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volgende stappen:

Stap 1

Introductie van het onderwerp en kennismaking met de partnerschool

Stap 2

Verdieping en historische context

Stap 3

Onderzoek en het maken van een documentaire

Stap 4

Uitwisselen van de documentaire met de partnerschool en reflectie

Alle lespakketten zijn daarnaast voorzien van Starter Clips en Tutorials, inclusief uitleg over het
maken van een documentaire.

EuroClio heeft in samenwerking met een team van vier auteurs in opdracht van het
Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland het lespakket Climate Change, volledig
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Europe Schools YouTube Kanaal.
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Klimaatverandering
Docentenhandleiding
Wat betekent klimaatverandering voor jou? Dat is de vraag die leerlingen middels een
zelfgemaakte documentaire zullen proberen te beantwoorden in dit lespakket.

Onderwerp: Klimaatverandering
Onderzoeksvraag: Wat betekent klimaatverandering voor jou?
Eindproduct: Documentaire

Wereldwijd hebben we te maken klimaatverandering en de gevolgen daarvan. In de afgelopen
decennia is de staat van onze planeet alleen maar verslechterd. Ondanks wetenschappelijk
onderzoek en het Akkoord van Parijs zijn politici, en de maatschappij in het algemeen, er nog
niet in geslaagd om hun gedrag en gewoonten aan te passen ter bestrijding van de toenemende
hoeveelheid CO2-uitstoot door menselijk handelen.
Er zijn individuen en groepen mensen die zich inzetten tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd
zijn er ook mensen die, ondanks alle wetenschappelijke rapporten, niet geloven dat
klimaatverandering in de afgelopen decennia voornamelijk door menselijk handelen is
veroorzaakt.
Allerlei meningen en de verschillende manieren om met klimaatverandering om te gaan,
brengen ons tot de kernvraag van dit onderwerp: Wat betekent klimaatverandering voor jou?
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Leerdoelen
● Leerlingen maken kennis met klimaatverandering als wereldwijd fenomeen
● Leerlingen maken kennis met verschillende invalshoeken op klimaatverandering vanuit
historisch perspectief
● Leerlingen leren verbanden leggen tussen klimaatverandering en hun eigen omgeving
● Leerlingen gaan zelf op zoek naar mogelijke oplossingen om klimaatverandering tegen te
gaan
● Leerlingen ontwikkelen verschillende vaardigheden omtrent mediawijsheid

Timing
Het lespakket biedt ongeveer 10 - 15 uur aan werkmateriaal, inclusief huiswerk. Het is hierbij
mogelijk om stappen en opdrachten over te slaan of een eigen selectie van het lesmateriaal en
de daarbij behorende opdrachten te maken.

Beoordeling
Het lespakket bevat een beoordelingsmodel voor het beoordelen van de documentaires en een
checklist voor het maken van de documentaire.
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Introductievideo, Starter Clip en Tutorials
Dit lespakket bevat in totaal 7 video’s, allemaal te vinden op het In Europe Schools YouTube
Kanaal.

Introductievideo
Starter Clip Climate Change
Tutorial Research
Tutorial Extended Research
Tutorial Interviewing
Tutorial Filming
Tutorial Editing
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Hoe vind je een partnerschool?
Misschien heb je al een partnerschool in Nederland of Vlaanderen of ben je al via EuroClio aan
een andere school gekoppeld. Mocht dit nog niet het geval zijn, mail dan naar
ineuropeschools@euroclio.eu. Ook is het mogelijk om via eTwinning een partnerschool te
vinden. Hieronder vind je hier meer informatie over.
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Stap 1 Deel 1: Inleiding In Europe Schools
Introductie en Leerdoel
In de eerste stap van dit lespakket maken leerlingen kennis met het In Europe Schools Project.

Leerdoelen
● Leerlingen maken kennis met In Europe Schools, de algemene leerdoelen van het project,
de werkwijze en het eindresultaat: het uitwisselen van een zelfgemaakte documentaire
met de partnerschool.

Lesmateriaal
● Introductievideo In Europe Schools
● Annex 1: Beoordelingsmodel (Docenten)
● Handout 1: Rollenkaarten (korte versie)
● Handout 2: Checklist Documentaire

Samenwerking met de partnerschool
In Stap 1 vindt ook de eerste kennismaking met de partnerschool plaats. Er zijn meerdere
mogelijkheden om de verdere samenwerking met de partnerschool te realiseren.

Uitwisseling documentaires
In Stap 3 gaan de leerlingen in groepjes van 4 - 6 zelf op onderzoek uit voor het maken
van de documentaire. Binnen een groepje, heeft elke leerling zijn of haar eigen rol:
onderzoeker, interviewer, cameraman/vrouw en editor. In Stap 4 worden de
documentaires uitgewisseld met de documentaires van de partnerschool. Na het
bekijken van de documentaires, wordt er een online bijeenkomst georganiseerd, waar
leerlingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun documentaires en het thema in
het algemeen om te reflecteren op hoe hetzelfde onderwerp vanuit verschillende
perspectieven wordt benaderd. Het is aan te raden om in deze eerste stap alvast groepjes
te vormen. In Handout 1: Rollenkaarten (korte versie) van deze stap is een verkorte
versie van de rollenkaarten te vinden. De volledige versie van de rollenkaarten is te
vinden in Stap 3.
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Gezamenlijk documentaires maken
Tot slot is het ook mogelijk om groepjes met de partnerschool te maken en op deze
manier gezamenlijk aan de documentaires te werken. Hierbij bestaat een groepje uit 4 - 6
leerlingen, inclusief leerlingen van de partnerschool. Dit betekent dat leerlingen vanaf
Stap 3 met elkaar gaan samenwerken. In Stap 4 kan er een klassikale online bijeenkomst
worden georganiseerd om de samenwerking en de eindproducten te evalueren. Ook bij
deze vorm van samenwerking wordt aangeraden om in deze eerste stap van het
lespakket groepjes te vormen (zie Handout 1: Rollenkaarten (korte versie) en Stap 3).

