc.org/stories/industrial-agriculture-101 
 
Veeteelt 
De veestapel veroorzaakt een grote uitstoot van diverse broeikasgassen, voornamelijk 
methaan, die veroorzaakt worden door het verteringsproces van bepaalde dieren. Bijna 
5% van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen wordt op deze manier 
veroorzaakt door de veeteelt industrie.  
Het stopt daar echter niet. Een groot deel van het vee staat niet op de wei te grazen maar 
wordt gevoederd in loten. Meer dan een derde van de gewassen die jaarlijks door de 
landbouw geproduceerd worden dienen als veevoeder. Er zijn echter vele kilo’s graan of 
soja nodig om 1 kilo vlees te produceren.  
Als je alle factoren meetelt wordt de vee industrie verantwoordelijk geacht voor 
bijna 15% van de globale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (en sommige 
bronnen schatten het aandeel nog veel hoger). 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 
https://academic.oup.com/af/article/1/1/19/4638592 
https://www.globalagriculture.org/report-topics/meat-and-animal-feed.html 
 
Verpakking 
Verpakkingen, meestal in de vorm van plastic, hebben een positieve klimaatbijdrage. Ze 
zorgen er immers voor dat eten en drinken langer goed blijven zodat er minder verspilling 
plaatsvindt. Daarnaast zorgen ze ervoor dat andere producten beschermd worden tijdens 
opslag en vervoer.  
Plastics hebben echter ook een zeer grote negatieve invloed, zowel op het klimaat als op 
het leefmilieu. Plastics zijn petrochemische producten. Ze worden dus geproduceerd op 
basis van fossiele brandstoffen. Ze zijn ook zeer moeilijk te verwerken na gebruik zodat 
ze vaak verbrand worden.  
Daarnaast is plastic enorm vervuilend. Het is niet alleen slecht voor onze gezondheid 
maar heeft ook een zeer negatieve invloed op het oceaanleven. De planten en dieren in de 
oceaan houden een immense hoeveelheid broeikasgassen vast. Wanneer het leefmilieu 
verstoord wordt en de flora en fauna afsterven kunnen deze broeikasgassen vrijkomen, 
met catastrofale gevolgen van dien.  
https://www.ciel.org/project-update/plastic-climate-the-hidden-costs-of-a-plastic-
planet/ 
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/6-reasons-blame-plastic-
pollution-climate-change 
 
Datagebruik 
Een grote bron van energiegebruik en dus ook uitstoot van broeikasgassen waar mensen 
niet bij stilstaan is datagebruik. Het internet. De servers die het internet doen werken 
hebben immers veel elektriciteit nodig om te werken. Bovendien moeten ze voortdurend 
gekoeld worden zodat ze niet oververhit geraken.  
Voorafgaand aan Covid-19 veroorzaakte informatie en communicatie technologie 
ongeveer 4% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Sinds Covid is het gebruik van 
data intensieve videoconferenties echter dramatisch toegenomen. Daarnaast wordt het 
internet ook steeds sneller om de toenemende data vereisten van media en websites te 
kunnen volgen. Bovendien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ‘the internet of 
things’ waardoor steeds meer zaken verbonden zijn met het net, je televisie, maar ook je 
auto, je thermostaat, etc… 
Een voordeel van deze verbondenheid is wel dat het gebruikt kan worden om efficiënter 
gebruik te maken van energie.  
https://www.energuide.be/en/questions-answers/do-i-emit-co2-when-i-surf-the-
internet/69/ 

https://www.nrdc.org/stories/industrial-agriculture-101
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://academic.oup.com/af/article/1/1/19/4638592
https://www.globalagriculture.org/report-topics/meat-and-animal-feed.html
https://www.ciel.org/project-update/plastic-climate-the-hidden-costs-of-a-plastic-planet/
https://www.ciel.org/project-update/plastic-climate-the-hidden-costs-of-a-plastic-planet/
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/6-reasons-blame-plastic-pollution-climate-change
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/6-reasons-blame-plastic-pollution-climate-change
https://www.energuide.be/en/questions-answers/do-i-emit-co2-when-i-surf-the-internet/69/
https://www.energuide.be/en/questions-answers/do-i-emit-co2-when-i-surf-the-internet/69/
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https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot 
https://www.techtarget.com/iotagenda/feature/How-to-use-IoT-for-energy-efficiency-
and-sustainability 
 
Afvalberg 
Er zijn verschillende manieren waarop afval een invloed kan hebben op 
klimaatverandering.  
Enerzijds door verspilling, wanneer goederen geproduceerd worden maar zonder 
gebruikt te worden op de afvalberg belanden. Ongeveer ⅓ van de het menselijk voedsel 
dat jaarlijks wordt geproduceerd wordt niet opgegeten. Nochtans is de productie van dit 
voedsel wel verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen.  
Daarnaast kan de wijze van afvalverwerking een invloed hebben op de uitstoot van 
broeikasgassen. Zo produceert afval dat op een stort ligt bijvoorbeeld methaan, 
gecomposteerd afval heeft dus een veel kleinere klimaatimpact. Het verbranden van afval 
veroorzaakt ook een enorme uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen.  
Tot slot kan het hergebruiken van producten of grondstoffen in een circulaire economie 
de klimaatimpact van nieuwe producten enorm verminderen.  
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c00364# 
https://ourworldindata.org/food-waste-emissions 
https://climatechangeconnection.org/solutions/personal-solutions/in-your-
home/waste/ 
 
 
Afname biodiversiteit  
De flora en fauna van de planeet en de verscheidenheid aan soorten hiervan is van vitaal 
belang voor de gezondheid van de planeet. De biodiversiteit houdt het leven op de planeet 
in balans, het zorgt voor het onderhoud en herstel van de natuur. Wanneer deze 
biodiversiteit afneemt is de natuur minder weerbaar en zal zij sneller schade 
ondervinden. (bijvoorbeeld verwoestijning) 
De biodiversiteit van onze planeet zit in een wisselwerking met klimaatverandering. 
Menselijke activiteiten zoals vervuiling, verwoesting van habitats of de opwarming van 
de aarde veroorzaken verlies van biodiversiteit. Deze vermindering van biodiversiteit en 
de minder gezonde natuur die ermee gepaard gaat zal dus minder broeikasgassen opslaan 
en filteren zodat klimaatopwarming erger wordt.  
Daarnaast draagt het ook rechtstreeks bij aan de catastrofale gevolgen van 
klimaatopwarming. De biodiversiteit zorgt er namelijk ook voor dat we beschermd 
worden tegen extreme weercondities en dat er voldoende voeding is om iedereen in leven 
te houden. Verlies van biodiversiteit is dus een probleem op dezelfde schaal als 
klimaatverandering, met grotendeels overlappende oorzaken en oplossingen.  
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/climate-change-
and-biodiversity-loss-should-be-tackled-together 
https://www.iied.org/biodiversity-loss-more-environmental-emergency 
 
Extra mogelijke impactkaarten: (let wel op met overlappende uitstoten!) 

Koeling 

De gassen die gebruikt worden voor koelsystemen kunnen honderden tot duizenden 

keren meer broeikaseffect veroorzaken dan CO2. Het is dus belangrijk dat die niet 

ontsnappen. Helaas wordt hier niet altijd even goed voor gezorgd. Daarnaast verbruikt 

het koelen ook energie die wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. Zorg dus dat je 

oude frigo op een verantwoordelijke manier onschadelijk gemaakt wordt.  

https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot
https://www.techtarget.com/iotagenda/feature/How-to-use-IoT-for-energy-efficiency-and-sustainability
https://www.techtarget.com/iotagenda/feature/How-to-use-IoT-for-energy-efficiency-and-sustainability
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c00364
https://ourworldindata.org/food-waste-emissions
https://climatechangeconnection.org/solutions/personal-solutions/in-your-home/waste/
https://climatechangeconnection.org/solutions/personal-solutions/in-your-home/waste/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/climate-change-and-biodiversity-loss-should-be-tackled-together
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/climate-change-and-biodiversity-loss-should-be-tackled-together
https://www.iied.org/biodiversity-loss-more-environmental-emergency
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Koeling zorgt echter ook voor een langere houdbaarheid van veel producten. Het heeft 

dus ook een zeer positieve klimaatimpact. 

https://www.kqed.org/science/1973205/refrigerants-are-the-worst-greenhouse-gas-

youve-never-heard-of-heres-what-you-can-do 

 

Pesticiden  

Pesticiden zorgen ervoor dat er per vierkante meter meer voedsel geproduceerd kan 

worden. Je zou dus denken dat er dan meer land overblijft voor bossen en ze dus een 

positieve klimaatimpact kunnen hebben.  

