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Voorwoord 
 
Dit draaiboek van de workshop rond klimaatverandering richt zich op de leerkrachten of             
begeleiders van het secundair onderwijs ASO/TSO/KSO/BSO die de workshop zullen          
uitvoeren. Deze workshop past binnen het citizen science project Knappe K(n)oppen als            
introductie op het project en thema klimaatverandering. De workshop heeft als doelstelling            
leerlingen te laten kennis maken met de problematiek rond klimaatverandering en hen aan             
te leren een eigen onderzoeksproef op te stellen. Dit maakt de workshop geschikt om met               
verschillende collega-leerkrachten wetenschappen/STEM samen te werken en       
vakoverschrijdende eindtermen aan te binden. Klimaatverandering is bovendien een         
universeel en multidisciplinair thema, waardoor er ook opdrachten of lesuren van andere            
vakken aan gekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld voor het vak nederlands, wiskunde,           
geschiedenis, techniek, lichamelijk opvoeding, enzovoort.  
 
Duur: een volledige schooldag. 
Aantal deelnemers: vrij te kiezen. 
Leeftijd deelnemers: vrij te kiezen. 
Voorkennis: niet nodig. 
 
Inhoudstafel 

1. Inhoud workshop 
2. Benodigdheden voor de workshop 
3. Tijdsindeling van de workshop (met lessenrooster als voorbeeld) 
4. Deel 1: Klimaatverandering: Oorzaken en Gevolgen 

4.1 Waarom is onze wereld in de war? 
4.2 Kunnen we ontkenners het tegendeel bewijzen? 
4.3 Wat zijn de onderzoeksresultaten? 
4.4 Wat brengt de toekomst? 

5. Deel 2: Klimaatverandering: Oplossingen 
5.1 Wat zijn de oplossingen? 
5.2 Reis rond de wereld 
5.3 Evaluatiemoment 

6. Evaluatieformulier 
7. Bijlage 
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Inhoud workshop Klimaatverandering 
 
De workshop duurt een hele schooldag en bestaat uit twee delen of voor- en namiddag.  
In de voormiddag krijgen de leerlingen eerst een algemene inleiding rond de werking van              
ons klimaat en zijn verandering in de laatste 100 jaar. Daarna worden ze onderverdeeld in               
groepjes om de leerkracht als ‘klimaatverandering ontkenner’ te overtuigen. Elk groepje stelt            
hierbij een land voor die zich wil inzetten om de klimaatverandering stabiel te houden. Dit               
doen ze door verschillende experimenten rond de oorzaken en gevolgen van           
klimaatverandering uit te voeren en hun resultaten te presenteren aan de klas. Met deze              
voorstellingen proberen ze de leerkracht te overhalen dat het dringend tijd is om in actie te                
schieten om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Verder zullen de leerlingen aan de             
slag gaan met diverse toekomstscenario’s en gaan ze brainstormen om oplossingen te            
bedenken. Hierbij worden de groepjes/landen gestimuleerd om kritisch na te denken over            
hun eigen toekomst en leren ze samen te werken aan oplossingen, net zoals in het               
Klimaatverdrag van Parijs (2015).  
In de namiddag gaan de leerlingen actief een spel spelen, namelijk ‘Een reis rond de               
wereld’. Een wereldreis maken wordt namelijk steeds populairder bij jongeren. Bij dit spel             
worden leerlingen bewust gemaakt over hun eigen levensstijl en impact op het klimaat.  
Als afsluiter van de workshop volgt er een evaluatiemoment over wat de leerlingen allemaal              
hebben bijgeleerd over klimaatverandering.  
 
Benodigdheden voor de workshop 
 

DEEL 1: Voormiddag  
❏ Een lokaal met afwasbak; 
❏ Een computer uitgerust met internetaansluiting en beamer; 
❏ Materiaal voor algemene inleiding (zie materialenlijst in bijlage); 
❏ Materiaal voor de uit te voeren experimenten (zie materialenlijst in bijlage); 
❏ De bundeltjes met informatie over de landen om uit te delen per groepje  

(zie bundeltjes in de bijlage); 
❏ Per 2 lln een laptop/tablet met toegang tot het internet. 

 
DEEL 2: Namiddag 

❏ Turnzaal of sporthal; 
❏ Materiaal voor parcour ‘Reis rond de wereld’ vb. matten, springbok, banken, touw,...; 
❏ Materiaal voor ‘Reis rond de wereld’ (zie materialenlijst in bijlage). 
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Tijdsindeling van de workshop (voorbeeld met lessenrooster) 
 
 

lesuur  tijd min. Onderdeel workshop 

1 8:25 - 9:15 50 Waarom is de wereld in de war? 

2 9:15 - 10:05  50 Kunnen we ontkenners het tegendeel 
bewijzen? 
 
Hierbij zal elk land/groepje een eigen 
experiment uitvoeren. 
 
Wat zijn de onderzoeksresultaten? 
 
Hierbij zal elk land/groepje hun eigen 
experiment voorstellen aan de klas. 

3 10:05 - 10:55 50 Verder gaan op: 
 Wat zijn de onderzoeksresultaten? 
 
Opruimen van het materiaal 

 10:55 - 11:05 10 Speeltijd 

4 11:05 - 11:55 50 Wat brengt de toekomst? 
 
Hierbij zullen de landen/groepjes verschillende 
toekomstscenario’s uitwerken. 
 
Wat hebben jullie geleerd? 
 
Dit is een evaluatiemoment (5-10 min.) 

 11:55 - 12:45 50 Middagpauze 

5 12:45 - 13:35 50 Wat zijn de oplossingen? 
 
Dit is een brainstorm met alle lln. 

6 13:35 - 14:25 50 Spel: Reis rond de wereld 

7 14:25 - 15:15 50 Spel: Reis rond de wereld 

 15:15 - 15:25 10 speeltijd 

8 15:25 - 16:15 50 Spel: Reis rond de wereld 
 
Opruimen van het materiaal 
 
Algemeen evaluatiemoment (10-15 min.)  



Knappe K(n)oppen 5 
Citizen Science project by 

Deel 1: Klimaatverandering: oorzaken en gevolgen 
1. Waarom is de wereld in de war? 

 
Inhoud: 
Eerst wordt er een algemene inleiding gegeven over het klimaat en zijn verandering in de               
laatste 100 jaar. Dit wordt op een ludieke en eenvoudige manier uitgelegd aan de leerlingen               
aan de hand van een powerpoint voorstelling. Tijdens deze voorstelling worden de leerlingen             
op een interactieve manier betrokken en leren ze bij over de oorzaken van             
klimaatverandering. Daarnaast mogen de leerlingen zelf per twee aan de slag gaan met het              
stralingsmodel waarbij ze verschillende scenario’s uitwerken van het verleden en de           
toekomst.  
 
Duur: Eerste lesuur (50 min.) 
Door wie uitgevoerd: Begeleider Knappe K(n)oppen team/leerkracht 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen en leerkracht 
 
Benodigdheden: 

❏ ppt (zie link bij de opdracht) 
❏ materiaal bij ppt (zie materiaallijst in de bijlage) 
❏ per 2 leerlingen een laptop of tablet 
❏ internet 

 
Opdracht: 
Aan de hand van de powerpoint voorstelling polsen we naar de leerlingen wat ze al kennen                
over klimaatverandering.  
 