Lesplan
1) Inleiding In Europe Schools Project
a) Bekijk samen met de leerlingen de Introductievideo van het In Europe Schools
Project. In deze video wordt het project kort uitgelegd. Indien wenselijk, kan er
meer achtergrondinformatie over het project gegeven
worden, zoals uitleg over de verschillende stappen, de samenwerking met de
partnerschool en het maken van de documentaire.

b) Organiseer vervolgens de eerste (online) kennismaking met de partnerschool. Dit
kan op verschillende manieren:

i)

Een klassikale online bijeenkomst via Skype, Zoom, Teams of een ander
platform, waarbij leerlingen zich aan elkaar kunnen voorstellen.

ii)

Indien dit niet mogelijk is, kunnen de leerlingen ook korte filmpjes over
zichzelf maken en deze naar de partnerschool sturen.

iii)

Bespreek vervolgens met de partnerschool welke vorm van samenwerking
voor beiden de voorkeur heeft en op welke manier het contact en de
samenwerking georganiseerd zal worden.
Gedurende het project verloopt het contact tussen de docenten veelal via
e-mail met periodieke online bijeenkomsten (Skype, Zoom, Teams etc.)
tussen docenten en leerlingen. Om het samenwerken soepeler te laten
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verlopen, kan er gebruik worden gemaakt van een gratis online beveiligde
leeromgeving zoals de TwinSpace van eTwinning.
iv)

Maak groepjes aan de hand van de rollenkaarten zoals hierboven
beschreven en bespreek klassikaal de verschillende rollen.

c) Neem samen met de leerlingen het beoordelingsformulier en de daarin

genoemde

criteria door.
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Annex 1: Beoordelingsmodel voor de Documentaire (Docenten)

De door de leerlingen gemaakte documentaire

Ja

Nee

1. Neemt de onderzoeksvraag als uitgangspunt.

2. Maakt doelbewust gebruik van camerastandpunten, editing keuzes,
voice-overs en geluiden in overeenstemming met het verhaal dat verteld
wordt.

3. Heeft de vereiste lengte en een duidelijke structuur (presentatie, interview,
conclusie, bronvermelding).

4. Situeert het verhaal binnen de historische context.

5. Maakt gebruik van primaire bronnen (bijvoorbeeld interviews in het kader
van oral history) ter ondersteuning van de onderzoeksvraag.

6. Bevat een eerlijk en evenwichtig gebruik van verschillende perspectieven.

7. Toont verschillen aan tussen het heden en verleden.

8. Voert verschillende oorzaken aan en/of geeft toelichting bij de gevolgen.

9.

Maakt

onderscheid

tussen

empirisch

onderbouwde

feiten

en
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ongefundeerde standpunten.

10. Heeft een aantrekkelijke/originele vormgeving die in het oog springt en
zijn/haar aandacht vasthoudt.
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Handout 1: Rollenkaarten (korte versie)

Researcher
Dit ga je doen:
● Het onderwerp van jullie documentaire onderzoeken aan de hand van een hoofdvraag.
● Op zoek gaan naar verhalen, de belangrijkste personen voor het verhaal, archiefbeelden
(vrijgegeven foto’s en films) en achtergrondartikelen.
●

Gebruik hiervoor de Tutorial Research en Tutorials Extended Research.

● Nagaan of de verhalen echt waar zijn.
●

De namen en gegevens van de belangrijkste personen voor het verhaal opzoeken.

●

Contact opnemen met de hoofdpersoon voor het interview.

