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Martin de Wolf en Peter Hurkxkens (2011). Lesgeven over Duurzame 
Ontwikkeling. Duurzaam denken tijdens de aardrijkskundeles. In: 
Geografie, nummer 2, 2012. 
 
 
Duurzame ontwikkeling is een thema dat je bij ieder schoolvak kunt toepassen. Het is een manier van 
denken, waarbij je streeft naar het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en 
natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Het aardrijkskundeonderwijs sluit daar uitermate goed bij 
aan, vanwege de wijze waarop binnen ons schoolvak sociale en fysische processen geïntegreerd 
worden. Dit artikel beschrijft een mogelijke aanpak voor onderwijs over duurzame ontwikkeling, 
gebaseerd op het pas verschenen boek ‘Lesgeven over duurzame ontwikkeling’.  
 

 
 
Waarom duurzame ontwikkeling? 
De toegenomen aandacht voor duurzame ontwikkeling vloeit voort uit het groeiende besef in onze 
maatschappij dat de wijze waarop wij nu op aarde onze hulpbronnen gebruiken, niet zal standhouden. 
Dat betreft zowel de menselijke als de natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Op veel plaatsen in 
de wereld wordt mensen bijvoorbeeld de kans ontnomen om zich te ontplooien, voldoende inkomen te 
verwerven of om gelijkwaardig in de samenleving te participeren. We spreken hier ook wel van een 
onevenwichtig gebruik van de menselijke hulpbronnen in de samenleving. Daarnaast plegen we 
roofbouw op onze natuurlijke hulpbronnen, waardoor de natuur systematisch degradeert. 
De belangrijkste vragen waarop de leerling bij onderwijs over duurzame ontwikkeling antwoord moet 
gaan zoeken zijn: waar in onze maatschappij bestaat er een onevenwichtig gebruik van hulpbronnen, 
wat zijn daarvan de oorzaken en gevolgen, wat is de verwachte toekomst en welke toekomst is de 
wenselijke toekomst voor mij en degenen die na mij komen? En hoe kan ik – met de rest van deze 
samenleving – op een gebalanceerde wijze aan deze toekomst bijdragen? Het doel van onderwijs 
over duurzaam ontwikkeling is daarmee dat leerlingen zich bewust zijn van de wijze waarop zij 
betrokken zijn bij diverse soorten vraagstukken en hoe zij vanuit het perspectief van duurzame 
ontwikkeling mogelijke oplossingen kunnen beoordelen. 
Deze vorm van onderwijs levert niet alleen actueel, interessant en contextrijk onderwijs op, maar biedt 
eveneens kansen om de leerling analytisch en oplossingsgericht te leren denken. Je gaat verder dan 
alleen beschrijvende en verklarende vragen. Je stimuleert leerlingen weloverwogen oplossingen te 
bedenken of te beoordelen hoe je die evenwichtsverstoringen in de samenleving kunnen voorkomen. 
Dit draagt daarnaast bij aan de ontwikkeling van waardebesef en oordeelsvermogen van leerlingen. 
Leerlingen leren om op grond van een goede afweging tot een eigen mening of beslissingen te 
komen. Daarmee komt onderwijs over duurzame ontwikkeling tegemoet aan het idee, dat onderwijs 
dient te leiden tot de vorming van kritische burgers, die in staat zijn een actieve bijdrage kunnen 
leveren aan de samenleving. 
 
Duurzaam denken is complex 
Veel onderwerpen die betrekking hebben op het onevenwichtige gebruik van hulpbronnen in de 
samenleving, kennen echter een complexe uitwerking. De meeste mensen staan er bijvoorbeeld niet 
bij stil dat alleen al de aankoop van een bosje bloemen allerlei duurzaamheidsvragen kan oproepen. 
Zijn deze bloemen in Nederland geteeld of in bijvoorbeeld Kenia? Onder welke omstandigheden zijn 
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deze bloemen geteeld? Hebben arbeiders onder acceptabele omstandigheden gewerkt? Zijn er giftige 
insectiden gebruikt? Is hier beleid voor opgesteld? Hoeveel water is er uit de omgeving onttrokken bij 
de teelt van de bloemen (zie foto)? Zijn de kosten en baten gelijk over alle betrokkenen verdeeld? Wat 
doen we met de bloemen die in Nederland niet verkocht worden? Kunnen bloemen gecomposteerd 
worden als er giftige stoffen gebruikt zijn bij de teelt? Deze complexiteit van vragen maakt duurzame 
ontwikkeling tot een lastig thema. Het vraagt om een vaardigheid, die we hier ‘duurzaam denken’ 
zullen noemen. 
Kern van het duurzaam denken is een werkwijze die aansluit bij de principes van het systeemdenken, 
waarbij je leert om directe en indirecte relaties van elkaar te onderscheiden, oorzaken en gevolgen 
van een verschijnsel te benoemen en deze schematisch met elkaar in verband te brengen. Daarbij 
wissel je steeds van het lokale naar het mondiale schaalniveau, met als doel meerdere aspecten van 
één situatie goed te kunnen overzien. Daarnaast vraagt duurzaam denken om een brede benadering 
van onderwerpen, zoals de vragen over de bloemenindustrie goed illustreren. Net als in de 
schoolaardrijkskunde, onderscheiden we bij onderwijs over duurzame ontwikkeling vier dimensies: de 
politieke, de economische, de sociaal-culturele en de natuurlijke dimensie. 
We noemen dit systeemdenken ook wel het didactische analyse-instrument voor onderwijs over 
duurzame ontwikkeling, aangezien het je in staat stelt om je een beeld te vormen van de complexiteit 
van het onderwerp dat je in de klas wilt behandelen. Een dergelijke analyse van een onderwerp biedt 
je de bouwstenen voor een les, waarmee je vervolgens kunt bedenken op welke wijze je er de les mee 
gaat inrichten. 
 