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1SVmzvKtDyHhIag0diuMDsOIb6QD-VXux  
 
Extra: Als er tijd over is, kunnen we samen met de leerlingen naar onderstaande link surfen                
van een computermodel. Dit model is een oversimplificatie van de realiteit, maar is wel nuttig               
om de stralingsbalans van onze aarde en dus ook klimaatopwarming te leren begrijpen. Bij              
deze zoekopdracht laten we hen volgende voorspellingen maken voor in het verleden en de              
toekomst.  
 
Link: http://uahost.uantwerpen.be/popfull/radiationbalance/  
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SVmzvKtDyHhIag0diuMDsOIb6QD-VXux
http://uahost.uantwerpen.be/popfull/radiationbalance/
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2. Kunnen we ontkenners het tegendeel bewijzen? 
 
Inhoud:  
Na de algemene inleiding speelt de leerkracht de ‘klimaatverandering ontkenner’ waarbij de            
leerlingen hem/haar het tegendeel moeten bewijzen. Nog steeds zijn er mensen die            
klimaatverandering ontkennen (vb. belangrijke politiekers, oudere nonkels aan de         
familietafel, ...) waardoor het belangrijk is dat de leerlingen zelf de gevolgen van             
klimaatverandering onderzoeken. Hierbij gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag en           
worden ze in verschillende groepjes verdeeld (max. 5 lln/groepje). Elk groepje stelt hierbij             
een land voor die te maken heeft met zware gevolgen van klimaatverandering. Bovendien             
wordt ook de economie en inwoners van het land getroffen door klimaatverandering.  
 
Duur: Tweede lesuur (30 min.)  
Door wie uitgevoerd: Leerlingen verdeeld in groepjes 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ De bundeltjes met informatie over de landen om uit te delen per groepje  
(zie bundeltjes in bijlage) 

❏ Materiaal voor de uit te voeren experimenten (zie materialenlijst in bijlage) 
 
Opdracht: 
Elk groepje krijgt een bundeltje met informatie over een land dat de leerlingen zelfstandig              
kunnen verwerken. In deze bundel vinden ze de belangrijkste gevolgen van           
klimaatverandering voor hun land. De gevolgen kunnen ze zelf onderzoeken door het            
uitvoeren van opdracht 1 in de bundel. Tijdens deze opdracht kunnen ze zich ook al               
voorbereiden op opdracht 2 in de bundel.  
 
Landenlijst: 

● Australië 
● Oostenrijk 
● Rusland 
● Indië 
● Marokko 
● China 

 
Opmerking: Het aantal landen die zullen meedoen is vrij te kiezen. Dit zal natuurlijk ook               
afhangen van hoeveel leerlingen er zullen meedoen aan de workshop en hoeveel groepjes             
er gevormd kunnen worden.  
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3. Wat zijn de onderzoeksresultaten? 
 
Inhoud: 
Nadat de leerlingen hun eigen experiment hebben uitgevoerd, is het de bedoeling dat ze hun               
bevindingen voorstellen aan de rest van de klas. Elk groepje heeft namelijk een ander              
experiment gedaan waardoor het voor hen heel leerrijk is om hun resultaten als echte              
wetenschappers uit te leggen aan het publiek. De communicatie tussen wetenschappers en            
de maatschappij loopt soms stroef waardoor er kostbare informatie verloren gaat. Daarom is             
het belangrijk dat een wetenschapper zijn onderzoek duidelijk kan uitleggen.  
 
Duur: Tweede (20 min.) en derde lesuur (50 min.) + opruimen. 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ De bundeltjes met informatie over de landen om uit te delen per groepje  
(zie bundeltjes in bijlage) 

❏ Materiaal voor de uit te voeren experimenten (zie materialenlijst in bijlage) 
 
Opdracht: 
Elk groepje zal zijn eigen experiment uitleggen aan de rest van de klas om zo opdracht 2 in                  
de bundel te volbrengen. Bij deze voorstelling leren de leerlingen op een wetenschappelijke             
manier te rapporteren. Elk groepje krijgt hierbij 5 min. de tijd om zijn onderzoek uit te leggen                 
door onderstaande vragen te beantwoorden (aanwezig in de bundel). Daarnaast krijgen ze            
ook 5 min. de tijd om kritische vragen uit het publiek te beantwoorden (leren discussiëren).               
In totaal zal er dus 10 min/groepje nodig zijn om hun experiment voor te stellen. De tijd kan                  
ook aangepast worden afhankelijk van het aantal deelnemers aan de workshop en aantal             
groepjes die gevormd zijn.  
 
Vragen (komen uit de bundel): 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef? (Eigen hypothese vormen!) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 

 
Opmerking: Om de voorstellingen vlot te laten verlopen kunnen de leerlingen hun            
antwoorden op een groot A3 blad schrijven dat ze mogen bijhouden bij hun eigen              
presentatie.  
 
Na de voorstellingen krijgen de leerlingen de tijd om alles op te ruimen.  
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4. Wat brengt de toekomst? 
 
Inhoud: 
Nu de leerlingen weten wat de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering zijn, willen we              
hen laten voorspellen wat er in de toekomst kan gebeuren. Bij het Klimaatverdrag van Parijs               
(2015) werd er afgesproken om de globale temperatuur niet meer dan 2 °C te laten stijgen.                
De leerlingen trachten te achterhalen wat hun land staat te wachten binnen 20, 50 of 100                
jaar. Daarnaast leren ze ook welke landen het meest verantwoordelijk zijn voor de overmaat              
aan broeikasgassen. De gegevens die de leerlingen gebruiken zijn reële data.  
 
Duur: Vierde lesuur (50 min.) 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ De bundeltjes met informatie over de landen om uit te delen per groepje  
(zie bundeltjes in de bijlage) 

❏ Per 2 lln een laptop/tablet met toegang tot het internet. 
 
Opdracht: 
In elke bundel staat er ook meer informatie over verschillende toekomstscenario’s van het             
land. Hierbij kunnen de leerlingen de gegevens aflezen op een grafiek. Daaruit moeten ze              
hun informatie halen om opdracht 3 van de bundel te volbrengen. Daarnaast kunnen de              
leerlingen ook zelf berekenen hoeveel CO2 hun land uitstoot, waarbij ze opdracht 4 van de               
bundel uitvoeren. Als er eventueel nog tijd over is, kunnen ze hun bevindingen bespreken              
met de rest van de klas.  
 
Educatieve sites rond klimaatverandering die de leerlingen ook zullen gebruiken voor deze            
opdrachten zijn http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions en    
http://www.carbonmap.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/


Knappe K(n)oppen 9 
Citizen Science project by 

 
 
 

Deel 2: Klimaatverandering: Oplossingen 
 

1. Wat zijn de oplossingen?  
 
Inhoud: 
Het is een feit dan ons klimaat aan het veranderen is maar voor de toekomst kunnen we                 
alleen maar voorspellingen doen. Er zijn namelijk ook heel wat landen die bezig zijn met               
oplossingen te bedenken om klimaatverandering stabiel te houden. De meeste landen           
hebben daarvoor een excellent klimaatbeleid voor opgesteld. Daarom willen we de           
leerlingen ook zelf laten nadenken over oplossingen om de dramatische gevolgen           
klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor is het nog niet te laat! Daarnaast weten we dat               
de gevolgen van klimaatverandering soms heel overweldigend kunnen overkomen,         
waardoor we met deze workshop ook een positieve boodschap willen brengen.  
 