Pesticiden maken echter deel uit van een landbouwsysteem dat op lange termijn niet 

duurzaam is. Het betreft de grootschalige monocultuur, waarbij het land wordt 

omgeploegd na elke oogst om opnieuw te kunnen zaaien en pesticiden gebruikt moeten 

worden om de gewassen te beschermen. De monocultuur, het ploegen en de pesticiden 

doen de bodem afsterven, waardoor het aanbrengen van meststoffen noodzakelijk wordt.  

De pesticiden en de meststoffen worden geproduceerd op basis van petrochemie (fossiele 

brandstoffen), bovendien moeten ze getransporteerd en verspreid worden. Zowel bij de 

productie als bij het gebruik komen dus enorm veel broeikasgassen vrij.  

Verder doden ze niet alleen de bodem, maar het komt ook in het leefmilieu terecht en 

heeft enorm schadelijke gevolgen op voor de flora en fauna, wat tot een afname van 

biodiversiteit kan leiden.  

https://www.pesticide.org/pesticides_and_climate_crisis 

https://www.desmog.com/2020/11/18/pesticides-industry-climate-change-

marketing-pr/ 

 

Kunstmest 

Onze huidige landbouwtechnieken met ploegen en monocultuur zijn zeer schadelijk voor 

de landbouwgrond. Wanneer deze grond er slecht aan toe is kan die moeilijker de 

voedingsstoffen voorzien die planten nodig hebben.  

In plaats van onze bodem gezond te houden kunnen we de voedingsstoffen ook zelf 

produceren, in de vorm van kunstmest, en op het juiste moment de grond ermee 

besproeien. Op die manier kunnen we ondanks de slechte bodemkwaliteit toch een goede 

plantenopbrengst verwezenlijken. Veel van dit kunstmest spoelt echter weg en heeft een 

zeer schadelijke invloed op het leefmilieu van de flora en fauna.  

De productie van kunstmest vereist veel energie, die meestal opgewekt wordt door de 

verbranding van fossiele brandstoffen. Meer dan 1% van de wereldwijde uitstoot van 

broeikasgassen wordt veroorzaakt door de productie van kunstmest.  

https://www.nrdc.org/stories/industrial-agriculture-101 

https://www.mdpi.com/2077-0472/12/4/462 

https://climate.mit.edu/explainers/fertilizer-and-climate-change 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 

 

  

https://www.kqed.org/science/1973205/refrigerants-are-the-worst-greenhouse-gas-youve-never-heard-of-heres-what-you-can-do
https://www.kqed.org/science/1973205/refrigerants-are-the-worst-greenhouse-gas-youve-never-heard-of-heres-what-you-can-do
https://www.pesticide.org/pesticides_and_climate_crisis
https://www.desmog.com/2020/11/18/pesticides-industry-climate-change-marketing-pr/
https://www.desmog.com/2020/11/18/pesticides-industry-climate-change-marketing-pr/
https://www.nrdc.org/stories/industrial-agriculture-101
https://www.mdpi.com/2077-0472/12/4/462
https://climate.mit.edu/explainers/fertilizer-and-climate-change
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
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4. BAM-MATRIX 

Praktisch 

De leerlingen hebben in de vorige oefening nagedacht over de manieren waarop 

vertrouwde producten een verborgen impact kunnen hebben. In deze oefening willen we 

de leerlingen laten overgaan tot actie door hen te laten nadenken over manieren om in 

hun dagelijks leven hun impact te verminderen. We laten de leerlingen in groepjes op 

zoek gaan naar manieren om iets uit hun eigen leefomgeving duurzamer aan te pakken.  

Hiervoor gebruiken we de BAM-Matrix, ontwikkeld door Babette Porcelijn in haar boek 

‘De Verborgen Impact’ (2017). BAM staat voor BETER-ANDERS-MINDER. Het is de 

bedoeling om het denkproces van de leerlingen te verruimen door aan te geven dat er 

verschillende manieren zijn om oplossingen te benaderen. 

 

Opgelet: geef duidelijk aan de leerlingen mee dat het niet super belangrijk is in welke 

categorie hun oplossing zit. Het is maar een hulpmiddel om hun denkproces te verruimen. 

Geef dat op tijd mee zodat ze zich niet blind staren op de indeling in plaats van creatief 

over oplossingen na te denken.  

 

Opdracht: 

De leerlingen kregen per groepje een product toegewezen bij het kaartspel. Bij deze 

opdracht is het de bedoeling dat ieder groepje voor hun product de BAM-Matrix in de 

leerlingenbundel aanvult. Geef waar nodig ondersteuning door begeleidende vragen te 

stellen als het wat moeizamer gaat. Wanneer ze klaar zijn kan ieder groepje hun 

oplossingen kort bespreken met de klas. De overige leerlingen kunnen dan de matrix 

aanvullen voor de andere producten. Er is één extra kolom in de tabel voorzien voor het 

geval er een interessant product is dat de leerlingen willen bespreken.  

 

Aan het einde van deze oefening kunnen de leerlingen aangespoord worden om klassikaal 

een soort van actieplan te stemmen, die de leerlingen zullen trachten na te komen (bv. 

voor de periode van een maand). Dit kan dan de “klaschallenge” genoemd worden. De 

verschillende groepjes  delen elk hun top 3 acties (op basis van de BAM-matrix die ze 

invulden) mee met de rest van de klas. Tot slot wordt aan het einde van deze oefening een 

“haalbare” top 5 gestemd (elke leerling mag bv. twee stemmen uitbrengen). Na de 

voornoemde periode kan de klas bijeenkomen en evalueren hoe zij de acties hebben 

proberen na te komen, wat de moeilijkheden waren, enzovoort. 
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Bij ‘Beter’ vragen we de leerlingen om na te denken hoe ze hun bestaande aanpak 

duurzamer kunnen maken. Bijvoorbeeld een laptop kopen die zuinig met energie omgaat 

of biologisch vlees eten.  

 

Bij ‘Anders’ vragen we de leerlingen om na te denken of er duurzame alternatieven 

bestaan. Bijvoorbeeld in plaats van fast fashion kledij die snel uit elkaar valt kledij van 

een duurzaam merk die ecologisch geproduceerd is en langer meegaat. Dit is enorm 

belangrijk omdat je zo de duurzame economie steunt en bedrijven gemotiveerd zullen 

zijn om duurzaam op te treden (maar let op voor greenwashing). Het is belangrijk hierbij 

stil te staan wanneer je leerlingen aangeven dat ze het gevoel hebben zelf een heel geringe 

invloed te hebben. Die paar shirts die zij kopen maken inderdaad weinig uit, maar hun 

keuzes als consument kunnen de industrie de richting van duurzaamheid uitduwen.  

 

Bij ‘Minder’ vragen we de leerlingen om na te denken of ze bepaalde zaken wel nodig 

hebben en hoe ze eventueel meer kunnen doen met minder. Denk aan verspilling 

tegengaan of één lange vakantie doen met het vliegtuig in plaats van twee korte. 

Technologie kan ons hier zeker bij helpen, veel spullen moet je tegenwoordig niet meer 

kopen omdat je ze via deelsystemen kan huren en alleen betalen voor je gebruik. Dit kan 
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voor auto maar ook voor gereedschap als boormachines en dergelijke meer. Het voordeel 

is ook dat deze spullen goed onderhouden worden.  

Probeer minder op een positieve manier te kaderen zodat de leerlingen zich niet beknot 

gaan voelen door ecologie. Bekijk het als meer doen met minder middelen. Geef misschien 

ook het belang van onderhoud mee, want dat schijnen veel mensen in onze 

consumptiemaatschappij vergeten te zijn. Je laptop kan je om de paar maanden best eens 

opruimen met een onderhoudsprogramma. Je fiets gaat langer mee als je hem binnen kan 

zetten en af en toe de ketting smeert.  

 

Tip: Er zijn apps waarmee je producten kan scannen om te weten te komen hoe 

duurzaam ze zijn. Bijvoorbeeld: Yuka, Openfoodfacts/Openproductfacts, EWG Healthy 

living, etc. Let op, deze apps gebruiken meestal crowdsourcing om hun databank van 

producten op te bouwen en zijn dus vaak plaatsgebonden. Check dus in je lokale winkel 

of de producten uit jouw omgeving vaak in de app gevonden worden voor je er een aan je 

leerlingen aanbeveelt.  

 

Doel 

In deze oefening willen de de leerlingen tools aanreiken om in hun dagelijks leven stil te 

staan bij manieren om duurzaam te werk te gaan. Nadat ze in de vorige oefening gezien 

hebben waar de grote impact zit willen we ze nu praktische manieren laten bedenken om 

met zoveel mogelijk rendement duurzaam te zijn. Hoe kunnen ze met de kleinst mogelijke 

ingreep de grootste impact uitoefenen?  