 
Lake Naivasha, het centrum van de Keniase bloemenindustrie. De luchtfoto toont het onevenwichtige gebruik van water in deze 
regio – één van de vele onderwerpen waar je bij onderwijs over duurzame ontwikkeling aandacht aan zou kunnen besteden. 
Bron: NASA Goddard Photo and Video (Flickr Creative Commons 2.0). 

 
Didactisch analysemodel 
Vanuit de principes van het systeemdenken en de hiervoor beschreven multidisciplinaire benadering 
(denken vanuit dimensies), is door docenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg een didactisch 
analysemodel ontwikkeld. In dit artikel is een vereenvoudigde versie van het schema bijgevoegd. De 
essentie van de toepassing van dit model is, dat je leert om de oorzaken en gevolgen van het 
onevenwichtige gebruik van een specifieke hulpbron te herkennen. De gevolgen van het 
onevenwichtige gebruik van een hulpbron definiëren we daarbij in termen van ongewenste 
overschotten en tekorten. Door deze gevolgen te kunnen herkennen, kun je beter verwoorden wat het 
probleem is en waarom het onevenwichtige gebruik van een bepaalde hulpbron een probleem is. De 
oorzaken van het onevenwichtige gebruik van hulpbronnen benaderen we vanuit de vier dimensies: 
politiek, economisch, sociaal-cultureel en natuurlijk. Dit dwingt je multidisciplinair te denken en 
verbanden te leggen tussen het één en het ander. Daarnaast geeft deze manier van denken je meer 
inzicht in de mogelijke oplossingen die noodzakelijk zijn om in de toekomst het onevenwichtige 
gebruik van de betreffende hulpbron te voorkomen. Stel dat je bijvoorbeeld op je school merkt dat 
meer dan vijftig procent van de leerlingen met de auto naar school wordt gebracht. Je kunt het 
beschouwen als het onevenwichtige gebruik van de auto, met onder meer verkeersonveilige situaties 
als gevolg en een slechte luchtkwaliteit tijdens de spitsuren. Hier is niet één oorzaak voor aan te 
wijzen. Het heeft te maken met een combinatie van luie ouders, zeurende kinderen (‘wil-je-me-
alsjeblieft-naar-school-toe-brengen’), een gebrek aan flexibele werktijden (veel ouders moeten perse 
om 9.00 uur beginnen of kunnen niet thuis werken), een schoolcultuur waarbij het brenggedrag de 
normaalste zaak van de wereld is, te weinig fietsvoorzieningen in de omgeving van de school en ga zo 
maar door. Als je ontdekt hebt dat er niet alleen sociaal-culturele oorzaken, maar ook economische of 
politieke oorzaken aan een probleem ten grondslag liggen, dan weet je ook dat de oplossing dezelfde 
elementen in zich dient te hebben. We maken daarbij onderscheid in drie soorten oplossingen, die in 
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het analysemodel betiteld zijn als ‘kansen voor duurzame ontwikkeling’, namelijk politieke kansen, 
economische kansen en sociaal-culturele kansen. Vanuit de principes van duurzame ontwikkeling 
zullen mogelijke oplossingen voor problemen niet eenduidig zijn: je moet het zien als een mix aan 
oplossingsperspectieven. 
 

 
Vereenvoudigde versie van het didactische analysemodel uit het boek ‘Lesgeven over duurzame ontwikkeling’. 

 
Duurzame ontwikkeling en schoolaardrijkskunde 
Meer aandacht voor onderwijs over duurzame ontwikkeling in de schoolaardrijkskunde kan ten goede 
komen aan de positie van het schoolvak in het voortgezet onderwijs. Meer aandacht voor duurzame 
ontwikkeling in de aardrijkskundeles draagt bij aan het ontwikkelen van het analytische denkvermogen 
van de leerling, gebaseerd op een multidisciplinaire benadering. Het prikkelt leerlingen kritisch en 
toekomstgericht te leren denken en stimuleert leerlingen om te denken in termen van oplossingen. 
Daarmee wordt onderwijs over duurzame ontwikkeling uiteindelijk onderwijs voor duurzame 
ontwikkeling! 
 
Literatuur: 
• J., Haandrikman, M. & Langberg, M. (2009). Leren voor duurzame ontwikkeling: en praktische 
leidraad. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). 
• Jutten, J. (n.d.). Systeemdenken in de klas. Geraadpleegd op 15 maart 2010, op 
http://93.186.179.121/~omjs/bijlagen/systeemdenken.pdf. 
• Remmers, T. (2007). Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien. Enschede: Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO). 
• Sleurs, W. (ed) (2008). Competencies for ESD teachers. Signau: ENSI Network. 
• Vlasman, A., Dankelman, I. & Kuipers, K. (2002). Denkraam voor Duurzame Ontwikkeling. 
Amsterdam: Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. 
• Wolf, M. de; Otterdijk, R. van; Pennartz, P.; Hurkxkens, P. & Toebes, T. (2011). Lesgeven 
over duurzame ontwikkeling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers. 
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Docentinformatie: Opzet lesopdracht systeemdenken | Boeren in 
Oeganda 
 
Doel van de opdracht 
De leerling leert om principes van systeemdenken toe te passen op een casus over palmolie in 
Oeganda. 
 