Duur: Vijfde lesuur (50 min.) 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ Eventueel de bundeltjes met informatie over de landen om uit te delen per groepje  
(zie bundeltjes in de bijlage) 

❏ Eigen creativiteit 
 
Opdracht:  
Laat de leerlingen in verschillende groepjes brainstormen om samen oplossingen te           
bedenken om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De            
leerlingen kunnen hun oplossingen neerschrijven of mondeling meedelen aan de rest van de             
klas.  
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2. Reis rond de wereld 
 
Inhoud: 
De leerlingen gaan allemaal samen het spel ‘Een reis rond de wereld’ spelen. Een              
wereldreis maken wordt namelijk steeds populairder bij de jeugd. Het doel van dit spel is om                
jongeren bewust te maken over hun eigen levensstijl en impact op het klimaat. In het spel                
wordt er gefocust op duurzaam transport waarbij elke leerling een ticket krijgt vb. vlieg-,              
trein, bus- of fiets ticket, waarbij ze de wereld moeten rondreizen. Afhankelijk van het              
transportmiddel dat ze gebruiken en levenskeuzes die ze maken, moeten ze hun eigen CO2              
uitstoot meedragen in ballonnen tijdens hun reis. Daarnaast worden ze geconfronteerd met            
steeds meer extreme weersomstandigheden die hun reis kunnen belemmeren. Bij dit spel            
worden de leerlingen fysiek en ethisch op de proef gesteld waarbij een duurzame levensstijl              
beloond wordt.   
 
Duur: Zesde en zevende lesuur (120 min.) + eventueel deel achtste lesuur (opruimen) 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ Materiaal voor ‘Reis rond de wereld’ (zie materialenlijst in bijlage) 
❏ Materiaal voor parcour ‘Reis rond de wereld’ vb. matten, springbok, banken, touw,... 

 
Verloop van het spel:  

Stap 1: De leerlingen maken met het aanwezige materiaal in de turnzaal een parcour 
dat ten minste 15 natuurlijk landsgrenzen tot aan de andere kant van de wereld              
voorstellen (vb. mattentoren als Himalaya gebergte, plint als vulkaan, trampoline          
als grote rivier, bank als de Middellandse Zee/Indische Oceaan, …). Deze           
obstakels of landsgrenzen moeten ze doorkruisen om tot aan hun          
droombestemming te geraken. Hierbij kunnen de leerlingen ook verschillende         
routes maken doorheen verschillende continenten. 

Stap 2: 
 

Doel van het spel: Dat alle leerlingen op hun droombestemming kunnen geraken.            
Pas wanneer dit gelukt is, hebben de leerlingen gewonnen en is het spel             
afgelopen. 
 
Hoe doen ze dat: Elke leerling krijgt een reisticket door Kilroy, dit is een              
reisorganisatie die een reis naar hun droombestemming: Nieuw Zeeland         
aanbiedt. Op dit reisticket staat hun startpunt en transportmiddel.  
Afhankelijk van het transportmiddel dat ze moeten gebruiken, stoten ze een           
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hoeveelheid CO2 uit. Elke leerling moet zijn eigen CO2 uitstoot met zich            
meedragen in de vorm van zelf opgeblazen ballonnen. 
 
Ga je met het vliegtuig? Blaas dan om de 2 landsgrenzen één ballon op. 
Ga je met de auto? Blaas dan om de 3 landsgrenzen één ballon op. 
Ga je met de trein? Blaas dan om de 4 landsgrenzen één ballon op. 
Ga je met de fiets? Blaas dan om de 5 landsgrenzen één ballon op. 
 
Opmerking: Sommige leerlingen krijgen geen reisticket omdat ze namelijk geen          
geld hebben om te reizen. Zij zijn alles kwijtgeraakt in hun eigen land door de               
gevolgen van klimaatverandering. Nu zijn ze klimaatvluchtelingen die ook moeten          
proberen om op hun droombestemming te geraken want in hun eigen land blijven             
is geen optie meer. Om dit te doen hebben de klimaatvluchtelingen natuurlijk ook             
een reisticket nodig. Ze kunnen dit bemachtigen door de andere reizigers te            
overvallen en hun reisticket te stelen. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld de             
reizigers aan te tikken en ⅔ keer te winnen met het blad-steen-schaar spel. Of de               
reizigers kunnen er ook voor kiezen om hen te helpen en mee te nemen op hun                
reis om samen hun droombestemming te bereiken. Maar dan moeten ze wel ten             
allen tijden samen blijven en voeren ze alle opdrachten samen uit aangezien            
waardoor ze nu dubbel zoveel CO2 uitstoten.  

Stap 3: Onderweg zullen de leerlingen ook hindernissen tegenkomen: 
1) Sommige landsgrenzen zijn niet zo gemakkelijk over te steken, zoals          

bijvoorbeeld de Middellandse Zee of Indische Oceaan, waardoor ze ook          
eens de boot moeten nemen. Hierdoor stoten de leerlingen extra CO2 uit            
en moeten ze twee extra ballonnen opblazen. De leerlingen die vliegticket           
hebben, moeten natuurlijk geen boot nemen waardoor ze worden         
vrijgesteld van deze hindernis.  

2) Daarnaast krijgen de leerlingen op verschillende landsgrenzen een        
belangrijke levenskeuze voorgeschoteld waardoor ze meer of minder CO2         
uitstoten. Hierbij worden de leerlingen ethisch op de proef gesteld en           
wordt een duurzame levensstijl beloond. 

3) Tijdens het spel worden de leerlingen ook geconfronteerd met extreme          
weersomstandigheden. De gevolgen van deze weersomstandigheden      
kunnen wel eens hun reis belemmeren.  

Stap 4: Extra (uitbreiding voor later in het spel):  
Afhankelijk van de levenskeuzes van de leerlingen kan de globale temperatuur           
ook met + 4 °C, 6°C en 8°C toenemen (> 2 °C graden dat was afgesproken in het                  
Klimaatverdrag van Parijs). Doordat de globale temperatuur stijgt zal de          
frequentie van de extreme weersomstandigheden ook toenemen waardoor de         
reizigers het steeds lastiger krijgen om op hun droombestemming te geraken.  

Stap 5: Reflectiemoment: Wanneer de leerlingen in Nieuw-Zeeland zijn aangekomen        
laten we ze reflecteren over hun CO2 uitstoot. Hierbij zitten ze samen in een kring               
en bespreken ze hun aantal ballonnen die ze hebben moeten meesleuren.           
Daarbij bespreken ze ook hun transportmiddel en de keuzes die ze onderweg            
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hebben gemaakt.  
Einde van het spel: Wanneer alle leerlingen op hun droombestemming zijn           
aangekomen.  

Stap 7: Extra (voor later in het spel): 
Laat de leerlingen ook terugkeren naar huis.  

 
Rolverdeling spel: 
 

Wat Wanneer Door wie Hoe 

Landsgrenzen 
maken 

Begin van 
het spel 

Leerlingen Materiaal van in de turnzaal gebruiken. 

Reizigers Begin van 
het spel 

Leerlingen Alle leerlingen krijgen een reisticket. 

Klimaat- 
vluchtelingen 

Begin van 
het spel 

Leerlingen Sommige leerlingen zijn klimaatvluchtelingen. 

Extreme 
weersom- 
standigheden 

Tijdens 
het spel 

Begeleiders  Voorbeelden: 
1) Orkaan verwoest bruggen over    

landsgrenzen: waardoor parcour onderdelen    
(vb. matten, banken, …) omver worden      
gegooid en dus terug hersteld moeten      
worden.  