Biologische voeding kost vaak meer. Minder vlees eten of lokaal of seizoensgroenten eten 

zal vaak goedkoper zijn. Bovendien zijn groenten in seizoen vaak veel lekkerder.  

Bij elk product opzoeken wat de impact is kan veel werk zijn. Bovendien heb je een 

bepaalde achtergrond en basiskennis nodig om het betrouwbaar te doen. Je kan echter 

met een app snel het product scannen en een kort overzicht krijgen van enkele 

basisgegevens.  

 

Tijdsindeling 

Voor de BAM-Matrix zijn 25 minuten voorzien. Dit lijkt waarschijnlijk veel gelet op de 

omvang van de oefening. We voorzien zoveel tijd omdat deze oefening de kern van de 

zaak is. Het voorgaande deel van de workshop is voorzien om te zorgen dat de leerlingen 

dit gedeelte goed kunnen uitvoeren. Wezenlijke veranderingen in levensstijl 

teweegbrengen door duurzame keuzes aan te moedigen is het einddoel van deze 

workshop, en in dit gedeelte van de workshop focussen de leerlingen hier op.  

Geef de leerlingen dus voldoende tijd om de verschillende oplossingen te bespreken en 

geef praktische tips om ze uit te voeren. Geef de leerlingen 5 minuten om na te denken 

over de verschillende oplossingen per product. Vervolgens leggen de groepjes hun 

oplossingen voor aan de klas en kan de leerkracht hier en daar aanvullen of net ingaan op 

enkele acties die ze invulden in de BAM-matrix (13 minuten). Tot slot kan een top 5 acties 

klassikaal gestemd worden die de leerlingen zullen trachten na te komen (7 minuten). 

 

Variatietips: 

- Je kan andere producten voorzien of extra tabellen voorzien om bijkomende 

producten te bespreken. 
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- Je kan apps met de leerlingen testen door prints van barcodes van producten te 

voorzien. 

- Je kan in een aparte les dieper ingaan op de oplossingen, bijvoorbeeld een lijst 

maken van duurzame kledingmerken en winkels in hun omgeving waar je ze kan 

kopen. Een lijst met tips opstellen om tweedehands te kopen. Een lijst van 

groentenmarkten in hun omgeving opstellen, etc… 

 

Toelichting producten 

Onderstaand vind je voor de in deze workshop besproken producten enkele suggesties 

voor de BAM-Matrix.  

 

Laptop (en smartphones) 
Wanneer je je laptop gebruikt, dan komt daar energieverbruik (elektriciteit) bij 
kijken. Daardoor lijkt een laptop op het eerste zicht weinig impact te hebben. Maar 
een laptop is echter zeer vervuilend, zowel op vlak van leefmilieu als 
klimaatopwarming. Niet door de stroom, maar voornamelijk door het 
productieproces. Op welke verschillende vlakken zouden laptops in het 
productieproces een negatieve bijwerking hebben op klimaatopwarming? 
 
Oplossingen (suggesties voor in de BAM- matrix) 
Beter: 

- recycling: oude toestellen afleveren bij een recyclagepunt. De vele 
toestellen die vaak nog op zolder liggen kunnen hergebruikt worden om 
nieuwe te maken. Dit wordt “urban mining” genoemd. Zo kan bv. 93% van 
je oude smartphone gerecycled worden (Ecogoodies, 2019). Sommige 
bedrijven kopen je oude apparatuur zelfs op, of je krijgt er een waardebon 
voor in de plaats. Ook in de kringwinkels kan je elektronische apparatuur 
inleveren, ook al werkt het niet meer. De kringwinkels zijn officiële 
inzamelpartners van Recupel (De Tijd, 2018). 

Anders: 
- Fair phone (deze smartphones zijn opgebouwd uit gerecycleerd materiaal) 
- Repair cafés: wanneer een onderdeel stuk is, kan je je apparatuur hier laten 

nakijken en herstellen, alvorens meteen een nieuwe te kopen. Neem een 
kijkje op deze website van de repaircafés. 

- Onderhoud (zowel hardware als software): onderhoud je elektronische 
apparatuur zorgvuldig, zo gaan ze langer mee. 

Minder: 
- Hergebruik oude telefoons/smartphones alvorens een nieuwe te kopen. 

Kijk goed rond of je thuis nog een bruikbare hebt liggen of vraag eens rond 
bij familie of vrienden. De kans is groot dat je iets vindt zonder er (veel) 
voor te betalen 

→ Hopelijk kunnen we zo voorkomen dat er nog meer mijnen worden geopend die 
een zeer nefaste impact hebben op mens en natuur.. 
https://ecogoodies.nl/de-onzichtbare-milieuvervuiling-van-smartphones-
televisies-en-laptops/ 
 
 
 

https://ecogoodies.nl/de-onzichtbare-milieuvervuiling-van-smartphones-televisies-en-laptops/
https://www.tijd.be/netto/budget/hoe-uw-elektronica-een-tweede-leven-geven/10020822.html
https://www.repaircafe.org/?gclid=Cj0KCQjw6pOTBhCTARIsAHF23fKWlUhqBXWpxonY2SbwG-Lg9m9nxvQa2a5z6VOaq6lZq8Fb5yMZjMEaAqd8EALw_wcB
https://ecogoodies.nl/de-onzichtbare-milieuvervuiling-van-smartphones-televisies-en-laptops/
https://ecogoodies.nl/de-onzichtbare-milieuvervuiling-van-smartphones-televisies-en-laptops/
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Rundsvlees 
Wanneer je een stuk vlees op je bord krijgt lijkt de milieu impact zeer klein. Het is 
immers gewoon een stuk van een dier. Dat dier krijgt planten te eten en wordt 
nadien geslacht. Allemaal zeer natuurlijk, ecologisch en simpel. De klimaatimpact 
blijft dus beperkt tot de methaangassen die de dieren uitademen en de energie die 
je nodig hebt om het te koelen en te bakken. De industrialisering en 
schaalvergroting hebben er echter voor gezorgd vlees wel enorm 
milieuvervuilend geworden is.  
 
Oplossingen (BAM-matrix) 
Beter: 

- Biologisch: als je dan toch vlees eet, kies dan voor biologisch vlees waar de 
dieren meer ruimte en biologisch voer krijgen (dus bv. geen soja die in 
monocultuur geteeld wordt in Brazilië). Misschien is er wel een lokale, 
biologische vleesboer bij jou in de buurt? Bekijk deze website (Bionext) om 
na te gaan aan welke voorwaarden biologisch rundsvlees moeten voldoen. 
Nadeel: Biologisch vlees is vaak een stuk duurder, en ook is het moeilijk te 
achterhalen onder welke precieze omstandigheden het dier heeft geleefd en 
is verwerkt achteraf. Beter is dus nog altijd veel minder of zelfs geen vlees 
meer te eten. 

- Herkomst: probeer te achterhalen of het vlees op een duurzame methode 
geproduceerd wordt en wat het land van herkomst is. Koeien die bij je 
lokale boer op een grasveld staan zullen een veel kleinere impact hebben 
dan koeien die massaal op elkaar gepropt staan voor een voederbak waar 
(geïmporteerde) maïs, graan en soja in wordt gedumpt.  

Anders: 
- Kies eens voor vleesvervangers, vegetarische burgers of andere 

vegetarische alternatieven. De lijst plantaardige vervangers (zoals 
peulvruchten) is ellenlang. 

- Kies voor de minder vervuilende soorten vlees. Als je dan toch af en toe nog 
wat vlees wilt eten ga dan voor kip of varken (zie statistiek voor impact). 
Rundsvlees gevolgd door lamsvlees, zijn veruit de meest vervuilende 
vleessoorten (bron voor interessante vergelijkende data + grafiek over 
CO2-uitstoot van verschillende voedingswaren). 

Minder: 
- Word (flexi-)vegetariër en eet (minder of) geen vlees meer! Daarmee heb 

je de grootste impact. Vind je dit toch een grote stap? Daag jezelf dan uit 
om bv. 30% minder vlees te eten. Benieuwd wat er gebeurt mocht de 
wereldbevolking 30% minder vlees zou consumeren? Er zou een 
vermindering van maar liefst 8 biljoen ton C02 per jaar zijn (zie statistiek) 

 

https://bionext.nl/wat-doen-we/advies-en-onderwijs/over-biologisch/biologisch-dieren-houden/
https://ourworldindata.org/less-meat-or-sustainable-meat
https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7
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bron 
 
 
 
Tomatensaus 
De klimaatimpact van een pot tomatensaus moet toch zeer beperkt zijn. Het is 
immers gewoon een plant die in de aarde groeit. Het neemt zelfs nog CO2 op ook. 
We plukken die tomaten echter niet gewoon in onze tuin wanneer we hem willen 
opeten. Door de industrialisering en schaalvergroting worden ook planten zoals 
groenten geproduceerd op een wijze die ons klimaat negatief beïnvloedt.  
 