Werkwijze: 
De opdracht is opgezet volgens zes stappen: 
1. Signaleren: benoem het hoofdprobleem van de casus. 
2. Relateren: inventariseer oorzaken en gevolgen. 
3. Schematiseren: plaats de oorzaken en gevolgen op een juiste wijze in een schema, 

onderverdeeld in dimensies. 
4. In- of uitzoomen: bespreek de opdracht en bekijk het schema vanuit verschillende 

analyseniveaus. 
 
Achtergrond 
Het bovenstaande idee is gebaseerd op de volgende ideeën: 
In De Wolf et al (2011) wordt aangegeven dat onderwijs over duurzame ontwikkeling probeert om 
complexe problemen inzichtelijk te maken. Door leerlingen zelf oorzaken en gevolgen van een 
probleem te laten inventariseren en ze vervolgens een indeling laten maken per dimensie, ontwikkelen 
ze meer inzicht in de samenhang en complexiteit van een probleem. Tevens sluit het aan bij hetgeen 
Jutten (n.d.) aangeeft dat leerlingen constructief moeten leren denken waarbij ze vanuit verschillende 
stukjes informatie een eigen concept op kunnen bouwen. 
 
Antwoordmodel 
De 10 juiste kaartjes zijn hier in het schema weergegeven.  
 

 
 
Geraadpleegde bronnen 

 Wolf De, M. (Red.), Otterdijk Van, R., Pennartz, P., Hurkxkens, P., Toebes, T. (2011). Lesgeven 

over duurzame ontwikkeling. Antwerpen / Apeldoorn: Garant 

 Jutten, J. (N.d.), Systeemdenken in de klas. Geraadpleegd op 3 november 2014, op 
www.leraar24.nl. 

http://www.leraar24.nl/
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Lesbrief: Wat is het probleem in Oeganda? 
 
Inleiding 
Het wereldvoedselvraagstuk is één van de meest complexe vraagstukken waarmee de mens 
geconfronteerd wordt. Dat komt mede doordat er veel (internationale) spelers zijn die allemaal een 
belang hebben bij de productie van voedsel wereldwijd. In het filmpje van EénVandaag wordt een 
voorbeeld gegeven van een complex onderdeel uit het wereldvoedselvraagstuk.  
 
Opdracht 1 
Volg de onderstaande stappen: 
a) Bekijk samen met twee medeleerlingen de kaartjes in bijlage 1. 
b) Bekijk het filmpje over de problematiek in Oeganda. Je vindt deze op www.eenvandaag.nl. Gebruik 
de zoektermen ‘palmolie Oeganda’.  
c) Sorteer de kaartjes die wel en niet toepassing zijn op het filmpje en welke niet. Er zijn in totaal tien 
kaartjes van toepassing. Bespreek dit met je docent om te kijken of je de goede keuze hebt gemaakt. 
 

 
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/45799/boeren_in_oeganda_van_land_verdreven?autoplay=1 
 
Opdracht 2 
Je gaat een schema maken zoals het onderstaande. Gebruik daarvoor de gekozen kaartjes en een 
leeg vel. 
a) Kies vanuit de tien kaartjes uit opdracht 1 het kaartje waarop het hoofdprobleem van het filmpje 
staat beschreven. Leg dit kaartje in het midden van het vel. 
b) Verdeel de overige kaartjes in oorzaken en gevolgen. Leg de oorzaken links en de gevolgen rechts. 
Let op: soms kun je twee kaartjes twee keer gebruiken (als oorzaak én gevolg). Maak dan zelf een 
tweede exemplaar van dat kaartje. 
c) Leg verschillende soorten oorzaken en soorten gevolgen bij elkaar, volgens de categorieën uit het 
onderstaande schema. 
 

 
 
Opdracht 3 
Bespreek je schema met je docent. Op welk schaalniveau (lokaal, nationaal, internationaal) spelen de 
meeste oorzaken en gevolgen zich af? Aan welke oorzaken en gevolgen kun je verder nog denken als 
je inzoomt (van internationaal of nationaal naar lokaal) of uitzoomt (van lokaal naar nationaal of 
internationaal)? Vul je schema eventueel verder aan met andere informatie die je over dit onderwerp 
tegenkomt.  

http://www.eenvandaag.nl/
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/45799/boeren_in_oeganda_van_land_verdreven?autoplay=1
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Bijlage 1: oorzaken en gevolgen van problematiek in Oeganda 
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Docentinformatie: Opzet lesopdracht waardenbesef | GM-voedsel 
 
Doel van de opdracht: 
De leerling ontwikkelt zijn waardenbesef ten aanzien van genetisch gemanipuleerd voedsel. 
 