2) Harde onweersbuien vernielen kerncentrale:    
gevolg kernramp waardoor alle leerlingen nu      
achteruit moeten lopen. 

3) Overstroming door smelten van gletsjers:     
neemt bruggen over landsgrenzen mee in      
vernieling waardoor parcour onderdelen (vb.     
banken, plint, ...) worden weggehaald. 

4) Hittegolf: alleen insecten overleven waardoor     
er een pandemische uitbraak is van het       
Zikavirus en iedereen voor 1 min. in       
quarantaine geplaatst moet worden (spel     
stopt dus ook voor 1 min) 

5) Droogte: zorgt voor mislukte oogsten     
waardoor alle leerlingen een landsgrens     
terug moeten om hun grondstoffen bij te       
tanken 

6) ... 
 
Extra (uitbreiding voor hogere jaren): 
De extreme weersomstandigheden kunnen    
bijvoorbeeld alleen de reizigers met een vlieg- of        
treinticket beïnvloeden waardoor het voor hen      
moeilijker wordt om op hun bestemming te komen. 
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Extra (uitbreiding voor hogere jaren):  
De extreme weersomstandigheden komen    
bijvoorbeeld alleen op bepaalde continenten voor      
waardoor alleen de reizigers met startpunt of       
droombestemming op dat continent beïnvloed     
kunnen worden. 

Reflectie- 
moment 

Eind van 
het spel 

Leerlingen Wanneer de leerlingen zijn toegekomen op hun       
droombestemming houden ze een reflectiemoment     
over hun reis rond de wereld.  

Opruimen Eind van 
het spel 

Leerlingen Al het materiaal dat gebruikt werd tijdens het spel         
moet terug worden opgeruimd. 

 
3. Evaluatiemoment 

 
Op het einde van de workshop wordt er een evaluatiemoment ingelast waarbij de leerlingen              
mondeling kunnen meedelen wat ze van de workshop vonden. Hierbij kunnen ze            
antwoorden op de volgende vragen: 

1) Wat heb je geleerd vandaag dat je nog niet wist?  
2) Wat zal je nooit meer vergeten? 
3) Hoe waren de uit te voeren opdrachten? 
4) Hoe verliep de samenwerking tussen de leerlingen? 
5) Hoe vonden jullie de begeleiding van de workshop? 
6) Hoeveel sterren geven jullie de workshop met 1 als minimum en 5 als maximum? 

 
Duur: achtste lesuur (max. 10 min./afhankelijk van de resterende tijd) 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: Leerlingen 
 
Daarnaast kunnen de leerkrachten die de workshop mee hebben uitgevoerd of begeleid            
hebben ook een evaluatieformulier invullen. Dit evaluatieformulier vindt u op de volgende            
pagina die terug kan worden meegegeven of doorgestuurd worden naar het Knappe            
K(n)oppen team.  
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Evaluatieformulier     2018-2019 
 

Schoolgegevens: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Deelnemende 
leerkrachten/begeleiders: 
die het evaluatieformulier 
hebben ingevuld. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

 
Alvast bedankt van het hele Knappe K(n)oppen team voor uw medewerking. 
 
Gelieve onderstaande informatie aan te vullen. 

1. In welke mate heeft deze workshop in zijn geheel voor de leerlingen bruikbare 
inzichten en/of vaardigheden opgeleverd?  

❏ zeer hoog 
❏ hoog 
❏ redelijk 
❏ laag 
❏ zeer laag 

Commentaar: 

 
2. Hoe heeft u de inhoud van de workshop ervaren?  

❏ zeer moeilijk 
❏ moeilijk 
❏ normaal 
❏ gemakkelijk 
❏ te gemakkelijk 

Commentaar: 

 
3. Hoe heeft u de opdrachten van de workshop ervaren? 

❏ zeer moeilijk 
❏ moeilijk 
❏ normaal 
❏ gemakkelijk 
❏ te gemakkelijk 

Commentaar: 
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4. Welke onderwerpen moeten volgens u aan deze workshop worden toegevoegd of 
weggelaten?  
 

 
5. Wat vindt u van de totale duur van deze workshop? 

❏ te lang 
❏ lang 
❏ goed 
❏ kort 
❏ te kort 

Commentaar: 

 
6. Wat vindt u van de begeleiding van de workshop? 

❏ heel goed 
❏ goed 
❏ normaal 
❏ slecht 
❏ heel slecht 

Commentaar: 

 
7. Heeft u nog andere opmerkingen? 

 
 
 
 

8. Geef uw algemene ster-beoordeling over de workshop.  
 

 
Ster-beoordeling van de leerlingen: 
 

 
 
 
Ster-beoordeling van de leerkrachten/begeleiders van de school: 
 

 
 
*Gelieve dit evaluatieformulier terug mee te geven met de begeleiders/vrijwilligers van het 
Knappe K(n)oppen team, Universiteit Antwerpen of Reagent (Ekoli vzw).  
 
Gegevens Knappe K(n)oppen team: 
Prof. Ivan Janssens - ivan.janssens@uantwerpen.be  
Research manager Eric Struyf - eric.struyf@uantwerpen.be 

mailto:ivan.janssens@uantwerpen.be
mailto:eric.struyf@uantwerpen.be
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Project manager Jasper Bloemen - jasper.bloemen@uantwerpen.be 
Project manager Eva Van Wassenhove - eva.vanwassenhove@uantwerpen.be  
 

Bijlage 
1. Materialenlijst ‘Waarom is de wereld in de war?’ 

 
❏ Link naar powerpointvoorstelling: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SVmzvKtDyHhIag0diuMDsOIb6QD-VX
ux  

❏ pvc buizen voor temperatuurgrafiek 
 
Proef: Wet van Thermodynamica: 

❏ 1 fles  
❏ 1 ballon 
❏ 1 waterkoker 
❏ 1 grote maatcilinder 

 
BRON: https://www.youtube.com/watch?v=jNPUCmkKiE4  

 

2. Informatiebundels van de landen 

 
Landenlijst: 

● Australië 
● Oostenrijk 
● Rusland 
● Indië 
● Marokko 
● China 

 
Opmerking: Het aantal landen die zullen meedoen is vrij te kiezen. Dit zal natuurlijk              
ook afhangen van hoeveel leerlingen er zullen meedoen aan de workshop en            
hoeveel groepjes er gevormd kunnen worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jasper.bloemen@uantwerpen.be
mailto:eva.vanwassenhove@uantwerpen.be
https://drive.google.com/drive/folders/1SVmzvKtDyHhIag0diuMDsOIb6QD-VXux
https://drive.google.com/drive/folders/1SVmzvKtDyHhIag0diuMDsOIb6QD-VXux
https://www.youtube.com/watch?v=jNPUCmkKiE4
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Het Grote Barrièrerif, Australië 
 

          

          
 
Het Grote Barrièrerif, dat zich uitstrekt langs de noordoostkust van Australië, is meer dan              
1400 kilometer lang en is het grootste koraalrif ter wereld. Het rif herbergt een              
indrukwekkend onderwaterleven en trekt jaarlijks miljoenen snorkelaars en duikers om van           
dit kleurrijk spektakel te kunnen genieten. Maar de stijgende oceaantemperaturen en           
oceaanverzuring hebben geleid tot het verbleken van grote delen van het koraal. Bij deze              
verbleking wordt het koraal wit en wordt deze vatbaar voor massale sterfte. Naar aanleiding              
van grote stormen zoals El Niño in 2016, rapporteren wetenschappers grote bleekincidenten            
en daarbij koraalsterftecijfers tot 50 % van het koraalrif, wat betekent dat de helft van de                
levende koralen zijn gestorven door verbleking. Dit is natuurlijk nefast voor het marien             
onderwaterleven waardoor ook de visserij en toeristenindustrie een grote klap krijgen.           
Verder heeft het koraalrif ook een belangrijke rol in het beschermen van kustlijnen tegen              
overstromingen en dus de zeespiegelstijging.  
 
