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Aardoliealarm in het bos 
 

Lesvoorbereiding 

Print de stickers zoveel keer uit als je groepjes van 4 kunt maken. Aanwijzingen voor de 

indeling van de groepjes: zie verder. Als je niet over stickers beschikt, kan je de stickers ook 

op papier uitprinten. De leerlingen kunnen de 'stickers' dan op hun trui spelden.  

Print het spelbord zoveel keer uit als je groepjes van 4 kunt maken. Het spelbord bestaat uit 

2 A4's. Plak ze aan elkaar zodat je telkens 1 lang spelbord hebt.  

Lamineer dit spelbord,  zodat je het meermaals kan gebruiken.  

Print de spelkaarten zoveel keer uit als je leerlingen hebt. Knip ze uit en plooi ze dubbel. Hou 

de spelkaarten in hoopjes bij elkaar per personage (traditionele boer, bioboer, ...). Ook deze 

spelkaarten lamineer je best om ze nog te kunnen gebruiken.  

 

Verwondering 

De leerlingen krijgen een sticker op hun trui geplakt met een icoon en het woord 

"voedselteler". Verdeel de stickers zo over de groep dat er groepjes van 4 ontstaan. Geef 

nog geen uitleg over de stickers.  

 

Enkele aanwijzingen voor het verdelen van de groepen:  

Een groepje bestaat uit een traditionele boer*, een bioboer, een tuinier en een 

verzamelaar.  

 Indien je drie leerlingen over hebt, verdeel je 1 sticker "verzamelaar" minder.  

 Indien je twee leerlingen over hebt, verdeel je deze twee leerlingen bij een ander 

groepje en maak je dus een groepje van 6. Deze twee leerlingen geef je de sticker 

"traditionele boer" en "tuinier".  

 

Tip:  

Maak op voorhand groepjes van 4 door telkens op 4 stickers A, B, C,... te schrijven.  

Vertel hen dat er een "aardoliealarm" is. Bespreek:  

Wat is aardolie?  

Vanwaar komt het?  

Waarvoor gebruiken wij het?  

Vertel hen vervolgens dat aardoliealarm betekent dat de aardolie niet op is, maar dat ze zo 

diep in de aarde zit dat het heel moeilijk is geworden om ze uit de grond te halen. Dat zorgt 

ervoor dat aardolie erg duur geworden is. De aardolie is nu zo duur dat niet iedereen ze nog 

kan betalen.  



Wijs hen nu op de sticker die ze elk gekregen hebben:  

Jullie zijn vandaag allemaal voedseltelers. Aardolie wordt gebruikt om huizen mee te 

verwarmen, om mee auto te rijden, maar ook om voedsel te telen. We onderzoeken 

nu hoe erg jullie in de nesten zitten met dit aardoliealarm.  

 

    Met 'traditionele boer' bedoelen we de boer zoals we die nu al enkele decennia kennen: op 

grootschalige wijze één of een paar gewassen telend met veel inzet van machines die 'traditioneel' 

worden voortgetrokken door de tractor. 

 

Kennis 

STAP 1: HET SPEL 

 

De leerlingen gaan per groepje zitten.  

Deel voor elke groep de spelkaarten uit. Elke leerling legt de spelkaarten van zijn personage 

voor zich met de foto naar boven. Hij maakt twee hoopjes: een hoopje met de spelkaarten 

met de foto, en een hoopje met de spelkaarten met het aardolievat. De spelkaarten liggen 

op volgorde volgens nummering. Niemand mag de tekst op de spelkaarten al lezen.  

Elk groepje krijgt een spelbord. Elke leerling improviseert een eigen pion (een gom, slijper, ...) 

en zet zijn pion op start. De leerlingen die met twee traditionele boeren of tuiniers in een 

groepje zitten, spelen samen en kiezen dus 1 pion.  

Elk groepje beslist wie er mag beginnen. Gebruik eventueel een dobbelsteen: diegene die 

het hoogste gooit, begint.  

De persoon die aan zet is, neemt zijn eerste spelkaart met de foto en leest deze luidop voor. 

Hij kan zijn pion verzetten. Aansluitend neemt hij de eerste spelkaart van zijn tweede hoopje 

kaarten, met het aardolievat, en leest hij deze luidop voor. Hij voert uit wat er op het kaartje 

staat.  