Werkwijze: 
De opdracht is opgezet volgens vier stappen: 
1. Inventariseren: de leerling inventariseert meningen van betrokkenen in een casus. 
2. Categoriseren: de leerling bedenkt categorieën bij de mening van de betrokkenen in een 

specifieke casus. 
3. Positioneren: de leerling stelt vast tot welke categorie de betrokkenen behoren. 
4. Oordelen: de leerling beargumenteert met welk standpunt hij het eens is. 
 
Achtergrond: 
Het bovenstaande is gebaseerd op de volgende ideeën: 
Volgens het stappenplan waardenbesef en oordeelsvermogen, zoals beschreven in het Handboek 
Vakdidactiek Aardrijkskunde (Van den Berg et al, 2009), ontwikkelt de leerling zijn waarden door 
middel van de volgende stappen: a) wat is het probleem?; b) wie zijn erbij betrokken; c) wat vinden zij; 
d) waarom vinden zij dat?; e) wat vind je zelf? 
In hetzelfde Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde, wordt het waardenkwadrant beschreven als een 
succesvolle strategie bij de ontwikkeling van waardenbesef van leerlingen. Bij een waardenkwadrant, 
worden categorieën van waarden in assen tegenover elkaar geplaatst en kunnen leerlingen 
betrokkenen in het kwadrant positioneren. 
Deze twee invalshoeken hebben geleid tot de vier stappen op basis waarvan deze opdracht is 
opgezet. Stappenplan waardenbesef en oordeelsvermogen = 1) inventariseren en 4) oordelen. 
Werkwijze waardenkwadrant = 2) categoriseren en 3) positioneren. 
 
Antwoordmodel: 
Opdracht 1 
De volgende argumenten worden genoemd: 
Voor: 1) GM is beter voor het milieu; 2) Met GM kunnen varkens organen leveren voor mensen; 3) Met 
GM kun je ziektes genezen; 4) Door GM begrijp je de natuur beter. 
Tegen: 1) Het is niet bekend wat de lange termijn effecten zijn; 2) Gewassen kunnen kruisen; 3) GM 
soorten kunnen zich voortplanten in de natuur. 
 
Opdracht 2 
a) Paterson = vooruitgang; Klaver = ongelijkheid; Lynas = voedselvoorziening; Martineau = risico. 
b) Zie hieronder. 
 

Optimisten

Pessimisten

Wetenschap-
pelijke

argumenten

Maatschap-
pelijke

argumenten

Lynas Paterson

KlaverMartineau

 
Opdracht 3 
Leerlingen maken eigen keuze en geven bij afweging argumenten, gewicht aan de argumenten. 
 
Geraadpleegde bronnen: 

 Berg, G. van den [red.] (2009). Handboek vakdidactiek (hfd. 3). Amsterdam: Centrum voor 
educatieve Geografie (www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl). 

 
  

http://www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl/
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Lesbrief: Is genetisch gemanipuleerd voedsel een oplossing voor 
voedselvraagstukken? 
 
Deze opdracht gaat over genetisch gemanipuleerd (GM) voedsel. Je maakt kennis met voor- en 
tegenstanders van GM-voedsel en de redenen waarom zij voor of tegen zijn. Op basis van hun 
standpunten formuleer je een beargumenteerde mening over deze kwestie. 
 
Opdracht 1 
Bekijk het onderstaande filmpje over GM-voedsel (je kunt het filmpje vinden via youtube door te 
zoeken naar ‘genetisch gemanipuleerd voedsel altijd wat’). Noteer welke argumenten voor en tegen 
worden genoemd. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LQi-5rKUQE8 
 
Opdracht 2 
Lees de opvattingen van Owen Paterson, Mark Lynas, Jesse Klaver en Belinda Martineau over GM-
voedsel (zie bijlage 1). 
a) Knip de kaartjes in bijlage 2 uit. Kies bij iedere persoon uit bijlage 1 één kaartje waarmee je het 
standpunt kunt samenvat. Je houdt dus zes kaartjes over. 
b) Hieronder staat een waardenkwadrant. Het is een grafiek zonder getallen. Het middelpunt is een 
neutrale positie. Op de verticale as staan optimisten en pessimisten tegenover elkaar. Op de 
horizontale as staat de tegenstelling tussen wetenschappelijke argumenten of maatschappelijke 
argumenten van voor- of tegenstanders. Geef aan op welke plaats in het waardenkwadrant je de vier 
personen uit bijlage 1 (Paterson, Lynas, Klaver of Martineau) kunt plaatsen. 
c) Bespreek de uitkomsten van deze opdracht met je klasgenoten. 
 