Weetjes: 
Aantal inwoners Australië: 24,13 miljoen mensen (2016) 
Aantal soorten koralen: 400 soorten.  
Aantal marien leven dat afhankelijk is van Grote Barrièrerif: 1500 vissoorten, 4000            
schelpsoorten, 240 vogelsoorten en duizend anders marien leven. 
Koralen bestaan net zoals schelpen uit een kalkskelet. Koraalkolonies leven samen met            
kleine eencellige algen, zoöxanthellen, die kleur geven aan de koralen, variërend van            
helder groen, diep blauw, oranje en bruin. Koralen kunnen hun zoöxanthellen verliezen,            
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bijvoorbeeld door een te hoge temperatuur van het zeewater, wat verbleking van het             
koraal veroorzaakt en uiteindelijk afsterven van de koraalkolonie tot gevolg kan hebben. 
 
Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proefjes: 

1) Wat zijn de gevolgen van CO2 in de oceanen? 
Benodigdheden:  

❏ maatbeker met fenolftaleïne verdunning waarbij in 100 ml water 1 ml 
fenolftaleïne wordt opgelost 

❏ tweede maatbeker 
❏ NaHCO3 
❏ pH meter 
❏ Rietjes 

Protocol: 
❏ Doe in maatbeker 10 ml van de fenolftaleïne verdunning 
❏ Voeg hierbij een halve theelepel/snuifje NaHCO3 toe 
❏ meet de pH 
❏ Blaas dan met een rietje tot wanneer de oplossing verkleurd 
❏ meet nu nogmaals de pH. Wat merk je op? 

 
2) Wat zijn de gevolgen van oceaanverzuring? 

Benodigdheden:  
❏ Schelpen 
❏ Krijtjes 
❏ azijnzuur 
❏ 3 maatbekers 
❏ pH meter 
❏ 1 maatbeker met gedestilleerd water (voor kalibratie van de pH meter) 

Protocol: 
❏ Doe in één maatbeker een krijtje, in het tweede wat schelpjes en in het derde 

gewoon water 
❏ Giet in alle drie de maatbekers 10-20 ml azijnzuur en meet de pH. 
❏ Bekijk wat er gebeurt in de volgende 10-15 min en meet dan nog eens de pH.  

Wat merk je op?  
 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proeven) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbleking_van_koraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbleking_van_koraal
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- Wat is het besluit van de proef? 
Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

 

  

Figuur 1: Histogram-grafiek dat voorspelt     
hoeveel % van het koraalrif elk jaar zal        
verbleken wanneer de voorwaarden van     
het Klimaatverdrag behaald worden    
(afgesproken om max. + 2 °C te stijgen).  

Figuur 2: Grafiek die aangeeft hoeveel      
landoppervlak, uitgedrukt in 1000 km2,     
overstroomd zal worden door een     
stormterugkeerperiode voor de komende 100     
jaar, en bij de stijging van de zeespiegel die         
op dit moment voorspelt is (onder de       
voorwaarden van het Klimaatverdrag van     
Parijs).  
. 
 

Figuur 3: Grafiek die aangeeft hoeveel de       
schade zal kosten, uitdrukt in miljard      
dollar/jaar, wanneer de kustlijnen    
overstroomd zullen worden door een     
stormterugkeerperiode voor de komende 100     
jaar, en bij de stijging van de zeespiegel die         
op dit moment voorspelt is (onder de       
voorwaarden van het Klimaatverdrag van     
Parijs).  

Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- Hoeveel van het koraalrif zal afgestorven zijn in 2030 en 2065? 
- Hoeveel landoppervlak van de kustlijn van Australië zal overstroomd zijn als er wel of 

geen koraalriffen meer zijn over 50 jaar? 
- Hoeveel schadevergoeding in dollar zou de Australische regering moeten betalen 

door de overstromingen in 2068 wanneer er wel of geen koraalriffen meer zijn? 
- Wat zijn de gevolgen als we niet onder de 2°C kunnen blijven? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 

Yamal Peninsula, Rusland 
 

     

     
  
Het inheemse volk Nenets die in het noord-westen van Siberië leeft, is volledig afhankelijk              
van de rendieren die in dat gebied leven voor hun transport en voedsel. Zij ervaren sinds                
heden grootte gevolgen van de klimaatverandering doordat in het noorden van Rusland het             
permafrost begint te smelten, het weer meer onvoorspelbaar wordt en het vitale winter             
seizoen korter wordt. In de winter van 2013 brachten namelijk ongewone warme            
temperaturen regen op het schiereiland, dat vervolgens bevroor en de weiden bedekte met             
een dikke laag sneeuw en ijs. De rendieren konden niet door het ijs graven om voedsel te                 
vinden waardoor er tienduizenden dieren verhongerden. Klimaatwetenschappers       
voorspellen dat dit soort weer alleen maar frequenter zal worden naarmate de aarde blijft              
opwarmen wat nadelig is voor de russische rendierkuddes maar ook voor de Nenets             
bevolking die daarvan afhankelijk is.  
 
 
Weetjes: 
Aantal inwoners Rusland: 144,3 miljoen (2016) 
Aantal Nenetsen in Rusland: 44 640 (2010) 
Aantal rendieren gestorven: al meer dan 80 000 rendieren zijn bezweken door de             
gevolgen van klimaatverandering.  
Permafrost is een gebied van de ondergrond dat nooit helemaal ontdooit. Door de             
warmere temperaturen kan dit toch beginnen smelten waardoor er grote hoeveelheden           
methaan (CH4) kunnen vrijkomen. CH4 is een veel sterker broeikasgas dan CO2.  
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Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proef: 
 

Wat zijn de gevolgen van het ontdooien van permafrost? 
 
Benodigdheden: 

❏ afwasmiddel  
❏ plastieken bak/bassin 
❏ water 
❏ gaspatroon vb. campingaz met methaan (aardgas)/butaan/propaan 
❏ kopstuk gaspatroon 
❏ gasaansteker/aansteker/lucifer 

Protocol: 
❏ Doe in een bassin met water wat afwasmiddel. !! Let hierop dat er op 

voorhand nog geen bellen mogen ontstaan dus niet roeren.  
❏ Voeg dan gas toe aan het mengsel van water en zeepsop zodat er bellen 

ontstaan. 
❏ Vraag naar een begeleider en steek daarna de bellen in brand. Wat merk je 

op? Wat zat er in de bellen? 
 

Opmerking: neem veiligheidsvoorschriften (draai labojas, bril en steek je haren weg) 
en vraag aan één van de begeleiders om te assisteren bij de proef.  

 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proeven) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 

 
Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
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Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

 

 

Grafiek: Toont de risicogebieden in Rusland aan, waar        
wooninfrastructuur vernielt kan worden door het smelten van        
permafrost in 2050.  

 
Voorbeeld van een woning dat is ingestort door een onstabiele          
ondergrond doordat het permafrost gesmolten is. 

Grafiek 2: Toont aan hoeveel permafrost, uitgedrukt in 10 000          
Km2, er zal overblijven bij verschillende toekomstscenario’s       
zoals bij het stijgen van + 2,5 °C, + 4,5 °C en + 8,5 °C.  

Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- Hoe zal het smelten van permafrost een invloed hebben op de globale temperatuur?  
- Wat zal er gebeuren met de russische rendierkuddes in 2050? 
- Loopt de levensstijl van de Nenets een risico in 2050 als je naar grafiek 1 kijkt? 
- Hoeveel permafrost zal er verloren gegaan zijn binnen 40 jaar? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 

Peking, China 
 

                

          
 
China staat gekend voor zijn bloeiende industrie want ‘Made in China’ staat wel in elke               
huiskamer ergens te lezen. Daarnaast is het land ook bekend voor zijn grootschalige             
luchtvervuiling waardoor de inwoners vaak mondmaskers dragen als gevolg van deze           
welvarende industrie. China is heden verantwoordelijk voor 25 % van de jaarlijkse uitstoot             
van broeikasgassen wat hen de grootste uitstoter ter wereld maakt en mede            
verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Tegelijkertijd is China een wereldleider         
geworden in het voeren van beleid en diplomatie over het beperken van de gevolgen van               
klimaatverandering. China heeft een breed klimaatbeleid, verankerd in nationale         
vijfjarenplannen en in blauwdrukken op provinciaal en lokaal niveau waarin ze hun CO2             
uitstoot willen beperken. Hierin staat geschreven dat hun CO2 uitstoot uiterlijk in 2030 een              
piek bereikt en 1/5 van de energie dan afkomstig moet zijn van niet-fossiele brandstoffen.              
Maar daarvoor hebben ze eerst nog een lange weg te gaan. 
 
Weetjes: 
Aantal inwoners China: 1,4 miljard mensen (2016) 
Elk jaar worden 20 miljoen bomen gekapt voor de Chinese eetstokjes. 
Als je alle treinrails in China achter elkaar legt dan kun je twee keer de wereld rond. 
China heeft 115 miljard ton steenkool. Dat is de derde grootste reserve ter wereld.              
Ongeveer 46 % van de steenkool wereldwijd wordt in China geproduceerd. 
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Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proefje: 
 

Wat zijn de gevolgen van de vervuilende industrie op de oceanen? 
Benodigdheden: 

❏ kleine glazen maatbeker 
❏ digitale pH meter 
❏ kaarsjes 
❏ grote glazen pot 

Protocol: 
❏ Vul de kleine maatbeker met gedestilleerd water en meet de pH met de 

digitale pH meter. 
❏ Leg daarna allemaal kaasjes rond dit bakje en steek deze aan. 

Hierbij stellen de kaarsjes de industrie voor. 
❏ Bedek je constructie je een grote plastic bak en wacht tot wanneer de 

kaarsjes allemaal uit zijn. 
❏ Meet nu nogmaals de pH van het water.  
❏ Wat merk je op? 

 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proeven) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 

 
Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
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Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

 

Grafiek 1: Toont hernieuwbare energie bronnen waarin       
verschillende landen investeren. 

Grafiek 2: Toont de vraag naar steenkool voor de landen China en            
India. 

Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- In welke hernieuwbare brandstoffen is China aan het investeren? 
- Wanneer is de industrie van China beginnen opleven? 
- Zal de vraag naar steenkool vaan China stijgen in de toekomst? 
- Welke verbanden verwacht je met de steenkool grafiek en CO2-uitstoot grafiek? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 
Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
 
 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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Bombay, India 
 

                     

           
  
 
Met meer dan 18 miljoen inwoners, is Bombay (of Mumbai) een van 's werelds dichts               
bevolkte steden. De stad is gelegen in de deelstaat Maharastra aan de westkust van India,               
dat ook bekend staat voor zijn rijke cultuur. Het is bovendien een stad die blijft uitbreiden                
omdat er nu ook wolkenkrabbers aan de kustlijn mogen gebouwd worden. Helaas kunnen             
dergelijke structuren een probleem vormen omdat ze gevoelig zijn voor extreem weer en de              
zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Zonder de juiste        
beschermingsmaatregelingen kunnen grote delen van de stad overstromen bij volgende          
stormen. Er werd al voorspelt dat in 2050 de stad 20 cm onder water komt te staan en 40                   
miljoen inwoners van geheel India het risico lopen te moeten vluchten voor overstromingen.  
  
 
Weetjes: 
Aantal inwoners India: 1,32 miljard mensen (2016) 
De helft van de inwoners van India zijn onder de 25 jaar.  
Twee op de drie mensen die wonen in India hebben geen toegang tot elektriciteit.  
Elke 1,25 seconden komt er in Bombay een baby ter wereld. 
Bombay wordt ook wel Bollywood genoemd omdat er per jaar 1000 films meer             
geproduceerd worden dan in Hollywood.  
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Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proefjes: 

1) Wat zijn de gevolgen van de oceaantemperatuur stijging? 
Benodigdheden:  

❏ kolf met lange hals 
❏ water 
❏ alcoholstift 
❏ warmteplaat 
❏ staafthermometer 

Protocol: 
❏ Doe in de kolf wat water en duidt het waterniveau aan met de alcoholstift 
❏ Verwarm daarna het water in de kolf door dit boven een warmteplaat of vuur 

te houden.  
❏ Duid daarna opnieuw het waterniveau aan. Wat merk je op? 

 
     2)   Wat zijn de gevolgen van CO2 in de oceanen? 
Benodigdheden:  

❏ maatbeker met fenolftaleïne verdunning waarbij in 100 ml water 1 ml 
fenolftaleïne wordt opgelost 

❏ tweede maatbeker 
❏ NaHCO3 
❏ pH meter (lintjes) 
❏ bakpoeder, azijn en plakband 

Protocol: 
❏ Doe in een bokaal 10 ml van de fenolftaleïne verdunning en voeg hierbij een 

halve theelepel/snuifje NaHCO3 toe. Meet hiervan de pH 
❏ Doe in een kleinere maatbeker dan de bokaal een zakje bakpoeder en 

bevestig deze maatbeker aan de rand van de bokaal met plakband 
❏ Voeg twee theelepels azijn toe aan het bakpoeder waardoor een gas zal 

vormen. Doe hierbij zo vlug mogelijk het deksel op de bokaal.  
❏ Wat merk je op? En meet nu nogmaals de pH.  

 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proef) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 
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Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
 
Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

  

 

Grafiek 1: Zeespiegelstijging in Bombay uitgedrukt in mm/jaar.  Grafiek 2: Schade uitgedrukt in rupes in 
India door overstromingen per jaar. 

Grafiek 3: wereldgemiddelde van de 
zeespiegelstijging per jaar uitgerekend 
voor verschillende toekomstscenario’s. 