De spelers doen dit om beurten, volgens de wijzers van de klok. Telkens nemen zij eerst een 

spelkaart van hun eerste hoopje, met de foto op, vervolgens nemen zij een spelkaart van 

hun tweede hoopje, met de foto van het aardolievat.  

De speler die als eerste de aankomst bereikt, is gewonnen.  

 

STAP 2: BESPREKING VAN ...  

 

A: manieren van voedsel telen  

 Bespreek de verschillende personages en hun afzonderlijke manier van voedsel telen:  

Jullie zijn allemaal voedseltelers. Er zijn verschillende manieren om voedsel te telen. 

Vertel wie jij was en hoe jij voedsel teelt.  

Had jij veel last van het aardoliealarm? Waarom wel/niet?  

Wie is er gewonnen? Hoe komt dat?  



Wie zou er gewonnen zijn als er geen aardoliealarm was? Waarom?  

Bespreek de voor- en nadelen van elke manier van voedsel telen. Leg hierbij de nadruk op 

het voedsel dat uit het bos komt, zonder dat de mens ervoor moet werken.  

Hoe maakt de natuur de aarde klaar om te zaaien?  

Hoe wordt er gezaaid?  

Hoe wordt er bemest, insecten en onkruid bestreden, ...?  

Besteed tijd voor het bespreken van 'schuld':  

Is het de schuld van de traditionele landbouwer dat hij zoveel olie gebruikt? Waarom 

wel/niet? 

Je kan niet altijd kiezen hoe je de dingen doet. Moet jij soms dingen doen die je 

eigenlijk op een andere manier wil doen? Welke? Waarom doe je ze anders?  

Leg uit dat ook de boeren verplicht zijn om te boeren op deze manier.  

 

B: de afhankelijkheid van aardolie  

Focus op het onafhankelijke aspect van de manier van voedsel telen van zowel de tuiniers 

als de verzamelaars:  

Wat is het grote verschil tussen de traditionele boeren en de bioboeren met de 

tuiniers en de verzamelaars? (Of anders gevraagd: Waarom moesten in het spel 

deze eerste twee telkens terug?)  

Wat is er zo goed aan de manier van telen van de twee laatsten?  

 

C: de crisis  

Bespreek tijden van crisis:  

Vandaag wordt er in het nieuws veel gesproken over crisis. Van welke crisis heb je al 

eens gehoord? Waarover gaat het dan?  

Aardoliealarm is in feite ook een crisis: een aardoliecrisis. Sommige wetenschappers 

zeggen dat het vanaf nu steeds moeilijker zal worden om aardolie te produceren. 

Wat betekent dat voor de mensen?  

Het meeste voedsel dat wij eten komt van de supermarkt. Vanwaar haalt de 

supermarkt zijn eten?  

Wat zou er gebeuren als de aardolie op een dag echt onbetaalbaar wordt?  

Welke oplossing zie jij dan?  

Stel dat iedereen terug een moestuin begint: niet iedereen heeft een tuin. Hoe zou 

jij dit oplossen?  

Bespreek de oplossingen van de leerlingen. Verwijs indien nodig naar de tuiniers en de 

verzamelaars.  

 

 

 

 



Filosoferen 

 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
 

Hoofdvraag:  

Moeten de aarde en de mens samenwerken? 
 

Subvragen: 

Mag de mens de aarde verraden? 

Moet de mens op de aarde blijven wonen? 

Is de aarde onze thuis? 

Mag de mens alle grondstoffen opgebruiken? 

Is vooruitgang altijd slecht voor de aarde? 

 

aarde 

natuur mens 

technologie steden 

olie vooruitgan

g 

landbouw  vervuiling 



Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

Actie 

De leerlingen denken na over één van beide ideeën:  

 

De natuur zit zeer mooi in elkaar. Wat vind je knap aan de natuur, wat wil je in de verf zetten 

en hoe gaan we dat doen?  

Hoe kunnen we op school minder afhankelijk worden van aardolie? Laat je inspireren door 

de voorbeelden uit de achtergrondinformatie en voer actie.  

 

Reflectie 

Zoek een mooie tak en zet die in de klas.  

De leerlingen schrijven hun reacties op de les, gevoelens,... op kaartjes en hangen die in de 

tak.  

 

 

 

 

 

 