Optimisten

Pessimisten

Wetenschap-
pelijke

argumenten

Maatschap-
pelijke

argumenten

 
 
Opdracht 3 
a) Met welke persoon uit bijlage 1 ben je het meest eens? Beargumenteer je keuze door alle 
argumenten uit opdracht 1 en 2 tegen elkaar af te wegen. 
b) Bereid een mondeling betoog voor om te presenteren aan je medeleerlingen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQi-5rKUQE8
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Bijlage 1: Opvattingen over GM-voedsel 
 
Owen Paterson 
Owen Paterson is minister van Leefmilieu in Groot-Brittannië. Daar zijn 
veldtesten gepland met een omstreden genetisch gewijzigde plant die 
visolie produceert. De olie kan gebruikt worden als visvoer, maar op termijn 
ook als voedingssupplement voor mensen dienen. Wetenschappers van 
Rothamsted Research hebben vijftien jaar gewerkt aan de ontwikkeling van 
een genetisch gewijzigde plant die zaden produceert die rijk zijn aan visolie. 
Ze hopen in maart al toestemming te krijgen voor veldtesten met het 
nieuwe gewas. De toestemming hiervoor moet worden verleend door Owen 
Paterson. Hij geldt als een groot voorstander van genetische manipulatie. 
The Guardian tekende uit zijn mond op: “Des te langer Europa haar deuren 
sluit voor genetische manipulatie, des te groter de kans dat de wereld ons 
inhaalt. Europa dreigt zo een boerderijmuseum te worden.” 
Bron: www.duurzaamnieuws.nl/britten-ontwikkelen-visolieplant-tegen-
overbevissing/. 
 
Jesse Klaver 
Jesse Klaver is Tweede Kamerlid namens Groenlinks. “Het argument dat 
genetisch gemanipuleerd voedsel een oplossing kan zijn voor de honger in 
de wereld, is onjuist. Door de patenten op gemanipuleerde gewassen is het 
produceren van deze gewassen voor boeren in ontwikkelingslanden veel te 
duur. Bovendien blijkt dat op sommige gewassen steeds meer gif moet 
worden gespoten. Armere boeren worden nu weggeconcurreerd, of raken 
volstrekt afhankelijk van rijke buitenlandse zaadleveranciers.” 
Bron: https://groenlinks.nl/standpunten/genetische-manipulatie. 
 
Mark Lynas 
Mark Lynas is onderzoeker bij Oxford University en was 
fel tegenstander van GM-voedsel. Hij is nu echter fel 
voorstander geworden en wel om de volgende reden: 
“Met GM-voedsel kun je een tekort aan vitamine A 
voorkomen. Jaarlijks sterven daar wereldwijd 
honderdduizenden kinderen aan en een veelvoud 
hiervan wordt permanent blind. Een studie over de 
vooruitzichten van gouden rijst in India kwam tot de 
constatering dat het tekort met 60% gereduceerd kan 
worden. Daarmee win je 1,4 miljoen gezonde 
levensjaren.” 
Bron: www.kritischdenken.info/hoog-tijd-om-de- 
anti-ggo-samenzweringstheorie-tegen-het-licht-te-houden/ 
 
Belinda Martineau 
Bedrijven die GM-voedsel produceren, besteden miljoenen 
dollars aan PR-activiteiten om via massamedia mensen ervan te 
overtuigen dat het wetenschappelijke debat over de risico’s van 
GM-voedsel klaar is. Volgens deze bedrijven is consumptie van 
GM-voedsel risicoloos. Punt uit. Belinda Martineau heeft zich 
echter (als wetenschapper en ontwikkelaar van GM-voedsel) 
aangesloten bij een groep van 200 wetenschappers die zich 
uitspreken tegen de bedrijven die beweren dat GM-voedsel veilig 
is. Martineau: “Ik steun dit initiatief, vanwege het feit dat er geen 
wetenschappelijk gezamenlijk standpunt is over de veiligheid van 
GM-voedsel. Sterker nog: de claim van bedrijven om te zeggen 
dat het GM-voedsel volledig veilig is, kan potentieel bedreigend 
zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.” 
Bron: http://skyvalleychronicle.com 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Owen-Paterson.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Jesse_Klaver.jpg
http://www.risksense.org/wp-content/uploads/2013/07/mark_lynas_speaking.jpg
http://science.kqed.org/quest/files/2012/09/Martineau.jpg
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Bijlage 2: Kaartjes bij opdracht 2b 
 
 

 
Achteruitgang 
 

 
Veilig 

 
Consumeren 
 

 
Voedselvoorziening 

 
Consuminderen 
 

 
Voedselschaarste 

 
Ongelijkheid 
 

 
Vooruitgang 

 
Risico 
 

 
Vrijheid 

 

  



12 
 

Docentinformatie: Opzet lesopdracht empathisch vermogen | Giro 
555 
 
Doel van de opdracht: 
De leerling ontwikkelt zijn empathisch vermogen ten aanzien van betrokkenen bij Giro 555. 
 
Werkwijze: 
De opdracht is opgezet volgens vijf stappen: 
5. Identificeren: de leerling maakt kennis met verschillende betrokkenen in een situatie, met wie hij 

zich in principe zou kunnen identificeren. 
6. Kiezen: de leerling kiest één betrokkene met wie hij zich het minst identificeert. 
7. Informatie zoeken: de leerling gaat op zoek naar meer informatie over de betrokkene, die wordt 

geïntroduceerd als een type. 
8. Verbeelden: de leerling beschrijft of verbeeldt kenmerken van de gekozen betrokkene en 

verwerkt daarin informatie die hij gevonden heeft. De beschrijving of verbeelding vindt plaats op 
basis van een keuzeopdracht. 

9. Uitwisselen: leerlingen nemen kennis van elkaars beschrijving of verbeelding door middel van 
korte presentaties, een expositie of anderszins. 

