
Weer graad 3 

Het klimaat, onder ons gezegd en gezwegen 
 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

Doe de nodige aanpassingen en aanvullingen in de uitnodiging en print hem evenveel keer 

uit als er leerlingen zijn. 

Print de voorstellingskaart en het geruchtenblad 1 keer uit en knip hem in stroken zodat elk 

land een eigen kaart heeft. 

Print de situatiekaart 1 keer uit en knip er stroken uit zodat elk personage zijn eigen strook 

heeft. Hou de stroken samen per land. 

Print de maatregelkaart 1 keer uit. 

Print de geheime instructiekaart 1 keer uit en knip er stroken uit zodat elk personage zijn 

eigen strook heeft. Hou de stroken samen per land. 

Print de moderatorkaart 1 keer uit en knip er stroken uit. Hou de stroken samen per land. 

Print en knip de publieksweetjes zoveel keer uit als er publiek is. 

Zet deze video klaar voor het lesonderdeel 'filosoferen': The Big Ask: Klimaatverandering 

"ACT NOW!" - 3'53 http://www.youtube.com/watch?v=o6xTKniSu_4 

 

Verwondering  

Voorbereidend werk:  

 

Geef de dag voor deze les de uitnodiging mee met de leerlingen. De leerlingen lezen de brief 

tegen de volgende dag.  

 

Zet het lokaal klaar op de volgende manier:  

 tafels en stoelen voor de 4 deelnemers van de 4 landen, gegroepeerd in een halve 

 cirkel rond een flip-over of het bord;  

 stoelen voor de toeschouwers.  

 

Verdeel op voorhand de groepen. Hou hierbij rekening met de eigenheid van de leerlingen. 

Niet elke leerling wil even graag actief aan het debat deelnemen. Daarentegen hebben ook 

de toeschouwers een belangrijke rol, vooral bij het observeren van het gebeuren.  

 

De dag van de les zelf:  

Verwelkom de leerlingen de dag zelf als echte vip's. De leerlingen zijn immers genodigden 

van de klimaattop waarop een wereldvraagstuk wordt besproken.  

Kleed je klaslokaal eventueel in, of hou je klimaattop in een ander (klas)lokaal om het 

gebeuren extra gewicht te geven.  

http://www.youtube.com/watch?v=o6xTKniSu_4


Verdeel de leerlingen bij aankomst in groepjes aan de hand van een badge of naamsticker:  

 Er zijn 4 nationaliteiten die meedoen aan de klimaattop: Belg, Amerikaan (VS), 

 Ethiopiër en Bangladeshi. Daarvan zijn er telkens 4 type-mensen aanwezig: een 

 milieu-specialist, een minister, een directeur van een bedrijf, een gewone 'man van 

 de straat'.  

 Er is één groep toeschouwers  

 De leerlingen voorzien hun badge of naamsticker bij het binnenkomen zelf van hun 

 eigen of van een zelf verzonnen naam.  

 

De leerlingen gaan per land rond een tafel zitten.  

Hou een welkomstwoordje:  

 Stel jezelf voor als voorzitter van de klimaattop. Jij zal de gesprekken die dag in 

 goede banen leiden.  

 Leg het doel uit van de klimaattop:  

De aarde warmt op, dat is algemeen geweten. Dat betekent niet dat het overal echt warmer 

wordt, maar wel dat het weer over de hele wereld helemaal ontregeld is. Waar het anders 

droog is, regent het plots zoveel dat er overstromingen zijn, waar het koud is, is het plots 

een hittegolf, ... Het probleem is erg belangrijk omdat de opwarming van de aarde nu al 

slachtoffers maakt. De bedoeling is om samen tot een oplossing te komen. Voorgaande 

klimaattoppen zijn steeds geëindigd met nietszeggende afspraken. We willen nagaan of het 

ons lukt vandaag om tot goede afspraken te komen.  

 

Tips voor de inkleding:  

 Voorzie een grote wereldkaart.  

 Hang de vlaggen op van de landen in kwestie.  

 Zet de tafels klaar met karaffen water en glazen voor elke leerling.  

 Zorg er zelf voor dat je er extra voornaam uitziet.  