Verantwoordelijkheden:
● Controleren van de bronnen en gegevens.
● Contact opnemen met de hoofdpersoon voor het interview.
● De interviewer helpen tijdens het interview.
● Een lijst maken met namen en functies om de titels tijdens het editen toe te voegen.
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Interviewer
Dit ga je doen:
● Vragen stellen aan de geïnterviewde persoon.
● Het interview en de vragenlijst voorbereiden op basis van de informatie die je samen met je
groepje hebt verzameld.
● Samen met je groep bedenken wat voor soort interview je gaat afnemen. Gebruik hiervoor
de Tutorial Interviewing.
● Vóór het interview met de gast praten en aan de cameraman/-vrouw en de editor uitleggen
waar het interview over gaat.
Verantwoordelijkheden:
● Een vragenlijst opstellen die aansluit bij het onderzoek.
● Goed contact onderhouden met de gast.
● Goed samenwerken met de cameraman/-vrouw.
● Na het editen, je hoofdpersoon laten weten welke delen van het interview in de
documentaire te zien zullen zijn.
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Cameraman/-vrouw
Dit ga je doen:
● Alle beelden voor de film maken. Niet alleen het interview, maar ook alle andere beelden die
nodig zijn om er een goede film van te maken en het verhaal een logische opbouw te geven.
● Nadenken over de filmlocaties en de activiteiten die gefilmd moeten worden.
● Van tevoren met de interviewer overleggen zodat hij/zij op basis van de inhoud van de vragen
kan bepalen wat gefilmd moet worden, en waar.
● Goed afspreken met de editor zodat hij/zij zeker genoeg beelden heeft voor het editen.
● Er zeker van zijn dat er voldoende licht is om mee te spelen, en controleren of de kwaliteit
van het beeld en geluid in alle scènes goed genoeg is.
● Indien nodig, een vraag een tweede keer stellen of een opname overdoen.
Verantwoordelijkheden:
● Alle beelden voor de film vastleggen, zowel het interview als de beelden van de omgeving.
● Zo nodig, oefenen met filmen met behulp van de Tutorial Filming.
● De juiste smartphone voorzien van een opgeladen batterij en power bank voor het opnemen
(eventueel via je leerkracht).
● Zorgen voor goed licht wanneer er binnen gefilmd wordt.
● Zorgen voor een goede kwaliteit van het geluid.
● Zorgen voor een goede samenwerking met de interviewer.
● Zorgen voor een goede samenwerking met de editor.
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Editor
Dit ga je doen:
● Het verhaal volledig afmaken door de opnames te bewerken. Dit is de fase waarin het
onderzoek,
het interview en de filmopnames samenkomen tot een geheel. In overleg met je groep
kunnen sommige scènes of vragen weggelaten worden om de film kracht bij te zetten.
● Wees waarheidsgetrouw. Je mag datgene wat een gast/geïnterviewde heeft gezegd niet
verdraaien tot een ander verhaal.
● Muziek of geluiden zoeken die passen bij de film en indien nodig titels maken.
●

Gebruik hiervoor de Tutorial Editing.

Verantwoordelijkheden:
● De montage/editen van de volledige film.
● Ervoor zorgen dat je over de juiste computer beschikt. Vraag dit na bij je docent.
● Alle muziek en audio voor de film selecteren.
● Goed overleggen met de interviewer en de cameraman/-vrouw over de keuzes die je maakt
tijdens het editen (wat laat je weg, in welke volgorde wil je het verhaal vertellen).
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Handout 2: Checklist Documentaire

Je gaat aan het einde van dit project samen met je groepje een documentaire maken over
klimaatverandering. Hieronder vind je een checklist met allerlei eisen waar de documentaire aan
moet voldoen. Lees de checklist door en houd deze tijdens het maken van de documentaire bij
de hand.

De documentaire:

Ja

Nee

1. Heeft een duidelijke hoofdvraag.

2. Maakt goed gebruik van de camera, editing, voice-overs en geluiden in
overeenstemming met het verhaal.

3. Heeft de vereiste lengte en een duidelijke structuur (presentatie, interview,
conclusie, bronvermelding).

5. Maakt gebruik van verschillende bronnen (bijvoorbeeld interviews of
archiefmateriaal).

6. Laat verschillende standpunten zien.

8. Laat verschillende oorzaken van klimaatverandering zien en wat de
gevolgen daarvan zijn.

9. Maakt onderscheid tussen nepnieuws en wetenschappelijke feiten.
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10. Is origineel en voorzien van een mooie presentatie.
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Stap 1 Deel 2: Inleiding Klimaatverandering
Introductie
In Deel 2 van deze stap bekijken leerlingen de Starter Clip, waarin een zeer persoonlijke aanpak
tegen klimaatverandering aan bod komt. Na het bekijken van deze Starter Clip, krijgen leerlingen
de ruimte om het onderwerp met elkaar te bespreken en te reflecteren op de onderzoeksvraag:
Wat betekent klimaatverandering voor jou?

Leerdoelen
● Leerlingen bekijken de Starter Clip.
● Leerlingen reflecteren op het onderwerp: hun eigen kennis, het belang van
het onderwerp en hun eigen standpunt.
● Leerlingen ontwikkelen hun kennis over het onderwerp, waarbij zij
onderscheid leren maken tussen nepnieuws en wetenschappelijke feiten
over klimaatverandering.
● Leerlingen gaan zich verdiepen in de oorzaken en gevolgen van
klimaatverandering.
● Leerlingen reflecteren op de onderzoeksvraag en kijken daarbij naar
verschillende

meningen

en

hun

visie

en

rol

ten

aanzien

van

klimaatverandering.

Lesmateriaal
● Starter Clip (Docenten)
● Handout 3: Klimaatverandering Mindmap
● Handout 4: Nepnieuws en Wetenschappelijke Feiten over Klimaatverandering
● Annex 2: Nepnieuws en Wetenschappelijke Feiten over Klimaatverandering Antwoorden (Docenten)
● Handout 5: Oorzaak en Gevolgen van Klimaatverandering
● Annex 3: Oorzaak en Gevolgen van Klimaatverandering - Antwoorden (Docenten)
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Lesplan
1) Introduceer het onderwerp middels het klassikaal (of individueel) invullen van een
mindmap,

zoals

het

voorbeeld

hieronder.Gebruik

hiervoor

Handout

3:

Klimaatverandering Mindmap. Alternatief: Je kunt hierbij ook gebruik maken van
Padlet.