Oplossingen (BAM-matrix) 
Beter: 

- Biologisch: de grootste impact hier is kiezen voor biologische groenten en 
fruit die niet in monocultuur geteeld zijn. Ken je een lokale, kleine 
bioboer(in) of boerenmarkt in de buurt? Dit kan de ideale oplossing zijn 
om de meeste negatieve impact achterwege te laten. 

- Lokaal: Koop groenten die in jouw omgeving geproduceerd kunnen 
worden. Transport heeft een zeer grote impact die je kan uitsparen door 
de herkomst van de producten in de winkel na te gaan. In principe staat het 
land van herkomst aangegeven bij het product. Meer info vind je op Nice-
info.be. 

- Seizoensgebonden: Buiten het seizoen moeten telers de 
weersomstandigheden imiteren via verwarmde serres of moeten er 
producten vanuit het buitenland worden ingevoerd. De extra energie die 
hiervoor nodig is, is niet alleen nadelig voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. Eten volgens de seizoenen is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Laat je inspireren door een groentekalender en een fruitkalender. 
Je kan makkelijk nakijken op het etiket van een product of al dan niet is 
ingevoerd. Meer info vind je op Nice-info.be. 
 

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/groenten-en-fruit/seizoensgroenten-en-fruit#:~:text=Seizoensgroenten%2D%20en%20fruit%20zorgen%20voor%20variatie&text=De%20ene%20soort%20brengt%20wat,sla%20kleuren%20dan%20ons%20bord.
https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/groenten-en-fruit/seizoensgroenten-en-fruit#:~:text=Seizoensgroenten%2D%20en%20fruit%20zorgen%20voor%20variatie&text=De%20ene%20soort%20brengt%20wat,sla%20kleuren%20dan%20ons%20bord.
https://www.lekkervanbijons.be/groenten/seizoenskalender-groenten
https://www.lekkervanbijons.be/fruit/seizoenskalender-fruit
https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/groenten-en-fruit/seizoensgroenten-en-fruit#:~:text=Seizoensgroenten%2D%20en%20fruit%20zorgen%20voor%20variatie&text=De%20ene%20soort%20brengt%20wat,sla%20kleuren%20dan%20ons%20bord.
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Anders: 
- Verpakkingsloos kopen (en dus minder plastic verbruiken). Het 

klimaatopwarmend effect van plastic is relatief klein. De milieu-impact is 
echter een groter probleem: we kennen allemaal de plastic soep in de 
oceanen, plastic in magen van dode dieren, microplastics in ons eten (al 
valt dit laatste nog best mee volgens sommige wetenschappers). Toch heeft 
plastic ook een hoop voordelen: het is goedkoop, sterk en blijft lang goed. 
Het is daarom perfect materiaal om eten in te verpakken. De belangrijkste 
redenen van verpakkingen zijn immers het voorkomen van bederf en dus 
verspilling van voedsel. Klik op deze link voor enkele nuttige tips om toch 
minder plastic te gebruiken. 

Minder: 
- Afval: als je merkt dat je veel eten weggooit, zorg dan dat je meer in kleine 

hoeveelheden koopt, zo voorkom je afval, maar ook deels de verborgen 
impact die achter het productieproces van voedsel schuilgaat.  

- Too good to go: dit is een app om voedselverspilling tegen te gaan. Op het 
einde van de dag zitten allerhande restaurants en winkels immers vaak 
met een overschot dat de volgende dag niet meer bruikbaar is. Via deze app 
kunnen ze dit heel efficiënt communiceren naar hun lokale omgeving en 
het overschot zo nog aan een goedkoop tarief aanbieden op het einde van 
de dag. Zo wordt er minder eten verspild.  

 
Kledij 
Kledij lijkt op het eerste zicht maar een kleine klimaat-impact te hebben. Het zijn 
toch gewoon planten waarvan ze de vezels verweven. Die planten nemen nog CO2 
op ook. Tegenwoordig is kledij echter vaak gemaakt van synthetische materialen 
waarvoor fossiele brandstoffen als grondstof vereist zijn. Daarnaast heeft de 
industrialisering enerzijds gezorgd voor fast fashion en anderzijds voor een 
productieproces dat zeer vervuilend is zowel voor het klimaat als voor het 
leefmilieu. 
(Twee derde van ons kledij is katoen. Het is een gewas dat geoogst wordt en veel 
water vraagt. Een kilo katoen (denk bijvoorbeeld aan je jeansbroek) heeft 10.000 
water nodig gehad.) 
 
Oplossingen (BAM-matrix) 
Beter: 

- Kies voor de meer duurzame stoffen die gebruikt werden voor je kledij. (Zie 
Eyskoot, 2017, pp. 46-48). 

- Biologisch: veel van onze kleding is gemaakt uit gewassen (twee derde van 
ons kleren bevat katoen) die in de landbouw werden geteeld. Ook hier kan 
het een relatief groot verschil uitmaken of je kledij “biologisch” of “fair 
trade” gecertificeerd is. Dit certificaat betekent dat er geen gifstoffen, 
kunstmest, pesticiden en insecticiden zijn gebruikt. Dit is beter voor mens 
en milieu (Eyskoot, 2017, p. 46). 

- Gerecycleerd katoen. Dit is zo mogelijk nog beter dan biologisch of fair 
trade katoen: een groot deel van het vervuilende productieproces (vooral 
de schakel landbouw) wordt zo achterwege gelaten. 

 

https://www.klimaatgesprekken.nl/verpakkingsloos-leven-hoe-kan-het/#:~:text=Plastic%20soep%20in%20de%20oceanen,om%20eten%20in%20te%20verpakken.
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Anders: 
- Koop je kledij in kringloopwinkels of tweedehandswinkels. 
- Vraag rond bij vrienden of kennissen of ze nog kledij hebben dat ze niet 

meer gebruiken 
- Heb je kleren op overschot? Schenk ze een tweede leven en geef ze af aan 

een kringwinkel. 
- … 

 
Minder: 

- Koop minder kleren. Denk goed na of je echt nieuwe kleren nodig hebt. Als 
er minder wordt gekocht, zal er op termijn ook minder geproduceerd en 
dus vervuild worden. 

 
 

5. EINDQUIZ 

Praktisch 

Net als in het begin van de workshop krijgen de leerlingen een interactieve quiz. In de 

slotquiz moet minder toelichting gegeven worden. Er komen wel enkele schokkende 

feiten in voor, dus zorg dat je daarover de nodige toelichting kan geven. Aarzel ook zeker 

niet om de kahoot aan te vullen met bijkomende interessante vragen waar je veel 

voorkennis over hebt.  

 

Doel 

De slotquiz dient vooral om te peilen of de leerlingen de boodschap van de workshop 

begrepen hebben. De schokkende feiten geven we mee als aanknopingspunt om de 

workshop extra memorabel te maken. 

 

Tijdsindeling 

Voor de slotquiz worden ook maar 10 minuten voorzien. Zorg dus opnieuw dat de 

leerlingen snel ingelogd zijn. Indien je merkt dat het te snel gaat en je te vroeg zou klaar 

zijn kan je meer uitleg beginnen geven bij enkele van de vragen. 

  

 

 

LEERLINGENBUNDEL 
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WORKSHOP KLIMAATOPWARMING 
 

 

 
 

INHOUDSTAFEL 

1. Klimaatquiz - introductie: wie weet wat? 48 

2. Probleemboom Error! Bookmark not defined. 

3. Verborgen impact – kaartspel Error! Bookmark not defined. 

4. Actie! – BAM-Matrix Error! Bookmark not defined. 

5. Klimaatquiz - Slot: wie is dé klimaatexpert? Error! Bookmark not defined. 

6. Bijlagenbundel Error! Bookmark not defined. 
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1. KLIMAATQUIZ - INTRODUCTIE: WIE WEET WAT? 

 

In de eerste fase van deze workshop gaan we na wat jullie al afweten over 

klimaatopwarming. Dit doen we aan de hand van een Kahootquiz. Schrijf 

hieronder de drie meest opmerkelijke vragen en de bijhorende antwoorden op 

(bijvoorbeeld de vragen waarvan je het antwoord nog niet wist). 

 

 

1. Vraag: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Antwoord: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vraag: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Antwoord: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vraag: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Antwoord: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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2. PROBLEEMBOOM 
 

Voor je ligt een onopgeloste probleemboom over klimaatopwarming. Probeer de 

blanco vakjes in te vullen door het juiste kaartje erop te leggen. Werk in groepjes 

(per 3-4) en vervolledig de puzzel. Kijk goed na of alle oorzaak-gevolgverbanden 

logisch zijn. Aan het einde wordt de puzzel van de probleemboom klassikaal 

overlopen. Nu zal je een beter begrip hebben van welke oorzaken en gevolgen 

allemaal aan elkaar gerelateerd zijn met betrekking tot klimaatopwarming. 