 
Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- Hoeveel meter is de zeespiegel gestegen in Bombay in 2010?  
- Hoe groot was de schade in India na overstromingen in 1999 in vergelijking met 30 

jaar geleden? 
- Hoe hoog kan de zeespiegel stijgen over 50 jaar als we het klimaatakkoord in Parijs 

behouden? 
- Wat voor impact zou een stijging van + 6°C zijn op de inwoners van Bombay? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 
Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
 
 
 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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Woestijn, Marokko 

     

       
  
Hoewel klimaatverandering een effect heeft op veel regio's in de wereld, wordt de impact              
ervan vaak sterker gevoeld in gebieden waar mensen rechtstreeks afhankelijk zijn van hun             
omgeving. Marokko, met zijn nomadische gemeenschappen en extensieve landbouw         
industrie, is zo'n voorbeeld. Door de opwarming van de aarde zijn de temperaturen in              
Marokko nog extremer geworden. De effecten worden vooral opgemerkt in gebieden rond de             
woestijn waarbij de bestaande hoge temperaturen nog hoger zijn geworden. Deze hogere            
temperaturen zorgen ervoor dat de omstandigheden nog droger worden omdat er minder            
regenval is. Door het veranderende klimaat en de omstandigheden kunnen inwoners niet            
meer voor hun gewassen en dieren zorgen want hun geiten, schapen en kamelen kunnen in               
de droogte niet overleven zonder voldoende voedsel. Vervolgens voorspellen         
wetenschappers dat de temperaturen in Noord-Afrika, samen met het Midden-Oosten,          
tweemaal zo snel zullen toenemen als het gemiddelde in de wereld. Daarom wil Marokko              
investeren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Ze hebben onlangs een             
groene strategie gelanceerd waarbij men wil focussen op zowel het aanpassen van het land              
aan de realiteit van de klimaatverandering door maatregelen te nemen om de impact op zijn               
mensen en het milieu te verminderen, terwijl het tegelijkertijd kansen wil creëren, zoals             
boeren helpen klimaatvriendelijke technieken te gebruiken en hun productiviteit te verhogen.           
Daarnaast wil Marokko tegen 2030 52% van zijn elektriciteitsbehoeften opwekken uit           
hernieuwbare energie en bouwt daarom mee aan ‘s werelds grootste geconcentreerde           
zonne-energiecentrale in de Sahara-woestijn (Noor Complex).  
 
Weetjes: 
Aantal inwoners Marokko: 35,3 miljoen (2016) 
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Het Noor Complex heeft een capaciteit van 580 megawatt en zal naar verwachting meer              
dan 1 miljoen mensen van elektriciteit voorzien van zodra dit in 2020 voltooid is. 
Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proef: 
 

Wat zijn de gevolgen van grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer 
voor de globale temperatuur? 
Benodigdheden: 

❏ 2 plastic flessen van 1 L of 1,5 L 
❏ 2 temperatuursensoren 
❏ 1 lamp statieven 
❏ 1 warmte lamp 
❏ verdeelstekker 
❏ sedergine bruistabletten 

Protocol: 
❏ Vul beide flessen met 0,5 L water 
❏ Doe in 1 fles 5 bruistabletten waarbij CO2 gevormd wordt. 
❏ Steek in elke fles en temperatuurlogger  
❏ Zet de warmte lamp aan, gericht op de flessen 
❏ Meet om de 5 minuten de temperatuur met de datalogger (vraag begeleiding) 

gedurende 30 min. Wat merk je op? 
 

 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proeven) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 

 
Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
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Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

 

 

Grafiek: Toont de variatie in regenval van Marokko en Sahel          
regio doorheen de geschiedenis. 
 

Grafiek 2: Toont groei aandeel hernieuwbare energie door        
technologie.  

Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- Wat valt op aan de regenval in 2000 in vergelijking met 40 jaar geleden? 
- Groeit het aandeel hernieuwbare energie in de toekomst? 
- Lijkt de investering van Marokko in zonne energie een goed idee  

voor de toekomst? 
- Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op de regenval in Marokko? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 
Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
 
 
 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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Hoge Tauern,Oostenrijk 
 

            

                           
De Pasterze-gletsjer, bij Grossglockner in het hooggebergte van de Hoge Tauern in            
Oostenrijk, is een schaduw van zijn vroegere zelf geworden sinds hij in de afgelopen 150               
jaar met de helft is afgenomen. De terugtrekking van de ooit oppermachtige gletsjers worden              
overal in Europa waargenomen, waarbij de overgrote meerderheid sinds 1850 ongeveer 2/3            
van hun volume al verloren zijn. De Oostenrijkse Alpenvereniging rapporteert dat in            
Oostenrijk de gletsjers in 2015 gemiddeld 2 meter zijn terug trokken, wat meer dan het               
dubbele was dan in het voorgaande jaar. Hierbij zeiden ze ook dat drie van de grootste                
gletsjers van het land zich terug trokken met meer dan 10 meter. Deze vereniging, die               
bergcultuur, onderzoek en natuurbehoud stimuleert, voert al sinds 1927 gedetailleerde          
gletsjermetingen uit, waardoor de dramatische gevolgen van klimaatverandering duidelijk         
zichtbaar zijn in het Alpengebied. Wetenschappers geven de schuld aan de stijgende            
temperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde en de zachte winters waarbij er               
meer regen valt in plaats van sneeuw. De smeltende gletsjers hebben bovendien ook een              
grote invloed op het wintertoerisme van Oostenrijk, sommige traditionele bergbeklimmingen          
in het land zijn al veranderd als gevolg van het veranderende landschap en het smelten van                
ondergronds ijs heeft het gevaar van vallende stenen tijdens het skiën vergroot. 
 
Weetjes: 
Aantal inwoners Oostenrijk: 8,7 miljoen (2016) 
De Pasterze-gletsjer is 9 km lang en kan bewandeld worden door verschillende routes. 
Oostenrijk is al jarenlang het favoriete wintersportland. 



Knappe K(n)oppen 33 
Citizen Science project by 

Het is land is ook één van de meest bosrijke landen van Europa.  
 
Opdracht 1: Toon zelf de gevolgen van klimaatverandering aan voor jouw land aan de hand               
van volgende proefjes. Hierbij mogen jullie zelf de opstelling van jullie proefjes bepalen.  
(50 min.)  
 
Proef: 
 

Wat zijn de gevolgen van het smelten van gletsjers? 
 

Benodigdheden: 
❏ 1 lage doorzichtige plastic bak  
❏ 1 alcoholstift  
❏ 1 zak ijs 
❏ zand 
❏ water 
❏ blokken (vb. duplo blokken) 

Protocol: 
❏ Maak in de plastic bak een gedeelte water (= oceaan) en een gedeelte strand 

(= land) met daarop ijs in het water en ijs op het land (=gletsjer). 
❏ Maak op het strandgedeelte ook een stad gemaakt van de blokken.  
❏ Duidt het waterniveau aan met alcoholstift op de plastic bak 
❏ Laat het nu op het land meermaals regenen en wacht 15-20 min. 
❏ Duidt opnieuw het waterniveau aan. Wat merk je op? 

 
 
Opdracht 2: Stel het experiment (de proeven) en de resultaten voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 
Bij de voorstelling (max. 5 minuten) geef je een antwoord op volgende vragen: 

- Wat zijn de problemen van jullie land?  
- Wat werd er onderzocht bij de proef?  
- Wat verwachten jullie wat er ging gebeuren bij de proef? (= eigen hypothese) 
- Hoe was de proef opgesteld? 
- Wat zijn de resultaten van de proef? 
- Wat is het besluit van de proef? 

 
Na de proefvoorstelling aan de klas volgt er een vragenronde van max. 5 minuten. 
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Opdracht 3: Voorspel wat de gevolgen zullen zijn voor jullie land met volgende             
toekomstscenario’s. Gebruik hiervoor onderstaande informatie. (20 min.) 
 
Informatie:  

 

Grafiek 1: verlies van ijskappen uitgedrukt in toegevoegd        
smeltwater (in meter) per jaar. 
 
 

Grafiek 2: zeespiegelstijging door verschillende oorzaken      
zoals thermale expansie van warmere oceanen en het        
smelten van gletsjers.  