1)

Bekijk klassikaal de Starter Clip Klimaatverandering en bespreek vervolgens de video
aan de hand van de volgende vragen:
a) Wat zie je in de video?
b) Wat is klimaatverandering?
c) Hoe denkt Blythe over klimaatverandering?
d) Wat doet Blythe tegen klimaatverandering?
e) Hoe denkt de vriend van Blythe over haar beslissing?
f) En wat vind jij hiervan?
g) Hoe kijk jij tegen klimaatverandering aan?
h) Waarom is het belangrijk om klimaatverandering te bespreken?
i) Is het belangrijk om iets tegen klimaatverandering te doen? Of juist niet?
j) Doe jij iets om klimaatverandering tegen te gaan?
k) Is er iemand in jouw omgeving die iets tegen klimaatverandering onderneemt?

2) Leerlingen gaan vervolgens aan de slag met Handout 4: Nepnieuws en
Wetenschappelijke Feiten over Klimaatverandering. Alternatief: Je kunt hierbij ook
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gebruik maken van de quiz op Socrative.
3)
a) Bespreek eerst klassikaal wat het verschil is tussen nepnieuws en nieuws
gebaseerd op feiten.
b) Ga klassikaal de lijst met stellingen af en vraag aan de leerlingen bij welke
stellingen er sprake is van nepnieuws en bij welke stellingen het over
wetenschappelijke feiten gaat en waarom.

4) Tot slot gaan leerlingen individueel of in groepjes aan de slag met Handout 5: Oorzaken
en Gevolgen van Klimaatverandering.
a) Leerlingen vullen individueel of in groepjes Handout 5 in.
b) Bespreek vervolgens klassikaal de uitkomsten.

4) Inleiding onderzoeksvraag: Wat betekent klimaatverandering voor jou? Ga hierbij weer terug
naar de mindmap en vul deze klassikaal verder aan, zoals in het voorbeeld hieronder. Deze
opdracht kan ook individueel gemaakt worden.

Gebruik in dat geval Handout 3:

Klimaatverandering - Mindmap. Alternatief: Je kunt hierbij ook weer gebruik maken van
Padlet.
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Handout 3: Klimaatverandering Mindmap

Wat weet jij over klimaatverandering? Vul de mindmap hieronder aan.
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Handout 4: Nepnieuws en Wetenschappelijke Feiten over Klimaatverandering
Geef aan bij welke stelling er sprake is van een wetenschappelijk feit.

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor door de opwarming van
de aarde.
CO2-uitstoot is gevaarlijk voor de gezondheid.
Vulkanen stoten meer CO2 uit dan mensen.
CO2-uitstoot door menselijk handelen vormt geen gevaar voor de aarde.
Er worden steeds meer ijsberen geboren.
Er is steeds meer bewijs dat orkanen krachtiger worden.
Duurzame energie is veel te duur.
Sinds de Industriële Revolutie (circa 1750) is de CO2-uitstoot met slechts 10%
gestegen.
De planeet is in de afgelopen 10 jaar afgekoeld.
Klimaatverandering heeft geen effect op dieren en planten.
Het afgelopen decennium (2010 - 2019) was de warmste periode ooit gemeten.
Wereldwijd sterft jaarlijks 1% van al het koraal af.
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Annex 2: Nepnieuws en Wetenschappelijke Feiten over Klimaatverandering Antwoorden (Docenten)
Geef aan bij welke stelling er sprake is van een wetenschappelijk feit.

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor door de opwarming van x
de aarde.
CO2-uitstoot is gevaarlijk voor de gezondheid.

x

Vulkanen stoten meer CO2 uit dan mensen.
CO2-uitstoot door menselijk handelen vormt geen gevaar voor de aarde.
Er worden steeds meer ijsberen geboren.
Er is steeds meer bewijs dat orkanen krachtiger worden.

x

Duurzame energie is veel te duur.
Sinds de Industriële Revolutie (circa 1750) is de CO2-uitstoot met slechts 10%
gestegen.
De planeet is in de afgelopen 10 jaar afgekoeld.
Klimaatverandering heeft geen effect op dieren en planten.
Het afgelopen decennium (2010 - 2019) was de warmste periode ooit gemeten.

x

Wereldwijd sterft jaarlijks 1% van al het koraal af.

x
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Handout 5: Oorzaken en Gevolgen van Klimaatverandering
De belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en
methaan. De uitstoot van deze gassen wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen.
Deze gassen hebben verschillende gevolgen, die op hun beurt, weer andere gevolgen hebben
voor klimaatverandering. Neem een kijkje naar de oorzaken en gevolgen hieronder. Wat is een
oorzaak? En wat is het daarbijbehorende gevolg op klimaatverandering? Vul het schema
hieronder in.

Er

ontstaan

steeds

natuurbranden

meer

door

hogere

temperaturen.
Bomen worden gekapt voor meer
landbouwgrond

wegens

vleesconsumptie.
De temperatuur van de aarde stijgt.
Zeewater raakt vervuild.
Brandstof nodig voor transport en
industrie.
Er

is

meer

neerslag,

waardoor

overstroming vaker voorkomt.
Er zijn minder bomen om CO2 te
absorberen, waardoor sommige dieren
naar andere gebieden trekken.
Toename in uitstoot broeikasgassen.
Er ontstaat woestijnvorming en steeds
meer

plekken

op

aarde

worden
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onbewoonbaar.
Er verdwijnen steeds meer vissoorten.
Gletsjers smelten.
Waterspiegel stijgt.
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Annex 3: Oorzaken en Gevolgen van Klimaatverandering - Antwoorden
(Docenten)

Oorzaak

Gevolg

Er ontstaan steeds meer natuurbranden door Er ontstaat woestijnvorming en steeds meer
hogere temperaturen.
Bomen

worden

plekken op aarde worden onbewoonbaar.
gekapt

voor

meer Er zijn minder bomen om CO2 te absorberen,

landbouwgrond wegens vleesconsumptie.

waardoor sommige dieren naar andere
gebieden trekken.