 Voorzie naamkaartjes/ badges voor elke leerling.  

 Voorzie security aan de deur: deze controleert de uitnodigingen (leerlingen tonen de 

 uitnodiging alvorens binnen te gaan), fouilleert, imiteert een body-scan,...  

  ...  

Opmerking:  

Hoe meer je zelf opgaat in je rol, hoe meer de leerlingen dit ook zullen doen. 

 

Kennis 

Belangrijk om weten:  

De klasgroep is nu opgedeeld in publiek en actieve deelnemers uit vier verschillende landen. 

Het publiek luistert afwisselend naar de actieve deelnemers en voert opdrachten uit.  

Op voorhand, enkele aanwijzingen voor de voorzitter:  

In de 'echte' wereldverhoudingen heeft niet elk land evenveel zeggingsmacht. Deze 

verhoudingen komen ook tijdens de klimaattop naar boven.  



Behandel de Verenigde Staten steeds met het meeste respect.  

Laat Bangladesh en Ethiopië minder aan het woord. Behandel hen ook met duidelijk minder 

aandacht en voorkomendheid.  

Als Bangladesh en/of Ethiopië toch op hun strepen staan en aandringen, verlies je geduld. 

Indien ze twee keer hetzelfde zeggen, reageer ongeduldig, onderbreek hen, en zeg dat ze 

dat al eens gezegd hebben.  

Laat duidelijk voelen dat de woorden van de VS belangrijker zijn dan die van Ethiopië en 

Bangladesh.  

Behandel België neutraal.  

 

STAP 1: de genodigden  

 Deel de voorstellingskaarten uit.  

 

De leerlingen lezen per land hun voorstellingskaart.  

De landen stellen zichzelf voor aan de rest:  

 Telkens duiden ze hun land en hoofdstad aan op de wereldkaart.  

  Vervolgens stellen de leerlingen hun personage voor aan de rest (zie hun 

 naamsticker/badge).  

 Tenslotte vertelt de minister van elk land wat hij/zij hoopt te bereiken op de 

 klimaattop (zie voorstellingskaart).  

 

Opmerking:  

Op de voorstellingskaart, zoals ook op andere kaarten die de genodigden zullen krijgen, staat 

informatie die moet worden verteld aan de rest van de groep. Het is belangrijk dat leerlingen 

telkens goed de opdracht krijgen om de mondelinge voorstelling van de kaarten voor te bereiden 

in hun groep. Geef hen telkens de tijd om de essentie aan te duiden en dit voor zichzelf met eigen 

woorden te brengen.  

 

STAP 2: het gerucht  

 Verspreid in elk land een gerucht van het geruchtenblad.  

 

De leerlingen lezen per land het gerucht voor en houden dit voor zich. De landen 

beschouwen dit als een waarschuwing om extra op hun hoede te zijn voor het land in 

kwestie.  

 

STAP 3: de toestand  

Geef elke leerling zijn situatiekaart.  

 

De leerlingen lezen hun situatiekaart.  

De leerlingen vertellen in hun land wat er op hun situatiekaart staat en bereiden zich voor 

op de voorstelling ervan voor de hele klimaattop.  



Elk land stelt zijn situatie voor aan de rest: de personages vertellen om beurten de 

informatie van hun situatiekaart aan de rest van de klimaattop.  

Opmerkingen voor de voorzitter:  

  Dit is een belangrijk moment om je voorkeur voor de V.S. duidelijk te maken, door 

 bijvoorbeeld een Ethiopische of Bangladeshi-spreker te onderbreken.  

 Stel de minister van de Verenigde Staten meer vragen over het belang van de economie 

 voor de wereld. Door jouw tussenkomst kan je het belang dat de VS hecht aan de 

 economie extra in de verf zetten. Doe dit vooral als je merkt dat minister van de VS dit 

 aspect zelf niet genoeg in de verf zet. De bedoeling is dat er in deze stap een contrast 

 duidelijk wordt tussen het standpunt van de ministers van Ethiopië en Bangladesh 

 enerzijds en dat van de ministers van België en de Verenigde Staten.  