Bij jullie voorspelling van de toekomstscenario's trachten jullie onderstaande vragen 
te beantwoorden: 

- Hoeveel ijs is er in 2017 gesmolten in vergelijking met 20 jaar geleden?  
- Zal de smeltende hoeveelheid ijs toenemen in de toekomst? 
- Welke gevolgen hebben de smeltende gletsjers op de economie van Oostenrijk? 
- Is het aandeel van smeltende gletsjers groter of kleiner dan de thermale expansie 

van water voor de stijging van de zeespiegel? 
- ... 

 
Opdracht 4: Ga naar onderstaande websites en los de volgende vragen op. (20 min.) 
Websites: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions & http://www.carbonmap.org  
Vragen: 

- Hoeveel MtCO2 stootte jouw land uit in 2016? 
- Hoeveel MtCO2 werd er per inwoner van jouw land uitgestoten in 2016? 
- Groeit het aandeel van CO2 uitstoot nog voor jouw land? 
- Hoeveel CO2 werd er per persoon in het geboortejaar van je moeder of grootmoeder 

uitgestoten? 
- Wat is het aandeel van jullie land in de globale CO2 uitstoot? 
- ... 

 
Opdracht 5: Stel de vragen en antwoorden van opdracht 3 en 4 voor aan de klas.  
(10 min/land) 
 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.carbonmap.org/
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3. Materialenlijst experimenten 
 

Proef: Klimaatverandering in een fles 
❏ 2 plastic flessen van 1 L of 1,5 L 
❏ 1 trechter  
❏ 2 temperatuur sensoren 
❏ 1 ballon 
❏ 1 statief 
❏ 1 warmtelamp 
❏ bakpoeder  
❏ azijn 
❏ verdeelstekker 
❏ sedergine bruistabletten 

 
BRON: https://www.teachingchannel.org/video/climate-change-lesson-4 - 

 
Proef: Oceaanverzuring 

❏ 1 grote bokaal met deksel  
❏ kleine maatbeker voor in de bokaal 
❏ fenolftaleïne 
❏ NaHCO3 
❏ gedestilleerd water 
❏ azijn 
❏ bakpoeder 

 
BRON: Reagent 

 
Proef: Oceaanverzuring  

❏ kom/basin/maatbeker met water 
❏ pH meter 
❏ kaarsjes 
❏ grote plastieken bak 

 
BRON: Reagent 
 
Proef: Oceaanverzuring 

❏ maatbekers met water gevuld 
❏ pH meter 
❏ zuur-base indicator zoals broomthymolblauw/fenolftaleïne en NaHCO3 
❏ Rietjes 

 
BRON: Reagent 

 
 

https://www.teachingchannel.org/video/climate-change-lesson-4
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Proef: Zeespiegelstijging 
❏ 1 lage doorzichtige plastic bak 
❏ 1 alcoholstift 
❏ 1 zak ijs 
❏ zand 
❏ water 
❏ blokjes om kustlijn te maken 

 
BRON: Reagent 

 
Proef: Zeespiegelstijging 

❏ erlenmeyer/kolf 
❏ water 
❏ alcoholstift 
❏ warmteplaat 
❏ staafthermometer 

 
BRON: https://www.youtube.com/watch?v=yPhDLfFNXt8 
 
Proef: Zelf CH4 maken 

❏ afwasmiddel  
❏ plastieken bak 
❏ water 
❏ gaspatroon vb. campingaz met methaan (aardgas)/butaan/propaan 
❏ kopstuk gaspatroon 
❏ gasaansteker/aansteker/lucifer 

 
BRON: Reagent 

 
Proef: Biodiversiteitsverlies 

❏ schelpen vb. mossels 
❏ krijtjes 
❏ azijn 
❏ water 
❏ twee maatbekers 

 
BRON: Reagent 

4. ‘Materialenlijst ‘Reis rond de wereld’ 

 
❏ Reistickets *aantal te printen is afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen. 
❏ Levensvragen *aantal te printen is afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen. 
❏ Ballonnen/strandballen/kleine balletjes die ze dan niet meer moeten 

opblazen.. 

https://www.youtube.com/watch?v=yPhDLfFNXt8
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❏ Touw en plakband 
*Gelieve volgende reistickets meerdere keren uit te printen en uit te knippen.  
 

Startpunt:  
 
België 
 
Droombestemming:  
 
Nieuw Zeeland 
 
Weetje: 1 km afgelegd met de hogesnelheidstrein stoot 28 g CO2 uit 

Startpunt:  
 
België 
 
Droombestemming:  
 
Nieuw Zeeland 
 
Weetje: 1 km afgelegd met de auto stoot 140 g CO2 uit. 

Startpunt:  
 
België 
 
Droombestemming:  
 
Nieuw Zeeland 
 
Weetje: 1 km afgelegd met het vliegtuig stoot 250 g CO2 uit.  

Startpunt:  
 
België 
 
Droombestemming:  
 
Nieuw Zeeland 
 
Weetje: Bij 1 km afgelegd met de fiets stoot de mens 0,3 g CO2 uit. 

Startpunt:  
 
Portugal/Algerije/Polen/Duitsland  
* schrap 3 landen zodat er maar 1 overblijft 
* dit is het land waar jij als klimaatvluchteling zal vertrekken 
 
Droombestemming:  
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Nieuw Zeeland 
*Gelieve volgende levenskeuzes meerdere keren uit te printen en uit te knippen.  
 

Wat leg jij op de barbeque?  
1) Biefstuk: Blaas 2 extra ballonnen op. 
2) Aubergine of andere groenten: Ga dan verder.  

 

Hoe verwarm jij je huis? 
1) Met stookolie: Blaas dan 3 extra ballonnen op. 
2) Met aardgas: Blaas dan 2 extra ballonnen op. 
3) Met elektriciteit: Blaas dan 1 extra ballon op.  

Hoe ben jij voor het laatst op vakantie geweest?  
1) met de auto: Blaas 1 extra ballon op 
2) met het vliegtuig: Blaas 2 extra ballonnen op 
3) met de fiets of andere: Ga dan verder. 

Hoeveel per week eet jij vegetarisch? 
1) < 1x per week: Blaas dan 2 extra ballonnen op. 
2) > 1x per week: Ga dan verder.  

 

Hoeveel broers of zussen heb jij?  
1) > 2 broers/zussen: Blaas dan 1 extra ballon op. 
2) < 2 broers/zussen: Ga dan verder.  

 

Hoe kom jij naar school? 
1) Met de trein: Blaas dan 2 extra ballonnen op. 
2) Met de bus of de auto: Blaas dan 1 extra ballon op. 
3) Met de fiets of te voet: Ga dan verder.  

Waar ben jij dit jaar op reis geweest?  
1) Binnen Europa: Blaas dan 1 extra ballon op. 
2) Buiten Europa: Blaas dan 2 extra ballonnen op. 
3) In eigen land: Ga dan verder. 

Heeft je huis zonnepanelen op het dak liggen? 
1) Ja: Ga dan verder. 
2) Nee: Blaas dan 1 extra ballon op.  

Hoeveel laadt jij je smartphone/gsm op? 
1) Minstens 1x per dag: Blaas dan 2 extra ballonnen op. 
2) Minder dan 1x per dag: Blaas dan 1 extra ballon op. 
3) Ik heb geen smartphone/gsm: Ga dan verder.  

Had je zelf een plastic zak mee wanneer je voor het laatst naar de winkel ging? 
1) Ja: Ga dan verder. 
2) Nee: Blaas dan 1 extra ballon op.  
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