De temperatuur van de aarde stijgt.

Er is meer neerslag, waardoor overstroming
vaker voorkomt.

Zeewater raakt vervuild.

Er verdwijnen steeds meer soorten vissen.

Brandstof nodig voor transport en industrie.

Toename in uitstoot broeikasgassen.

Gletsjers smelten.

Waterspiegel stijgt.
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Stap 2 Deel 1: Klimaatverandering - Toen en Nu
Inleiding
In deze stap duiken leerlingen de geschiedenis in en bekijken hoe klimaatverandering door de
jaren heen wereldwijd heeft plaatsgevonden. Daarnaast bestuderen leerlingen meerdere recente
gebeurtenissen als gevolg van klimaatverandering met behulp van verschillende nieuwskoppen
en gaan zelf aan de slag met het maken van posters over klimaatverandering.

Leerdoelen
● Leerlingen bestuderen de ontwikkelingen en de gevolgen van klimaatverandering door
de jaren heen met behulp van de informatiekaarten, de tijdlijn en de nieuwskoppen.
● Leerlingen bespreken en reflecteren op klimaatverandering door de geschiedenis heen
en nu.
● Leerlingen gaan zelf op zoek naar informatie over verschillende gebeurtenissen, oorzaken
en gevolgen omtrent klimaatverandering en maken posters.

Lesmateriaal
● Annex 4: Klimaatverandering Toen en Nu (Docenten)
● Handout 6: Informatiekaarten Klimaatverandering
● Handout 7: Tijdlijn Klimaatverandering
● Handout 8: Nieuwskoppen Klimaatverandering
● Handout 9: Poster Klimaatverandering

Achtergrondinformatie
Voor meer achtergrondinformatie over klimaatbeleid, zie ook: Ontstaan Klimaatbeleid,
Rijksoverheid en Een gids voor onderhandelingen over Klimaatverandering, Verenigde Naties &
Europese Commissie.

Lesplan
1) Zie Annex 4: Klimaatverandering Toen en Nu (Docenten). Bespreek daarna klassikaal de
uitkomsten en antwoorden van elk groepje. Leerlingen lezen en bespreken in groepjes
van 3 - 4 verschillende voorbeelden van klimaatverandering door de jaren heen in
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Handout 6: Informatiekaarten Klimaatverandering. Hierbij beantwoorden leerlingen
de volgende vragen:
○ Hoe ziet klimaatverandering eruit in de verschillende tijdperken?
○ Welke overeenkomsten en verschillen in klimaatverandering zie je tussen de
verschillende tijdperken?
○ Kun je een aantal grote gevolgen van klimaatverandering uit de geschiedenis
noemen?
○ Hoe zou jij klimaatverandering in de 21e eeuw omschrijven?

2) Bekijk en bestudeer klassikaal de tijdlijn in Handout 7: Tijdlijn Klimaatverandering aan
de hand van de volgende vragen:
○ Wat zie je op de tijdlijn?
○ Welke informatie kun je in de tijdlijn vinden?
○ Wat valt je op aan de tijdlijn?

3) Na het bestuderen van de tijdlijn gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met Handout 7:
Tijdlijn Klimaatverandering. Hierbij zoeken leerlingen de juiste afbeelding bij het juiste
tijdperk weergeven in de tijdlijn. Bespreek vervolgens klassikaal de uitkomsten.

4) Leerlingen bekijken Handout 8: Nieuwskoppen Klimaatverandering en bespreken de
nieuwskoppen klassikaal aan de hand van de volgende vragen:
○ Welke grote gebeurtenissen zie je voorbijkomen?
○ In welke landen of regio’s vinden deze gebeurtenissen plaats?
○ Wat zijn de gevolgen van deze gebeurtenissen? Denk daarbij ook aan sociale of
economische gevolgen.

Leerlingen gaan tot slot zelf op zoek naar drie nieuwskoppen over klimaatverandering uit
de eigen regio. Bespreek daarna klassikaal de uitkomsten.