Wanneer je het probleem beter snapt, is het vaak makkelijker om er zelf mee aan 

de slag te gaan. Welk groepje slaagt erin de meeste vakjes juist in te vullen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Misoogsten – ontbossing – stormen (zware regenval) – meer uitstoot broeikasgassen – 

extreme droogte (verwoestijning) – Toename armoede/ongelijkheid – vervuilende 

landbouwactiviteiten – massamigratie – sterfte (mens, dier, natuur) – ontginning fossiele 

brandstoffen – land onder water – conflict/oorlog – (massa)consumptiemaatschappij – 

zeespiegel stijgt – afname biodiversiteit – kapitalisme – extremer weer – schaarste drinkwater 

– ijskappen smelten (+ verzuring oceanen) – industrialisering – voedselschaarste  
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3. VERBORGEN IMPACT – KAARTSPEL 
 

Bij dit kaartspel werken jullie opnieuw samen. Per groep krijgen jullie een product 

uit het dagelijkse leven toegewezen in de vorm van een kaartje, dit zijn de 

productkaartjes. Op de achterkant vind je wat meer uitleg over het product. 

Hierop zie je echter alleen de directe klimaatimpact van het product.  

Daarnaast krijgen jullie per groep een stapel verborgen impact-kaartjes. Deze 

impactkaartjes wijzen op de mogelijke “onzichtbare” manieren waarop dit 

product het klimaat kan beïnvloeden. Lees de uitleg op de achterkant van deze 

kaartjes en overleg in je groep of de verschillende kaartjes op jullie product van 

toepassing zijn en hoe. Indien ze van toepassing zijn leg je ze bij je product en maak 

je een top 5: van meest toepasselijk (grootste klimaatimpact) naar minder 

toepasselijk (minder grote klimaatimpact). 

Daarnaast krijgen jullie nog een impactcirkel als onderlegger waarop de uitstoot 

van broeikasgassen per sector visueel wordt weergegeven. Deze kan dienen als 

oriëntatiepunt om na te gaan hoe relevant een bepaalde impactkaart al dan niet is 

voor jullie product. Wanneer jullie klaar zijn, geeft iedere groep een korte uitleg 

over het product en de bijhorende impactkaartjes aan de rest van de klas. 

 

Top 5 impactkaartjes (schrijf er eventueel bij waarom als dit het duidelijker 

maakt) 

1.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

Andere gerelateerde impactkaartjes (niet in de top 5, maar wel gerelateerd) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Niet-gerelateerde impactkaartjes 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Productkaartjes: 

- Laptop 

- Rundsvlees 

- Tomatensaus 

- Jeansbroek (kledij) 

 

Lijst met impactkaartjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afvalberg    

Fossiele brandstof 

Afname biodiversiteit 

Datagebruik 

Verpakking 

Veeteelt 

 

Medicijnen 

Transport 

Elektriciteit 

Landbouw 

Ontbossing 

Grondstoffen ontginnen 
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4. ACTIE! – BAM-MATRIX 

Na het kaartspel ken je de verborgen impact van de producten en de oorzaken 

daarvan. In deze opdracht moet je voor jouw product op zoek gaan naar manieren 

om deze impact te verminderen. Hiervoor gebruiken jullie de de BAM-Matrix zoals 

je ze hieronder ziet staan. 

 

 
 

Probeer onderstaande tabel aan te vullen door voor jouw product minstens één 

voorbeeld van Beter, Anders en Minder bedenken. Denk goed na bij de praktische 

uitvoering van deze methoden. Probeer met een zo klein mogelijke verandering 

zoveel mogelijk klimaatimpact te bekomen.  

 

Wanneer jullie klaar zijn vertelt ieder groepje aan de klas hoe ze duurzamer 

kunnen omspringen met hun product. Vul hierbij de matrix aan.  
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BAM-
matrix 

Laptop of 
smart-
phone 

Vlees Tomaten-
saus 

Jeansbroek 
(Kledij) 

Andere: 
__________ 

Beter: hoe 
kan dit 
product 
duurzamer?  

     

Anders: is 
er een 
duurzamer 
alternatief 
voor dit 
product?  

     

Minder: 
hoe kunnen 
we met 
minder van 
dit product 
toch 
toekomen - 
of moeten 
we 
minderen? 

     

 

Schrijf hieronder eventueel een extra woordje uitleg over de acties (als er geen 

plaats meer over is in de kaders hierboven). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Klaschallenge 
Tijd voor actie! Stem nu met de hele klas een top 5 van klimaatacties om voor 

een bepaalde tijd na te komen. Slagen jullie erin als klas deze acties uit te voeren? 

Baseer je acties op de BAM-matrix die je hiervoor invulde. 

 

1.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

5. KLIMAATQUIZ - SLOT: WIE IS DÉ KLIMAATEXPERT? 
 

We ronden de workshop af met een slotquiz via Kahoot en kijken wie de grootste 

klimaatexpert van de klas is geworden. Noteer hieronder drie zaken die je zeker 

wilt onthouden uit de workshop. Je kan je hiervoor baseren op de leerstof uit de 

bundel, maar ook op de vragen uit de Kahootquiz). 

 

1. ___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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6. BIJLAGENBUNDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg bij de probleemboom 
Vaak wordt de oorsprong van klimaatopwarming terug herleid tot de opkomst van de 

industrialisering. Vanaf de jaren 1800 kwamen steeds meer en steeds grotere fabrieken 

op, waardoor mensen op het land niet meer konden concurreren tegen de machines. Ze 

gingen weg van hun land om te gaan werken in de fabrieken zelf. Dit proces van 

industrialisering werd in gang gezet door een gegroeid inzicht in de wetenschap en dus 

technologie. Door de industrialisering werden heel wat producten in sneltempo en in 

massale hoeveelheden geproduceerd. Langzaam maar zeker veranderde de samenleving 

(eerst de Westerse) in een massaconsumptiemaatschappij waarin het kapitalistisch 

model centraal staat. Dit is het idee dat je als fabriek of bedrijf zoveel mogelijk winst wil 

maken, dit gaat vaak ten koste van mens en natuur (zoals zal blijken). Niet alleen het 

produceren van nieuwe goederen stootte veel broeikasgassen uit, ook de nieuwe 

goederen zelf (denk aan auto, stoomboten, vliegtuigen, nieuwe industrieën) deden en 

doen dit op grote schaal. Deze grondproblemen brengen ons tot de indirecte gevolgen 

van klimaatopwarming. Om de stijgende productie van deze goederen te voeden, ging 
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men steeds meer fossiele brandstoffen ontginnen. Ook de landbouw geraakt stilaan meer 

geïndustrialiseerd (en produceert ook meer voedsel) in de loop van de 20ste eeuw, 

waardoor ook deze sector steeds meer vervuilend werd. Mede door al deze processen kon 

de wereldbevolking makkelijker toenemen, waardoor nog meer monden gevoed moeten 

worden en dus meer landbouwgronden vrijgemaakt. Dit leidt dan weer tot ontbossing. De 

groene longen van de planeet Aarde worden niet voor niets zo genoemd, omdat ze op 

globale schaal een enorme capaciteit hebben om CO2 op te slaan. Deze indirecte 

gevolgen breng ons bij dé grote directe oorzaak van klimaatopwarming: de enorme 

en toenemende hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen (met een piek vanaf de jaren 

1990). Merk ook op dat deze uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen steeds minder 

door de natuur kunnen worden gecompenseerd net door die ontbossing. Uiteindelijk 

veroorzaken al deze broeikasgassen een stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur, 

het centrale probleem met andere woorden: klimaatopwarming. 

 

Anderhalve graad lijkt niet veel, maar de gevolgen die we nu zullen bespreken, kunnen 

immens zijn en zijn dat soms al. De gevolgen kunnen we opdelen in twee vertakkingen: 

1) smelten van ijskappen en 2) extremer weer. Deze twee vertakkingen zijn de twee 

directe hoofdgevolgen die aan de kruin van de probleemboom uiteindelijk weer 

gedeeltelijk samenkomen (bij de impacts). 

1) Door het smelten van de enorme oppervlaktes ijskappen op de Noord- en Zuidpool gaat 

de zeespiegel stijgen, waardoor grote stukken land onder water dreigen te komen (denk 

o.a. aan delen van Nederland en België). Dit kan dan op zijn beurt weer leiden tot 

massamigratie, omdat miljoenen mensen die wereldwijd aan de kust wonen hierdoor 

genoodzaakt zullen zijn landinwaarts te keren. Dit zal andere leefgebieden en 

natuurgebieden verder onder druk zetten omdat deze plots veel mensen zal moeten 

opvangen (indirecte gevolgen). Dit heeft tot als impact dat het kan leiden tot conflict, 

oorlog en zelfs sterfte. 