 
Achtergrond: 
Het bovenstaande is gebaseerd op de volgende ideeën: 
Volgens Sleurs et al (2008) is emotie één van de kenmerken van onderwijs voor duurzame 
ontwikkeling, waar de ontwikkeling van empathisch vermogen een belangrijk onderdeel van vormt. 
The Public School (n.d.) beschreef op haar website subjectiveren als een lesstrategie. Subjectiveren 
kan gezien worden als een manier waarop je leerlingen vraagt zich voor te doen als een subject, een 
theorie of een persoon en de kenmerken ervan aan anderen te presenteren. 
Om leerlingen goed tot hun recht te laten komen, kan gebruik gemaakt worden van de principes van 
meervoudige intelligentie. Volgens Geisen (2014) is dit een concept dat goed aansluit bij onderwijs 
voor duurzame ontwikkeling en betekenisvol onderwijs. Zodoende is in de opzet voor de opdracht bij 
stap 4 gekozen voor zeven verschillende opdrachten, die aansluiten bij de principes van meervoudige 
intelligentie. 
 
Antwoordmodel: 
Opdracht 1 
Samenvatting filmpje 1: de documentaire laat zien hoe schrijnend de situatie in Oost-Afrika is, maar 
ook op welke wijze hulporganisaties daarvoor beelden verzamelen. 
Samenvatting filmpje 2: in de uitzending debatteren Karskens en De Vries over de vraag of je wel of 
geen geld moet geven aan Giro 555. 
 
Opdracht 2 
Leerlingen kiezen bijvoorbeeld: 1) Arnold Karksens; 2) Tineke Ceelen; 3) Peter R. de Vries, want 
Karskens is een stoere man en De Vries vinden we een blaaskaak. 
 
Opdracht 3 
Leerlingen zoeken informatie over de betreffende personen in relatie tot hongersnood of noodhulp. Er 
is over alle drie diverse informatie te vinden, zoals: 

 Arnold Karskens: http://www.mugweb.nl/nieuws/arnoldkarskens/ 

 Tineke Ceelen: http://www.bkb.nl/item/tineke-ceelen-op-collegetour 

 Peter R. de Vries: http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/de-staat-van-de-hulp/we-hebben-hier-
weer-een-watersnoodramp-een-oorlog-een-epidemie  

 
Opdracht 4 en 5 
Leerlingen werken de gevonden informatie uit in een presentatie. 
 
Geraadpleegde bronnen: 

 Geisen, G. (2014). Autopoiesis. Perspectives on sustainable, meaningful education. Utrecht: 
Netherlands Enterprise Agency. 

 Sleurs, W. (Ed.) (2008). Competencies for ESD teachers. Signau: ENSI Network. 

 The Public School (n.d.). Subjectivation/Subjectification. Geraadpleegd op 31 oktober 2014, op 
http://thepublicschool.org/node/29122. 

http://www.mugweb.nl/nieuws/arnoldkarskens/
http://www.bkb.nl/item/tineke-ceelen-op-collegetour
http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/de-staat-van-de-hulp/we-hebben-hier-weer-een-watersnoodramp-een-oorlog-een-epidemie
http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/de-staat-van-de-hulp/we-hebben-hier-weer-een-watersnoodramp-een-oorlog-een-epidemie


13 
 

Lesbrief: Moet je geld geven aan Giro 555? 
 
In 2011 heerste in Oost-Afrika een hongersnood, waarvoor de samenwerkende hulporganisaties het 
welbekende gironummer 555 openden (zie onderstaand nieuwsbericht). In deze opdracht leef je jezelf 
in één van de betrokken partijen in, om verdiepend inzicht te krijgen in de argumenten van deze 
persoon. 
 

Giro 555 open voor hongerend Afrika 
maandag 11 jul 2011, 19:40 (Update: 12-07-11, 07:58)  

  
Een kind en zijn moeder in Kenia krijgen een voedselpakket Colin Crowley/Save the Children / flickr / 
CC / by-nc-sa  
 
De Samenwerkende Hulporganisaties hebben het gezamenlijk gironummer 555 geopend om geld in 
te zamelen vanwege de hongersnood in Oost-Afrika. 
De organisaties, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Unicef en Cordaid, zijn bezig 
een grote campagne op te zetten. 
Ramp 
In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen, met mislukte 
oogsten, stervend vee en sterk gestegen voedselprijzen als gevolg. Daardoor dreigt de zwaarste 
hongersnood in zestig jaar. Miljoenen mensen zijn erdoor getroffen. Steeds meer mensen in de regio 
vluchten, op zoek naar voedsel en water. 
De hulporganisaties spreken van een ramp als 15 procent van de inwoners van een gebied ondervoed 
is. In de drie landen is dat nu al 23 procent. 
Vluchtelingenkamp 
Er dreigt vooral hongersnood in vluchtelingenkampen aan de grens van Kenia en Ethiopië. Daar zitten 
vluchtelingen uit Somalië, die vanwege de honger in hun land zijn gevlucht. Hulporganisaties kunnen 
er door lokaal geweld niet werken. 
De laatste twee weken zijn meer dan 20.000 Somaliërs Kenia binnengekomen en duizenden proberen 
Ethiopië binnen te komen. Kenia heeft tijdelijk de grenzen gesloten en laat nu 1500 mensen per dag 
binnen. Zij komen in een vluchtenlingenkamp in Dadaab. De capaciteit is 90.000, maar er zitten nu 
370.000 vluchtelingen. 
Het gironummer 555 is vanaf vandaag open voor donaties. 