5) Leerlingen gaan in groepjes van 3 - 4 posters maken over klimaatverandering. Leerlingen
kunnen hiervoor een keuze maken uit één van de onderwerpen in Handout 9: Poster
Klimaatverandering.
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Annex 4: Klimaatverandering Toen en Nu (Docenten)
Het klimaat is continu in verandering en heeft zowel hele warme als hele koude periodes gekend.
De afgelopen 700.000 jaar is er om de 100.000 jaar een ijstijd geweest. Ook zijn er periodes
geweest, waarin het warmer was dan nu. Toch is de hoeveelheid CO2-uitstoot destijd altijd lager
geweest dan nu het geval is.
In de meest recente periodes van toenemende warmte en verandering in het klimaat, heeft de
uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO2 en methaan, een grote rol gespeeld. Bij een
afname van broeikasgassen, koelde het klimaat op aarde af. Bij een toename in de hoeveelheid
uitstoot, nam de temperatuur op aarde ook toe. De opwarming van de aarde in deze periodes,
veroorzaakte veel verandering. Zo stierven bepaalde diersoorten massaal uit, stegen de
zeespiegels en ontstond er oceaanverzuring. Tegenwoordig stoot de mens, in een uitzonderlijk
hoog tempo, excessieve hoeveelheden CO2 uit.
Sinds het begin van de Industriële Revolutie is de concentratie koolstofdioxide sterk
toegenomen: van 289 ppm koolstofdioxide in de atmosfeer in 1750 tot 380 ppm in 2005 en 407
ppm in 2018. Toen het wereldwijde energieverbruik vanaf 1959 drastisch toenam, betekende dat
ook de sterkste toename in hoeveelheid uitstoot van koolstofdioxide.
Bron: Skeptical science
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Handout 6: Informatiekaarten Klimaatverandering
Een aantal voorbeelden van klimaatverandering door de eeuwen heen:
Vroege Bronstijd
In de Vroege Bronstijd was er sprake van een warm klimaat in Europa. Er was landbouw mogelijk
op plekken waar dat nu niet meer kan, zoals in het Lake District en het Penninisch Gebergte in
Groot-Britannië. Tijdens de Late Bronstijd leek het klimaat alleen maar te verslechteren. Een
periode van een ongekend koud klimaat volgde in de Noord-Atlantische regio (1800 - 1500 v.
Chr.).
Bron: BROWN Tony, The Bronze Age climate and environment of Britain, 2008
De warme periode in de Romeinse Tijd
Tijdens de warme periode van de Romeinse Tijd brak in 451 n. Chr. de eerste, voor ons bekende,
pandemie uit. Deze pandemie stak herhaaldelijk de kop op tot ongeveer 750 n. Chr. Als gevolg
van de zogenoemde Justiaanse pest (536-750 n. Chr.) kwam bijna een kwart van de bevolking
rond de Middellandse Zee vroegtijdig te overlijden. De pandemie viel samen met een periode
van ingrijpende klimaatverandering in de regio. Het klimaat veranderde van een heel droog naar
een nat klimaat. In 535-536 n.C. werd deze verschuiving kort onderbroken doordat het klimaat
plots omsloeg en de oogsten mislukten. Dit was mogelijk het gevolg van een grote
vulkaanuitbarsting. Het instabiele klimaat creëerde omstandigheden die bijdroegen aan de
uitzonderlijke snelle verspreiding van de pest. Het nattere klimaat zou een stijging veroorzaakt
hebben van het aantal ratten en andere knaagdieren. Hun vlooien droegen de pestbacterie. De
Justiaanse pest leidde tot enorme sterfte onder de bevolking en eindigde toen het klimaat weer
droger werd.
Bron: Climate change and the Plague of Justinian, University of Plymouth
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De warme periode van de Middeleeuwen
Ook in de Middeleeuwen was er sprake van warme periodes. Tussen 800 en 1300 n.C. waren de
temperaturen in sommige delen van de wereld vermoedelijk hoger dan dat ze nu zijn. De invloed
van de warme periode was vooral merkbaar in Europa. Hier groeiden de graangewassen goed,
ontstonden veel nieuwe steden en de bevolking verdubbelde. In deze periode koloniseerden de
Vikingen het zuiden van Groenland. Het mildere klimaat creëerde gunstige omstandigheden voor
de scheepvaart op open zee. Tot 1300 n.Chr. bleven de Vikingen in Groenland, hierna brak de
Kleine IJstijd uit en werd landbouw onmogelijk.
Bron: Why Greenland Viking vanished, Smithsonian, 2019, Medieval warm period, Skeptical
Science

De Kleine IJstijd van de Middeleeuwen
In delen van Europa en Noord-Amerika daalden de temperaturen drastisch in 1300 n.Chr. De
Kleine IJstijd was geen periode van een aanhoudend koud klimaat. Als gevolg van zonnemina,
periodes van beperkte zonne-activiteit in de elfjarige zonnecyclus, was de Kleine IJstijd een
aaneenschakelijk van afkoeling en opwarming. Tijdens het koudere klimaat leidde vroege
sneeuwval, zware stormen en terugkerende overstromingen tot mislukte oogsten. Dit leidde tot
hongersnoden en ziektes. Gletsjers begonnen te groeien en pakijs (op elkaar geschoven
ijsschollen) breidde zich uit tot het zuiden van het Noord-Atlantische gebied. Het pakijs
blokkeerde havens en hinderde de visvangst. De overgang van warme naar koude periodes
gebeurde abrupt en leidde tot de grote hongersnood van 1310 tot 1322. Oogsten mislukten keer
op keer doordat de aanhoudende regen het moeilijk maakte graangewassen te planten. Steeds
meer ziekten staken de kop op, mensen stierven van de honger en veel boerderijen werden
verlaten. De graanoogst van 1316 was de slechtste in de hele Middeleeuwen. Er was niet genoeg
graan om het vee te kunnen voederen en het gemaaide hooi kon niet gedraaid worden,
waardoor het nat bleef en uiteindelijk ging rotten.
Bronnen: Medieval Warm Period, Science direct, EASTERBROOK, D, Evidence Based Climate
Science, HUHTAMAA, H, Climate and the Crises of the Early Fourteenth Century in Northeastern
Europe
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De Kleine IJstijd van de 17e Eeuw
In de 17de eeuw daalden de temperaturen tot laagterecords in Noordwest-Europa en
Zuidoost-Noord-Amerika. De ijstijd is goed vastgelegd aan de hand van schilderijen, dagboeken
en vermeldingen van activiteiten op bevroren meren en rivieren. Tussen 1645 en 1715 waren de
weersomstandigheden het zwaarst, omdat zonnevlekken buitengewoon zeldzaam werden.
Zonnevlekken zijn donkere plekken op de zon en zijn een maat voor de activiteit van de zon: hoe
meer, hoe actiever. De temperaturen in Europa daalden, er viel meer sneeuw en het vroor vaker.
De gletsjers in de Zwitserse Alpen groeiden zo hard dat ze boerderijen bereikten en hele dorpen
bedolven. Havens in IJsland en Holland raakten geblokkeerd en graanoogsten mislukten. De
rivier de Theems en kanalen en rivieren in de Nederlanden bevroren in de winter. In IJsland
halveerde de bevolking bijna. In delen van China stapte men na eeuwen af van gewassen die
gedijen in een warm klimaat.
Bron: Environmental History Resources