 

STAP 4: de maatregelen  

De leerlingen van elk land lezen de maatregelen die ze elk wensen te nemen om de 

opwarming van de aarde tegen te gaan. Zie de maatregelkaart.  

 

De ministers nemen het woord en stellen hun maatregelen voor.  

Schrijf de maatregelen in het kort op een flip-over of op het bord.  

 

STAP 5: geheime agenda  

 

Deel de geheime instructiekaart uit.  

 

Elke leerling leest individueel zijn geheime instructiekaart en steekt hem dan weg. Deze 

informatie mag zelfs niet met de landgenoten gedeeld worden. Deze kaart vertelt elke 

leerling hoe hij zich moet gedragen ten opzichte van bepaalde andere personages. De 

geheime instructiekaart vertelt elk personage welke rol hij zal spelen tijdens het debat dat 

straks zal volgen. De kaart houdt iedereen bij zich om af en toe opnieuw te lezen.  

Lees deze geheime instructiekaart zelf ook goed door, zodat je de leerlingen er kan aan 

herinneren als zij niet bij hun rol blijven (zie moderatorkaarten).  

 

STAP 6: het debat  

Tijdens het debat kruipt iedereen extra in zijn rol. Een belangrijke leidraad is daarbij de 

geheime instructiekaart.  

 De voorzitter van de klimaattop leidt het debat. Hier enkele aanwijzingen:  

 

Doel van het debat:  

Tot een akkoord komen over welke maatregelen er zullen worden getroffen om de 

opwarming van de aarde tegen te gaan.  

Hoe wordt het debat gevoerd?  

 De voorzitter legt achtereenvolgens volgende vraagstukken op tafel:  

1. Hebben de Verenigde Staten en België de plicht om andere landen te helpen?  



2. Moeten we straffen opleggen aan landen die evenveel blijven vervuilen?  

 Rond telkens af met een duidelijke conclusie. Schrijf de conclusie op het bord.  

 De leerlingen vragen het woord aan de voorzitter alvorens het woord te nemen.  

 Als je merkt dat bepaalde leerlingen niet goed in hun rol blijven, geef hen dan hun 

overeenkomstige moderatorkaart. De kaarten zijn zo opgesteld dat je kan tussenkomen in 

het geval dat een leerling te veel of te weinig in een bepaalde richting gaat. Deze kaarten zijn, 

net als de geheime instructiekaart, hoogst persoonlijk en worden niet voorgelezen.  

Duur:  

Rond het debat af met een conclusie wanneer je merkt dat de discussie aan het 

doodbloeden is.  

Tip:  

Een debat wordt des te levendiger als er af en toe een 'bommetje' wordt gegooid. Als je voelt 

dat het debat stilvalt, herhaal of drijf bepaalde stellingen of uitspraken op de spits.  

Enkele voorbeelden:  

 "Dus u vindt dat de winsten die een bedrijf maakt belangrijker zijn dan miljoenen 

mensen die sterven van de dorst?"  

 "Dus u noemt meneer/mevrouw een leugenaar, misdadiger?"  

 "U zegt dat het bewezen is dat de opwarming van de aarde de schuld is van de 

mens, maar heeft u daar de bewijzen van?"  

 ...  

...en ondertussen doet het publiek....  

Het publiek heeft ondertussen ook niet stilgezeten. Afwisselend observeren zij de klimaattop 

en voeren zij publieksopdrachten uit:  

 Bij elke stap die de landen moeten afleggen, hoort leeswerk voor de deelnemers van 

de top. Geef het publiek tijdens dit leeswerk telkens een publieksweetje. Bij stap 6 luisteren 

ze naar het debat.  

 

Het publiek leest het publieksweetje en probeert er zoveel mogelijk van te onthouden. De 

weetjes verschaffen hen informatie die de top voor hen in een ander licht plaatsen. Bij de 

nabespreking van de top in stap 7 zullen zij op die manier extra informatie kunnen 

verschaffen aan de deelnemers van de top.  

 

STAP 7: Bespreking van het resultaat van de klimaattop:  

De klimaattop is afgelopen. De personages worden weer zichzelf.  

De leerlingen gaan in een grote kring zitten, genodigden en publiek samen.  