2) Door de klimaatopwarming krijgen we ook te maken met extremere 

weersomstandigheden. Regio’s die al zeer droog waren zullen verder opdrogen 

(verwoestijning) waardoor leven er bijna onmogelijk wordt, drinkwater schaars, en 

opnieuw massa’s mensen zullen migreren (zie eerder). Ook zal dit leiden tot zwaardere 

stormen, zelfs in België (denk aan de overstromingen van 2021 in Luik). Door deze 

extreme weersomstandigheden zullen heel wat landbouwoogsten op grote schaal 

mislukken (omdat de gewassen er niet tegen bestand zijn), waardoor ook 

voedselschaarste een reëel probleem wordt (indirecte gevolgen). Zowel voedsel- en 

waterschaarste kunnen er voor zorgen dat mensen sterven, maar ook weer massaal 

zullen proberen migreren richting gebieden waar wel nog drinkwater en voedsel is. Dit 

kan echter opnieuw uitmonden tot conflict, oorlog en uiteindelijk ook in toenemende 

sterfgevallen. 

Een overkoepelende impact van dit alles zou kunnen zijn dat armoede en ongelijkheid 

toeneemt wereldwijd en dus ook de levensstandaard van de wereldbevolking afneemt. 

 

Er zijn echter ook enkele positieve neveneffecten van klimaatopwarming. Er worden 

heel wat initiatieven genomen door overheden, maar het lijkt vooral vele burgers echt 

menens. Ze eisen dat de overheid veel daadkrachtiger optreed om klimaatopwarming 

tegen te gaan en pleiten voor meer duurzame initiatieven. Sommigen uiten hun onvrede 

met het huidige klimaatbeleid van de overheden door verschillende klimaatacties te 

organiseren (denk aan de klimaatspijbelaars, Fridays4Climate, Students4Climate, 

Extinction Rebellion en vele andere).  
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EXTRA-MUROS-ACTIVITEIT 

 

Het hedendaagse vraagstuk rond duurzaam leven evolueert voortdurend. Een leuke 

manier voor de leerlingen om zich hierover te informeren, is door het zelf te ervaren en 

te bespreken met enthousiastelingen in een meer informele setting. Je kan je leerlingen 

blootstellen aan allerlei interessante workshops en lezingen door op uitstap te gaan naar 

het lokale klimaatfestival. 

 

Als je ‘klimaatfestival’ opzoekt op het internet vind je ongetwijfeld enkele lokale 

initiatieven terug. Deze festivals zijn meestal gratis en vrij toegankelijk. Het zijn steeds 

dagen gevuld met workshops, lezingen, standjes met duurzame producten en dergelijke 

meer. De leerlingen worden zo blootgesteld aan een enorme variëteit aan duurzame 

werkwijzen en ideeën. De workshops zijn zeker interessant omdat de leerlingen hier 

meteen praktisch aan de slag kunnen.   

 

Zorg wel dat je je leerlingen voldoende motiveert door hen een opdracht mee te geven. 

Laat hen bijvoorbeeld minstens 3 workshops bijwonen en hierover een verslag schrijven 

van enkele regels. Je kan het festival eventueel ook in de klas al voorbereiden door een 

inleidende opdracht te voorzien.  

 

Voor de workshops moet je je meestal inschrijven. Als je met de hele klas gaat is het 

aangewezen om de organisatie op voorhand te contacteren om dit te organiseren. 

Ongetwijfeld zullen zij graag een aparte workshop voor een grote groep voorzien.  

 

Voorbeeld voor Klimaatfestival Gent aan zee 

 

Beste leerlingen, 

 

Op zondag 8 mei 2022 brengen we met jullie een bezoek aan het klimaatfestival Gent aan 

zee op de Bijlokesite in Gent. Doorheen het schooljaar zien we in de les vaak de 

problematiek van klimaatopwarming terugkomen. Daarnaast worden we vaak 

aangemoedigd om duurzamer te gaan leven.  

 

Om duurzaam leven voor jullie concreter te maken gaan we op uitstap naar het 

klimaatfestival waar jullie duurzaamheid rechtstreeks kunnen beleven in de vorm van 

productstandjes en workshops. 

 

 Er zijn 2 workshops voorzien die voor jullie gereserveerd werden.  

- Om 14:00 uur: in de zetel bij de klimaatpsycholoog, waar je leert omgaan met de 

impact van de vaak zeer zware klimaatberichtgeving; 

- Om 16:00 uur: hoe voer je een klimaatgesprek, waar je vaardigheden leert om 

controversiële gesprekken over de klimaatproblematiek te navigeren; 

 

De overige periodes zijn jullie vrij om de standjes en kraampjes te bezoeken en 

gesprekken te voeren met de organisatoren. Het bezoek is echter niet vrijblijvend. Iedere 
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leerling schrijft een kort verslag (5-10 regels) voor elk van de workshops en 1 verslag van 

een interessant gesprek of ervaring op het festival (dus 3 verslagen in het totaal). Geef 

deze verslagen de week na het festival af in de les Aardrijkskunde.  

 

Deze uitstap wordt kort besproken in de les Aardrijkskunde in de week voorafgaandelijk 

aan het festival. De week na het festival is ook een les voorzien om jullie ervaringen te 

bespreken. Vergeet ook niet het feedbackformulier op google forms in te vullen.  

 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Stad Gent: 

https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/klimaatfestival-gent-aan-zee-

2022 

 

Praktisch 

We verzamelen aan de inkom van de Bijlokesite aan het STAM om 12:00 uur. Leerlingen 

die niet zelfstandig in Gent geraken worden om 11:30 uur aan de schoolpoort verwacht 

om samen met de begeleidende leerkracht het openbaar vervoer te nemen.  

 

Zorg dat je pen en papier bij hebt om nota’s te nemen voor je verslag. Voorzie eventueel 

ook een beetje geld voor eten en drinken van de kraampjes met duurzame voeding.  

 

Tot dan, 

De Vakgroep Aardrijkskunde - Meneer D’hanis en Meneer Vanlerberghe 

 

 

  

https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/klimaatfestival-gent-aan-zee-2022
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/klimaatfestival-gent-aan-zee-2022
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REFLECTIERAPPORT 

Voorbereiding workshop 

Het voorbereiden van de workshop besloeg een groot deel van het werk om deze 

opdracht tot een goed eind te brengen. Gezien we met twee groepsgenoten waren, verliep 

het afstemmen voor de taakverdeling vrij vlot. Eerst kwamen we op het idee om een 

probleemboom te gebruiken tijdens de workshop. In een eerdere opleiding volgde 

Thomas het postgraduaat Duurzame Ontwikkeling waar dit concept aan bod kwam in de 

lessen. Dit was de inspiratiebron om ook dit conceptueel kader in ons workshop te 

verwerken. We waren het er alle twee unaniem over eens dat dit een goede methode was 

om leerlingen mee aan de slag te laten gaan. Op die manier leren ze een complex probleem 

van naderbij onderzoeken en wordt er gekeken naar (onderliggende) oorzaken die een 

probleem als klimaatopwarming voortbrengen. Tegelijkertijd is er in zo’n probleemboom 

aandacht voor de mogelijke gevolgen van het centrale probleem (klimaatopwarming). 

Gezien ook het thema van klimaatopwarming geen eenduidige oorzaak-gevolgrelaties 

kent, is een dergelijke methode ideaal om leerlingen hierin een beter inzicht te laten 

verwerven. Wij zijn van oordeel - net als Van Alstein (2017) - dat het overlopen van dit 

“kennisonderdeel” (dat dus voor een groot deel uit kennisverwerving bestaat) toelaat om 

vervolgens vlotter over te gaan over te gaan tot het volgende lesonderdeel: actie. 

 

Dit bracht ons bijna automatisch tot de volgende lesfase die we wilden verwerken in de 

workshop, namelijk het idee van de verborgen impact. Het is een concept van Babette 

Porcelijn (2017) dat we hebben uitgewerkt in een soort van laagdrempelig kaartspel. 

Bruno had het idee hierop voort te werken nadat hij eerder al een boek van haar had 

gelezen. Het doel dat we hiermee voor ogen hadden was opnieuw leerlingen inzicht geven 

in welke vervuilende, achterliggende processen schuilgaan achter een alledaags product 

(zoals laptop, rundsvlees, kledij). Anderzijds wilden we hen op basis van deze 

aangebrachte kennis de handvaten aanreiken om na te denken over mogelijke acties om 

deze “verborgen impact” tegen te gaan. Dit wilden we in de workshop integreren aan de 

hand van de BAM-matrix (beter, anders, minder), zoals voorgesteld door Porcelijn 

(2017). Hieraan gekoppeld bedachten we een soort “klaschallenge” die naadloos aansluit 

op voorgaande BAM-matrix die de leerlingen voor hun product zouden uitwerken. Als 

soort van apotheose van de workshop zullen de leerlingen hier als klas nadenken over 

enkele acties die ze met alle klasgenoten samen willen bereiken. Met deze workshop 

probeerden we dus ons idee van een goede balans tussen theorie (feiten en kennis over 

klimaatopwarming) en praktijk/actie (BAM-matrix, klaschallenge) naar voor te schuiven. 