1815, Het Jaar Zonder Zomer
Midden in de Kleine IJstijd (van 1790 tot 1830), was er een jaar zonder zomer. Dit verschijnsel
werd vermoedelijk veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in april 1815. De
uitbarsting van Tambora, voorheen Nederlands-Indië, nu Indonesië, was de zwaarste uitbarsting
van de laatste 1300 jaar. De hoeveelheid zonnestraling nam nog verder af en dit leidde tot
ongekende laagterecords in de zomer. De ongewone kou vernielde gewassen, dreef de
voedselprijzen op en veroorzaakte hongersnoden en epidemieën van cholera en andere ziekten.
Bron: Blast of the Past. Smithsonian magazine

Begin van het Industriële Tijdperk
Als direct gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen blijkt uit sommige studies dat de
opwarming van de aarde in feite al in de jaren 1830-1839 begon. De opwarming ging niet overal
op hetzelfde moment van start. De tropische oceanen en het Noordpoolgebied waren de eerste
34

regio’s waar de temperaturen in de jaren 1830-1839 begonnen te stijgen. Twintig jaar later was
het de beurt aan Europa, Noord-Amerika en Azië. De start van het industriële tijdperk betekende
ook de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie. Hierdoor bracht
de mens grote hoeveelheden extra koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer.
Deze extra uitstoot van gassen versterkte het natuurlijke broeikaseffect van de planeet en
resulteerde in een stijging van de temperaturen.
Bron: The industrial revolution kickstarted global warming much earlier than we realised, The
conversation.

De 21ste Eeuw en Klimaatverandering
Door de uitstoot van broeikasgassen wordt
het steeds warmer op aarde. Dit heeft grote
gevolgen voor mens, natuur en milieu. De
gemiddelde temperatuur van de aarde is in
de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen.
In Nederland met zelfs 1,7 graden en in België
met 1,9 graden. Andere gevolgen zijn dat het
groei-

en

bloeiseizoen

Leefgebieden

van

vroeger

dieren

en

begint.
planten

veranderen, bijvoorbeeld door hogere temperaturen. Hierdoor sterven steeds meer dieren en
plantensoorten uit of vertrekken zij uit hun leefgebied. Ook neemt het extreme weer toe. Zo
krijgen we steeds meer te maken met stortregen en ontstaan er zwaardere stormen of juist lange
droge en hete perioden. Nederland en België zijn extra kwetsbaar voor overstromingen omdat
beide landen gedeeltelijk onder de zeespiegel liggen. Klimaatverandering leidt ook tot een
tekort aan drinkwater en voedsel. Daardoor ontvluchten steeds meer mensen hun regio of land.
Het veranderende klimaat kan nadelig zijn voor onze gezondheid. Denk aan luchtwegproblemen
door luchtvervuiling, of meer allergieën. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en
neerslag kunnen ook infectieziekten meer ruimte krijgen. De afgelopen decennia is er steeds
meer aandacht gekomen voor klimaatverandering mede door klimaatprotesten en

35

klimaatakkoorden. Het Parijs Akkoord is het meest recente akkoord en ging in 2020 in met als
doel uitstoot met 50% te verminderen in 2050 ten opzichte van 1990.

Bronnen: Klimaatverandering en gevolgen, Rijksoverheid, Klimaatbeleid I Klimaatverandering,
Rijksoverheid & Waargenomen verandering in Belgie, Klimaat.be. Bron afbeelding: Phoenix,
Randall. Flood in Fowey. Via pixy.org
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Handout 7: Tijdlijn Klimaatverandering
Misschien kun je je nog wel de extreme hitte in de zomer van de afgelopen jaren herinneren.
Denk bijvoorbeeld ook aan de warmere temperaturen in de winter of de steeds zwaardere
stormen en regenbuien. En hoe zag het weer eruit toen je nog als kind in de zomer buiten
speelde? Was het toen warmer? Of was het juist kouder?