Bespreek met de leerlingen. Laat hen zeker ook praten vanuit hun reeds aanwezige kennis 

over de opwarming van de aarde:  

 Hoe vond je het om mee te doen met een klimaattop?  

 Hoe vond je het om toeschouwer te zijn van de klimaattop?  

 Iedereen die aan de klimaattop deelnam, had een eigen standpunt. Wie had welk 

 standpunt? Wat heeft het publiek hierover te zeggen?  



de directeur van het bedrijf van de VS  

de milieuspecialist van de VS  

...  

 Kreeg iedereen een gelijke behandeling? Waarom niet/wel?  

 Wat vind je van de maatregelen die zijn voorgesteld?  

Een straf als een land niet genoeg maatregelen treft.  

De landen die veel vervuilen betalen de landen die niet veel vervuilen om de 

gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.  

 Denk je dat de maatregelen zullen volstaan om ook echt te komen tot minder 

 vervuiling in de wereld?  

 Is het mogelijk om minder te vervuilen? Waarom wel/niet?  

 

STAP 8: positieve bril:  

Indien dit nog niet gebeurd is, bekijk de klimaattop en alles wat er al gebeurt om de 

opwarming van de aarde tegen te gaan met een positieve bril:  

 Wat vind je positief aan de klimaattop?  

 Niet alleen de leiders van de wereld zijn met de opwarming van de aarde bezig. Ook 

 de gewone mensen zoals wij, onze ouders, vrienden, ... zijn bezorgd om de planeet. 

 Zij doen allerlei zaken die de opwarming tegengaan.  

 Geef enkele voorbeelden van dingen die gebeuren in jouw omgeving 

Een verhaal leren bekijken vanuit verschillende standpunten is een belangrijk onderdeel 

van systeemdenken om zicht te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de 

nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende 

verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching 

voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

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. 

 

Gemeenschappelijke beleving: 

Bekijk de video 'The Big Ask: klimaatverandering "ACT NOW!": 

http://www.youtube.com/watch?v=o6xTKniSu_4 

 

 
 

Hoofdvraag:  

Mag de mens beslissen over het weer? 

 

 

weer 

slecht 

weer 

goed 

weer 

voorspellen weten 

toekomst verleden 

nabij  veraf 

http://www.youtube.com/watch?v=o6xTKniSu_4


Subvragen: 

Mogen mensen het weer beïnvloeden?  

Kunnen mensen het weer beïnvloeden? 

Wanneer is het goed weer?  

Wanneer is het slecht weer?   

Wanneer is een weersvoorspelling juist?  

Kan je het weer voor de toekomst voorspellen?  

Wie is het machtigst: de natuur of de mens?  

Wat is de nabije toekomst?  

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 klimaattop is op een sisser afgelopen. De regeringen zijn er niet in geslaagd echt goede 

afspraken te maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bovendien moeten ook 

wij ons steentje bijdragen.  

 

De leerlingen surfen daarom naar http://kids.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=dossier&id=9 en 

lezen wat zij zelf kunnen doen.  

Hang vervolgens grote flappen papier op. Maak een onderverdeling in "thuis" en "op school". 

De leerlingen schrijven in stilte, zonder te spreken, hun eigen oplossingen op de flappen.  

Laat de flappen een week hangen. De leerlingen mogen gedurende de hele week nog 

oplossingen op het bord schrijven.  

Bekijk samen met de leerlingen op het einde van de week wat er op de flappen papier staat. 

Duid de oplossingen die haalbaar lijken aan met een kleur. Duid de leuke oplossingen die 

minder haalbaar zijn aan met een andere kleur. 

Beslis samen welke acties je gaat doen met de klas. Bespreek ook de acties die minder 

haalbaar zijn en probeer ze haalbaar te maken met kleine aanpassingen 

 

Reflectie 

De leerlingen reflecteren over de voorbije klimaattop.  

 Was het moeilijk om je in te leven in de rol van minister, directeur, ...?  

 Hoe voelde het om alles te zien gebeuren zonder zelf iets te mogen zeggen?  

 Vind je dat alles eerlijk is verlopen? Waarom wel/niet?  

De leerlingen vertellen hoe ze zich voelden tijdens de les. 

 