 

Op de workshop zelf wilden een zekere diepgang creëren over de thematiek van 

klimaatopwarming, omdat dit in de bestaande didactische materialen die we online 

terugvonden vaak te oppervlakkig bleef. Hier hebben we aan tegemoet willen komen met 

integreren van de probleemboom, het kaartspel rond de verborgen impact, en de BAM-

matrix. 

 

Ervaring workshop en feedback 

Het uittestmoment van de workshop zelf was een interessante ervaring. De aanloop 

ernaartoe was best spannend, zeker toen we hoorden dat we de spits mochten afbijten. 
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Op de workshop zelf wilden we vooral de probleemboom en het kaartspel van de 

verborgen impact uittesten omdat hier niet helemaal zeker waren van de mogelijke 

praktische moeilijkheden die deze onderdelen met zich mee zouden kunnen brengen. 

 

We startten de workshop met het uitleggen van de probleemboom en ieder groepje van 

een A3 blad (met de probleemboom zelf) en enkele legkaartjes te voorzien. Gezien het 

relatief beperkte testpubliek (zo’n 12 studenten) liet dat ons de ruimte om voldoende 

rond te lopen en de groepjes bij te sturen waar nodig. Echter maken we ons de bedenking 

dat dit in een grotere klasgroep een stuk uitdagender kan zijn om elk groepje kwaliteitsvol 

van nabij te begeleiden. Daarom denken we ook dat het is aangewezen om deze workshop 

met twee of meer lesgevers uit te voeren. Verder merkten we ook dat zelfs de studenten 

van de Educatieve Master (ons testpubliek) het hier en daar moeilijk vonden om alle 

kaartjes op de juiste plaats in de probleemboom te leggen. Enerzijds is dit voor een deel 

wat we willen aantonen in deze fase van de workshop: het is niet evident om alle oorzaken 

en gevolgen op meteen op de juiste manier te situeren in het omvangrijke probleem dat 

klimaatopwarming heet. Anderzijds kwamen we tot het besef dat het aangewezen is om 

de leerlingen enkele reeds ingevulde vakjes in de probleemboom op voorhand mee te 

geven. Dit hebben we in deze taak dan ook verwerkt in de lerarenbundel waarin enkele 

suggesties voor (makkelijkere) variaties op deze werkvorm worden gedeeld. Bijkomend 

kregen we op dit onderdeel achteraf nog nuttige feedback om de probleemboom op de 

PowerPoint te voorzien van enkele afbeeldingen, zodat de leerlingen zich de oorzaak-

gevolgrelaties visueel beter kunnen voorstellen en dus beter onthouden. 

 

Tot slot was er het onderdeel van de verborgen impact (kaartspel). Hier merkten we dat 

het uitdelen van de kaartjes enige tijd vroeg. Bijgevolg concluderen we dan ook dat het 

als leerkracht aangewezen is al het lesmateriaal zorgvuldig (en liefst op voorhand) klaar 

te leggen, om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Verder merkten we ook dat het enige 

tijd vraagt deze werkvorm duidelijk over te brengen aan de leerlingen, waardoor een deel 

van de tijd die we voor het kaartspel zelf hadden gerekend, hieraan verloren ging. 

Bijgevolg hebben dit meegenomen als feedback en in de leerlingenbundel een manier 

gezocht op de informatieve stukken tekst die op de impactkaartjes staat zodanig opnieuw 

samen te stellen dat de leerlingen het sneller kunnen doornemen. Dit hebben we gedaan 

door hier en daar een stuk tekst in te korten of door enkele woorden in het vet te 

markeren, zodat de belangrijke informatie makkelijker in het oog springt en zorgt voor 

een vlotter spelverloop. 

 

Uiteindelijk lukte het om alle geplande werkvormen van begin tot eind, binnen de 

tijdslimiet van 50 minuten, uit te voeren. Dientengevolge konden we het tijdsschema voor 

deze onderdelen onveranderd laten. Achteraf volgden enkele kleine tips en puntjes van 

feedback (zie hierboven) uit het studentenpubliek en van het vakdidactisch team, die we 

dan ook hebben verwerkt in dit eindproduct. Aan het einde van de workshop mochten we 

blij zijn met de positieve feedback die we kregen van het vakdidactisch team. Vooral de 

kennisopbouw en nadien de terugkoppeling aan de praktijk (klimaatacties, zie BAM-

matrix) zijn de krachtpunten van deze workshop. 
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Terugkoppeling aan Van Alstein 

Tot slot kunnen we op enkele manieren terugkoppelen aan het werk van Van Alstein 

(2017). De meeste linken vallen te maken met hoofdstuk 9: Didactisch aan de slag rond 

controversiële thema’s. Hier kunnen we met onze workshop terugkoppelen aan wat Van 

Alstein schrijft over de werkvormen die het best werken wanneer het gaat over 

maatschappelijke gevoelige en/of moeilijke onderwerpen. Van Alstein schrijft dat het 

aangewezen is om “verschillende werkvormen van (inter)actief leren te combineren”, net 

als “het betrekken van leerlingen bij projecten”. Deze twee aspecten zijn precies wat we 

beogen met onze activerende werkvormen die vooral tot uiting komen in de 

probleemboom, de BAM-matrix, en de klaschallenge (waar leerlingen zelf klimaatacties 

dienen te formuleren). Verder zijn er enkele zaken te koppelen aan het gedeelte (in 

hoofdstuk 9) dat Van Alstein wijdt aan de filosofische dialoog. Ook al is de filosofische 

dialoog op zich geen werkvorm die in onze workshop expliciet aan bod komt, toch zijn 

“actieve participatie met concreet stimulatiemateriaal” (zie de legkaarten in de 

probleemboom en in het kaartspel van de verborgen impact) en “het zoeken naar 

consensus” (zie het klassikaal stemmen van enkele acties) hier vrij rechtstreeks 

verbonden aan onze workshop. Overkoepelend sluit onze workshop in zijn geheel aan bij 

wat Van Alstein schrijft bij 9.3: Groepswerk en aandacht voor de actualiteit. Zowel 

groepswerk en een brandend actueel thema als klimaatopwarming zijn centrale 

elementen in de workshop. 

 

Tot slot is het opvallend dat ons onderwerp en bijgevolg ook de werkvormen minder 

aansluiten bij het centrale thema in het werk van Van Alstein: onder veel jongeren lijkt 

een consensus te bestaan over de urgentie van de klimaatproblematiek - waardoor deze 

workshop minder focust op de verschillende standpunten en visies op 

klimaatopwarming. Bijgevolg achten we het belangrijker leerlingen te mobiliseren door 

in de workshop te focussen op “kennis en actie” die leerlingen hieromtrent kunnen 

ondernemen. Een gevolg hiervan is dat de filosofische dialoog en de structured academic 

controversy als werkvormen niet aan bod komen in de workshop. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: AFBEELDINGEN IMPACTKAARTJES 
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BIJLAGE 2: IMPACTKAARTJES VOOR LEERLINGEN 

 

Transport: 

Ongeveer 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd wordt 

veroorzaakt door transport. Ongeveer de helft hiervan is voor personenvervoer. 

De andere 7,5% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door goederentransport.  

De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt bovendien nog voor vele andere 

vormen van vervuiling, zoals fijn stof en allerhande chemicaliën met schadelijke 

effecten voor de natuur en onze gezondheid.  
  

  

Fossiele brandstof (ontginning ervan) 

Voor het ontginnen van de grondstoffen die ons van energie voorzien, namelijk 

koolstof, olie en gas. Tijdens het proces van opdelven van deze grondstoffen is zelf 

enorm veel energie nodig en ontsnappen er gassen (in de vorm van methaangas), 

waardoor dit voor 7% bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen.  
  

 

Medicijnen 

De farmaceutische industrie stoot enorm veel broeikasgassen uit. In 2015 

stootte de sector zelfs de helft meer uit dan de auto-industrie. Door de 

schaalvergroting van de laatste decennia in de vleesindustrie, gebruikt de 

veestapel bijna 80% van de antibiotica wereldwijd, omdat ze hun dieren onder 

slechte omstandigheden zo (onnatuurlijk) gezond kunnen houden en efficiënter 

voederen, terwijl de overbevolking en de slechte hygiëne in de stallen een 

broeihaard voor ziektes is.   