 
Opdracht 1 
Bekijk de twee onderstaande filmpjes over de hongersnood in Afrika in 2011. Vat de filmpjes in drie 
regels samen. 
 
  

http://content.nos.nl/data/image/xxl/2011/07/11/255384.jpg
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Documentaire te vinden op de website www.eenvandaag.nl. Zoek op de site met de titel ‘extreme 
droogte’ en kies voor de documentaire van 12 juli 2011. In deze documentaire speelt Tineke Ceelen 
een rol. 

 
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38196/extreme_droogte_in_oost_afrika 
 
Uitzending van Knevel & Van den Brink is te vinden op www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink. Zoek naar 
‘karskens en vries’, dan vind je de uitzending van 9 augustus 2011. In deze uitzending gaan Arnold 
Karskens en Peter R. de Vries met elkaar in discussie. 

 
http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/peter-r-de-vries-vs-arnold-karskens/ 
 
Opdracht 2 
Zet in volgorde van hoog naar laag voor wie jij de meeste sympathie hebt: Tineke Ceelen, Arnold 
Karskens of Peter R. de Vries. Beargumenteer je keuze. 
 
  

http://www.eenvandaag.nl/
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38196/extreme_droogte_in_oost_afrika
http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink
http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/peter-r-de-vries-vs-arnold-karskens/
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Opdracht 3 
Ga op zoek naar meer informatie over de persoon die je bij opdracht 2 op de laagste plaats had gezet. 
Probeer via het internet meer over die persoon te weten te komen. Zorg dat je informatie zoekt over 
de betreffende persoon in relatie tot het thema hongersnood of noodhulp. 
 
Opdracht 4 
Kies één van de onderstaande opdrachten om de gevonden informatie uit opdracht 3 te beschrijven of 
te verbeelden. Zorg dat je kiest voor de opdracht die het beste bij je past. 
I. Schrijf een verhaal of een gedicht over hetgeen je van de gekozen persoon hebt gevonden. 
II. Maak een voorstelling met dans en beweging over hetgeen je van de gekozen persoon hebt 

gevonden. 
III. Maak een lied of ga op zoek naar lied dat goed past bij de kenmerken van de gekozen persoon. 
IV. Bereid een interview voor alsof je dat met de gekozen persoon zou houden, op basis van de 

informatie die je over hem of haar hebt gevonden. 
V. Maak een mindmap of een ander soort schema waarin je de gevonden informatie kunt 

structureren over de gekozen persoon. 
VI. Zoek of maak beelden (foto’s) die in een collage of expositie een beeld geven van de informatie 

die je hebt gevonden van de gekozen persoon. 
VII. Ga op zoek naar een plant of een dier met vergelijkbare kenmerken als de gekozen persoon. 

Licht toe waarom je voor deze vergelijking hebt gekozen. 
 
Opdracht 5 
a) Organiseer een uitwisseling in de klas waarbij je kennis kunt nemen van elkaars presentaties op 
basis van opdracht 4. 
b) Bedenk of je opnieuw jouw gekozen persoon op de laagste plaats zou zetten. Licht toe waarom wel 
of niet. 
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Docentinformatie: Opzet lesopdracht actiegericht handelen | 
Serious Game World Food Challenge  
 
Doel van de opdracht 
De leerling ontwikkelt zijn vermogen om actiegericht te handelen ten aanzien van een 
voedselvraagstuk. 
 
Werkwijze 
De opdracht is opgezet op basis van de volgende stappen: 
5. Kennismaken: de leerling maakt kennis met een probleem. 
6. Kiezen: de leerling kiest op beargumenteerde wijze een oplossing voor het probleem. 
7. Uitvoeren: de leerling voert de oplossing uit. 
8. Keuze beoordelen: de leerling blikt terug op zijn keuze en bepaalt of deze succesvol was.  
 
Achtergrond 
Actiegerichtheid bij educatie voor duurzame ontwikkeling is volgens Sleurs et al (2008) een individueel 
en sociaal ontwikkelingsproces gebaseerd op verantwoordelijkheid en participatie. Actie heeft een 
educatief en een transformatief doel. Actie als een educatief proces gaat altijd samen met de 
participatie van leerlingen, en het oplossen van een echt bestaand probleem. 
In een onderwijssetting is het soms lastig om écht actiegericht te kunnen handelen. Simulaties en 
games bieden dan uitkomst, zoals ook bij deze opdracht het geval is. 
 
Geraadpleegde literatuur 

 Sleurs, W. (Ed.) (2008). Competencies for ESD teachers. Signau: ENSI Network. 
 
Spel- en lesverloop 
De leerling gaat via het onderstaande stappenplan een game uitvoeren over het 
wereldvoedselvraagstuk. Bij de nabespreking moet rekening worden gehouden met een aantal vragen 
die tijdens het spelen beantwoord worden door de leerling: 

- Waarom heb je voor deze interventie gekozen en niet voor een andere? 

- Welke argumenten heb je bij deze interventie gekozen en hoe verhouden deze zich tot  
people/planet/profit? 

- Wat is het probleem dat tijdens de interventie is ontstaan en hoe heb je dit opgelost? 
- Was deze oplossing succesvol, en waarom?  

