
Waarom dit project? 
 
Vaak wordt in de lesmethoden vooral aandacht besteed aan de 
oorzaken van klimaatverandering, maar niet zozeer aan de 
gevolgen hiervan. Leerlingen vinden het bovendien vaak lastig 
relaties tussen oorzaak en gevolg te leggen. De opdracht laat 
leerlingen de samenhang onderzoeken van oorzaak en gevolg 
voor zowel mens als natuur binnen het thema klimaatverandering 
in het Noordpoolgebied. 
 
Leerlingen werken in opdrachten tot dusver vaak met materiaal 
puur uit het boek en relatief korte bronnen (al dan niet van 
internet). Deze opdracht daagt leerlingen uit complexere bronnen 
te analyseren en te verwerken. 
 
Aardrijkskunde bevindt zich van nature op het snijvlak van de 
profielen C&M/E&M en N&G/N&T. Deze opdracht biedt leerlingen 
de mogelijkheid zelf een invalshoek te kiezen die aansluit bij hun 
(voorlopige) profielkeuze. Op deze manier kan het vak 
Aardrijkskunde zich ook goed profileren voor zowel beta-
geinteresseerde als gamma-geinteresseerde leerlingen als 
mogelijk keuzevak. 

Wat houdt het in?  

 
- Lessenserie (5 a 6 lessen) voor HAVO/VWO klas 3-4 
- Werken in groepjes van 4-5 leerlingen aan deelthema’s 
- Les 1: Introductie Quiz, Filmfragment, Hoorcollege, Keuze van 

deelthema’s 
- Les 2: Bronnenonderzoek dossier deelthema + online 

aanvulling. Selectie van kernwoorden per deelthema 
- Les 3: Voorbereiding presentatie per deelthema 
- Les 4: Presentaties en discussie per deelthema 
- Les 5: Maken oorzaak-gevolg-Flowchart via expert-methode op 

basis van kernwoorden uit les 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenstaande flowchart geeft de conclusie van de module weer 
en laat zien hoe complex de samenhang van het 
klimaatvraagstuk is. Bovenstaande chart is slechts een mogelijke 
uitkomst: er zijn meerdere (goede) flowcharts mogelijk, zolang 
relaties tussen woorden maar beargumenteerd kunnen worden. 
Het samenstellen van deze flowchart kan aanleiding zijn tot 
verdere discussie/verduidelijking van relaties tussen 
kernwoorden. 

 

Resultaten en voorbeelden uit de 
praktijk 
 

De module is nog niet toegepast in de klas. Al het materiaal is 
inmiddels wel beschikbaar om deze uit te rollen 
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Hoe kan een ander dit gaan gebruiken? 
Voor deze lessenserie is een volledig lespakket samengesteld, 
bestaande uit: 

- Lesplan (module opzet) 

- Introductie quiz (10 vragen) 

- URL naar het introductiefilmfragment ‘Klimaatjagers’ 

- Powerpointslides voor theoretische onderbouwing 

- Bronnendossiers:  
* Landijs / IJskappen / Albedo  
* Zeeijs / Warmtecapaciteit / Scheepvaartroutes 
* Permafrost 
* Natuur & Gezondheid 
* Mens, Politiek & Economie 

- Voorbeeld Flowchart 

Contactgegevens 
Meer informatie bij j.vanpelt@uu.nl 
Zie ook de website:  
www.uu.nl/jcu 
 
Deze poster is gemaakt voor de JCU-conferentie 
‘Bouwen aan U-Talent op school’, 15 april 2014. 
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