Daarnaast grijpen mensen steeds sneller naar medicatie voor kleine 

aandoeningen. Ze vinden het ook gemakkelijker om medicijnen te nemen dan om 

hun levensstijl aan te passen om chronische aandoeningen te voorkomen of 

genezen.  

  

 

Elektriciteit 

Het opwekken van hitte en elektriciteit veroorzaakt bijna een derde van de 

totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de energie opgewekt door de verbranding van 

fossiele brandstoffen. 

Het is nochtans gemakkelijk om een groene leverancier te vinden via 

https://mijngroenestroom.be/ 
 

 

 

 

https://mijngroenestroom.be/
https://mijngroenestroom.be/
https://mijngroenestroom.be/
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Grondstoffen ontginnen (mijnbouw) 

De spullen die we in ons dagdagelijks leven gebruiken bevatten allerlei metalen 

en mineralen. Om deze spullen te produceren moeten deze grondstoffen echter 

ontgonnen en verwerkt worden. Hier komt een enorme energiekost bij kijken. 

Ongeveer 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt 

veroorzaakt door het ontginnen en verwerken van metaal.  

Daarnaast veroorzaakt de mijnbouw een enorme vervuiling die ontzettend 

schadelijk is voor de omringende flora en fauna. Als die tenminste nog aanwezig 

is, want voor de mijnbouw worden ook enorme oppervlaktes ontbost (bijna 10% 

van de ontbossing van het amazonewoud in Brazilië wordt veroorzaakt door de 

mijnbouw).  

 

Ontbossing 

Voor landbouw, ontginning van grondstoffen, industrie en infrastructuur worden 

jaarlijks enorme oppervlakten bos gekapt en kaal gebrand. Daarnaast sterven ze 

af door vervuiling.  Een beboste grond haalt broeikasgassen, voornamelijk in de 

vorm van CO2, uit de lucht en slaat ze op. Dit geldt ook voor landbouwgrond als 

die niet voortdurend industrieel wordt kaalgeplukt en bespoten met pesticiden.  

Wanneer deze bossen verdwijnen komen deze broeikasgassen terug vrij. 

Ontbossing zou verantwoordelijk zijn voor meer dan 2% van de wereldwijde 

jaarlijkse CO2 uitstoot. Voor landbouwgrond is dit ongeveer 5%. Dit lijkt een klein 

aandeel, maar herbebossing en goed gebruik van landbouwgrond zouden de 

broeikasgassen in de atmosfeer kunnen verminderen. We staan dus in het rood.  

Bossen zijn daarnaast belangrijk als habitat voor flora en fauna.  
  

Industriële Landbouw (monocultuur - ploegen - pesticiden - kunstmest) 

We gebruiken tegenwoordig een landbouwsysteem dat op lange termijn niet 

duurzaam is. Het betreft de grootschalige monocultuur, waarbij het land wordt 

omgeploegd na elke oogst om opnieuw te kunnen zaaien en pesticiden gebruikt 

moeten worden om de gewassen te beschermen. Wanneer de bodem afsterft zal 

die broeikasgassen loslaten in plaats van ze op te nemen.  De monocultuur, 

het ploegen en de pesticiden doen de bodem afsterven, waardoor het aanbrengen 

van meststoffen noodzakelijk wordt.   

De productie van pesticiden en kunstmest is bovendien een zeer vervuilend 

proces waar fossiele brandstoffen voor nodig zijn. Ze komen ook in de omgeving 

terecht en zijn zeer schadelijk voor de flora en fauna.  

Landbouwgrond kan broeikasgassen opnemen of uitstoten. Met de huidige 

praktijken is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de 

wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. We staan dus in het rood. 

Daar zit bovendien de productie van het kunstmest en de pesticiden nog niet 

ingerekend, alleen de gevolgen ervan.  
  



 

74 

 

 

Veeteelt 

De veestapel veroorzaakt een grote uitstoot van diverse broeikasgassen, 

voornamelijk methaan, die veroorzaakt worden door het verteringsproces van 

bepaalde dieren. Bijna 5% van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van 

broeikasgassen wordt op deze manier veroorzaakt door de veeteelt industrie.  

Het stopt daar echter niet. Een groot deel van het vee staat niet op de wei te grazen 

maar wordt gevoederd in loten. Meer dan een derde van de gewassen die jaarlijks 

door de landbouw geproduceerd worden dienen als veevoeder. Er zijn echter vele 

kilo’s graan of soja nodig om 1 kilo vlees te produceren.  

Als je alle factoren meetelt wordt de vee industrie verantwoordelijk geacht 

voor bijna 15% van de globale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (en 

sommige bronnen schatten het aandeel nog veel hoger). 
  

 

Verpakking 

Verpakkingen, meestal in de vorm van plastic, hebben een positieve 

klimaatbijdrage. Ze zorgen er immers voor dat eten en drinken langer goed blijven 

zodat er minder verspilling plaatsvindt. Daarnaast zorgen ze ervoor dat andere 

producten beschermd worden tijdens opslag en vervoer.  

Plastics hebben echter ook een zeer grote negatieve invloed, zowel op het klimaat 

als op het leefmilieu. Plastics zijn petrochemische producten. Ze worden dus 

geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Ze zijn ook zeer moeilijk te 

verwerken na gebruik zodat ze vaak verbrand worden.  

Daarnaast is plastic enorm vervuilend. Het is niet alleen slecht voor onze 

gezondheid maar heeft ook een zeer negatieve invloed op het oceaanleven. De 

planten en dieren in de oceaan houden een immense hoeveelheid broeikasgassen 

vast. Wanneer het leefmilieu verstoord wordt en de flora en fauna afsterven 

kunnen deze broeikasgassen vrijkomen, met catastrofale gevolgen van dien.  
  

 

Datagebruik 

Een grote bron van energiegebruik en dus ook uitstoot van broeikasgassen waar 

mensen niet bij stilstaan is datagebruik. Het internet. De servers die het internet 

doen werken hebben immers veel elektriciteit nodig om te werken. Bovendien 

moeten ze voortdurend gekoeld worden zodat ze niet oververhit geraken.  

Voorafgaand aan Covid-19 veroorzaakte informatie en communicatie technologie 

ongeveer 4% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Sinds Covid is het 

gebruik van data intensieve videoconferenties echter enorm toegenomen 
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Afvalberg 

Er zijn verschillende manieren waarop afval een invloed kan hebben op 

klimaatverandering.  Enerzijds door verspilling, wanneer goederen geproduceerd 

worden maar zonder gebruikt te worden op de afvalberg belanden. Ongeveer ⅓ 

van de het menselijk voedsel dat jaarlijks wordt geproduceerd wordt niet 

opgegeten. Nochtans is de productie van dit voedsel wel verantwoordelijk voor 

ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.  Het 

verbranden en storten van afval veroorzaakt ook een enorme uitstoot van 

broeikasgassen en andere schadelijke stoffen.  

Tot slot kan het hergebruiken van producten of grondstoffen in een circulaire 

economie de klimaatimpact van nieuwe producten enorm verminderen.  
  

Afname biodiversiteit  

De flora en fauna van de planeet en de verscheidenheid aan soorten hiervan is van 

vitaal belang voor de gezondheid van de planeet. De biodiversiteit houdt het leven 

op de planeet in balans, het zorgt voor het onderhoud en herstel van de natuur. 

Wanneer deze biodiversiteit afneemt is de natuur minder weerbaar en zal zij 

sneller schade ondervinden. (Een voorbeeld is de toenemende verwoestijning.) 

De biodiversiteit van onze planeet zit in een wisselwerking met 

klimaatverandering. Menselijke activiteiten zoals vervuiling, verwoesting van 

habitats of de klimaatopwarming veroorzaken verlies van biodiversiteit. Deze 

vermindering van biodiversiteit en de minder gezonde natuur die ermee 

gepaard gaat, zal dus minder broeikasgassen opslaan en filteren zodat 

klimaatopwarming erger wordt.  

Daarnaast draagt het ook rechtstreeks bij aan de catastrofale gevolgen van 

klimaatopwarming. De biodiversiteit zorgt er namelijk ook voor dat we 

beschermd worden tegen extreme weercondities en dat er voldoende voeding is 

om iedereen in leven te houden. Verlies van biodiversiteit is dus een probleem 

op dezelfde schaal als klimaatverandering, met grotendeels overlappende 

oorzaken en oplossingen.  
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BIJLAGE 3: POWERPOINT 

 

Zie volledige PowerPoint bij uploads. 
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BIJLAGE 4: QUIZVRAGEN KAHOOT (INLEIDING) 
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BIJLAGE 5: QUIZVRAGEN KAHOOT (SLOT) 
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