 
De opdracht is opgebouwd via de volgende stappen: 

 De Serious Game World Food Challenge is te vinden via www.kennisnet.nl/themas/duurzame-
school/duurzaam-vo/ of direct via de volgende link: http://betasims.wur.nl/wfc-game/.  

 De leerling leest de introtekst en start vervolgens met de game. 

 De leerling bekijkt het introfilmpje en vult zijn/haar naam in op het beginscherm. 
 

 
 

 Lees de instructie op de pagina en ga naar de missies. 

http://www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school/duurzaam-vo/
http://www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school/duurzaam-vo/
http://betasims.wur.nl/wfc-game/
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 De leerling komt nu in een scherm waar hij een missie gaat kiezen waar een oplossing voor moet 
worden gezocht. De docent verdeelt de drie missies over de klas, zodat elke missie even vaak 
wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt missie 1 uitgevoerd. 
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 Wanneer de leerling een missie heeft gekozen verschijnen er drie opties voor een interventie. De 
leerling kiest de interventie die het best bij de missie hoort. In het voorbeeld is gekozen voor 
interventie #3. 

 Wanneer de leerling een interventie heeft gekozen moet hij/zij deze gaan beargumenteren. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met gevolgen voor de mens (people), voor de natuur 
(planet) en voor de economie (profit).  
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 Als de leerling drie argumenten heeft gekozen kan de slagingskans van de interventie worden 
bepaald. Om de interventie te laten slagen moet er een minimale score van 90% worden 
gehaald. Wanneer de 90% is bereikt kan het plan ingeleverd worden. 

 

 
 

 Wanneer het plan wordt ingeleverd verschijnt er een nieuwsbericht over de gevolgen. De leerling 
moet hier een oplossing voor kiezen uit de gegeven opties. In dit voorbeeld is gekozen voor optie 
B. 
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 Wanneer de leerling de juiste keuze maakt en het slagingspercentage van 90% haalt komt het 
resultaat van de interventie op het scherm. 

 

 
 
In dit voorbeeld is de missie geslaagd. Er zijn echter ook interventies of argumentaties waarbij het 
slagingspercentage onder de 90% komt en niet of minder succesvol is. 
Naar aanleiding van de reflectieve vragen die bij punt 1 aangegeven staan gaan de leerlingen een 
vervolgopdracht maken: 

 Maak groepen van 3 á 4 leerlingen waarbij alle leerlingen in een groep dezelfde missie hebben 
uitgevoerd. 

 De leerlingen bespreken de reflectieve vragen met elkaar. 

 De leerlingen maken een miniposter waarin ze kort presenteren wat hun bevindingen zijn ten 
aanzien van de uitgevoerde missie. 

 De docent kan ervoor kiezen om elk groepje kort te laten presenteren of per missie één groep te 
selecteren die een presentatie houdt. 
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Lesbrief: Hoe los je een voedselprobleem op? 
 
In deze opdracht ga je een oplossing voor een voedselprobleem uitvoeren via een serious game. Om 
dit succesvol te kunnen doen heb je kennis nodig over het wereldvoedselvraagstuk. Je zal merken dat 
elk probleem een andere aanpak vereist en het een uitdaging is om iedereen tevreden te houden. 
Deze opdracht voer je voor een deel individueel uit en voor een deel in een groep. 
 
Opdracht 1 
De Serious Game World Food Challenge is te vinden via www.kennisnet.nl/themas/duurzame-
school/duurzaam-vo/ of direct via de volgende link: http://betasims.wur.nl/wfc-game/.  
Lees de introtekst op de website en start vervolgens met de game. 
Bekijk het introfilmpje en vul je naam in. 
 
Opdracht 2 
Je krijgt van je docent een missie toegewezen die je gaat uitvoeren. Vanaf hier krijg je instructies via 
het spel. Tijdens het spelen geef je antwoord op de volgende vragen: 
a) Waarom heb je voor deze oplossing (interventie) gekozen en niet voor een andere? 
b) Welke argumenten heb je bij deze interventie gekozen? 
c) Wat zijn de gevolgen van je keuzes voor de mens (people), voor de natuur (planet) en voor de 
economie (people)? 
d) Wat is het probleem dat tijdens de interventie is ontstaan en hoe heb je dit opgelost? 
e) Was deze oplossing succesvol en waarom?  
 
Opdracht 3 
Als je het spel hebt uitgespeeld word je door je docent ingedeeld in een groep met medeleerlingen die 
dezelfde missie als jij hebben uitgevoerd. 
a) Bespreek in je groep de antwoorden die je tijdens het spelen op de vragen hebt gegeven. 
b) Maak met je groep een poster waarop jullie het volgende aangeven: 

 Wat is de beste interventie voor deze missie? 

 Welke argumenten horen bij deze interventie in relatie de gevolgen  voor de mens (people), voor 
de natuur (planet) en voor de economie (people)? 

 Wat is het probleem dat tijdens de interventie is ontstaan en hoe zouden jullie dit oplossen? 

 Waarom vinden jullie dit een goede oplossing? 
c) Bereid je als groep voor op het houden van een korte presentatie waarin je je poster voor je 
medeleerlingen toelicht. 
 
 

 

http://www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school/duurzaam-vo/
http://www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school/duurzaam-vo/
http://betasims.wur.nl/wfc-game/