Zoals je de afgelopen tijd hebt kunnen zien, is het klimaat steeds aan het veranderen. Maar hoe
zit het precies met klimaatverandering door de jaren heen?
Hieronder zie je een tijdlijn met de gemiddelde temperatuur wereldwijd gemeten sinds het begin
van de jaartelling tot nu.

Bekijk en bespreek gezamenlijk de tijdlijn en probeer daarbij de volgende vragen te
beantwoorden:
● Wat zie je op de tijdlijn?
● Welke informatie kun je in de tijdlijn vinden?
● Wat valt je op aan de tijdlijn?

Bron: De Volkskrant.
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Bekijk nu de afbeeldingen hieronder en verbind deze met de juiste periode in de tijdlijn zoals
weergeven in het voorbeeld:
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Bronnen:
Pieter Brueghel, Nederlandse Spreekwoorden via Wikimedia Commons
Griffith’s Guide to the Iron Trade of Great Britain Via Wikimedia Commons
Phoenix, Randall,Flood in Fowey via pixy.org
Hendrick Avercamp, Winterlandschap met ijsvermaak,, via Wikimedia Commons
Volterra via Wikimedia Commons
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Handout 8: Nieuwskoppen Klimaatverandering
Klimaatverandering is volop in het nieuws. Wekelijks hoor (of lees) je allerlei berichten over
klimaat en klimaatverandering. Wat zijn de verhalen achter de nieuwskoppen en wat voor
gevolgen hebben de gebeurtenissen die in het nieuws aan bod komen?

Bekijk de nieuwskoppen hieronder en bespreek deze klassikaal. Probeer daarbij de volgende
vragen te beantwoorden:

● Welke grote gebeurtenissen zie je voorbijkomen?
● In welke landen of regio’s vinden deze gebeurtenissen plaats?
● Wat zijn de gevolgen van deze gebeurtenissen? Denk daarbij ook aan sociale of
economische gevolgen. Ga daarna op zoek naar nieuwsberichten uit jouw eigen
regio en bespreek de uitkomsten met de klas.
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Handout 9: Poster Klimaatverandering
In deze opdracht ga je een poster maken. Vorm groepjes van 3-4 leerlingen en kies één van de
onderstaande onderwerpen. In elk onderwerp worden specifieke vragen gesteld die je helpen bij
het ontwerpen van de poster. Dit kan je doen op papier maar ook online via websites als Canva,
Crello of BeFunky.

Windenergie
De Nederlandse rijksoverheid wil dat in 2030 27% van alle gebruikte energie uit duurzame
bronnen komt, in 2050 moet dat 100% zijn. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame
energie maar niet iedereen is blij met de installatie van een windpark. Zijn er windparken bij jou
in de buurt? Wat vind je ervan? Met wie krijg je te maken bij de installatie van een windpark? Wat
zijn hun meningen? Beeld de verschillende organisaties en/of personen uit op een poster.
Bron: Windenergie op zee, Rijksoverheid.

Voedselverspilling
Gooi je weleens eten weg? Dan ben je niet de enige. In de Europese Unie wordt jaarlijks 88
miljoen ton eten weggegooid. Hoe los je voedselverspilling op? Gelukkig heb je dat voor een deel
zelf in handen. Bijna 40% van voedsel wordt namelijk door de winkel of consument weggegooid.
En daar kan jij een verschil maken. Als je boodschappen doet, kun je bijvoorbeeld eerst kijken
wat je thuis hebt liggen. Moet je toch eten weggooien? Wat denk je van een wormenhotel zodat
je afval thuis wordt omgezet in compost? Maak een poster met oplossingen tegen
voedselverspilling.
Bron: Vecht mee tegen voedselverspilling, Greenpeace.

Bio-industrie
De meesten van ons hebben er wel eens van gehoord: De kiloknaller - vaak een groot stuk vlees
of gevogelte dat redelijk goedkoop, en dus vaak ook milieu-en dieronvriendelijk, geproduceerd
is en tegen een relatief lage prijs wordt verkocht. Voordelig voor ons, de consument, zou je
kunnen denken. Maar wat zijn de langetermijn gevolgen? De bio-industrie (of: intensieve
veehouderij) heeft verschillende gevolgen voor mens, dier en klimaat. Hoeveel CO2-uitstoot
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komt er vrij bij het produceren van een glaasje melk? En hoeveel liter water is er nodig voor het
produceren van een gehaktbal? Wat betekent de bio-industrie voor dierenwelzijn? Maak een
poster met de productieketen van een vlees- of zuivelproduct en bedenk daarbij wat de
mogelijke gevolgen kunnen zijn voor: de consument, de boer, de dieren en het klimaat.

CO2 - Voetafdruk
Hoeveel vlees eet jij? Drink je veel melk? Ga je vaak met het vliegtuig op vakantie? Reis je met het
openbaar vervoer of gebruik je juist de fiets? Staat bij jullie thuis elke dag in de winter de
verwarming aan? Dit zijn allemaal persoonlijke keuzes die invloed kunnen hebben op onze
CO2-uitstoot. De hoeveelheid CO2 die wij, door ons handelen, uitstoten, wordt ook wel de CO2 voetafdruk genoemd. Ben je benieuwd naar jouw eigen CO2 - voetafdruk? Doe dan de
Voetafdruktest van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Maak vervolgens een poster met jouw CO2 voetafdruk: Hoeveel stoot je uit bij het eten van een biefstuk? Hoeveel stoot je uit tijdens een
weekendje weg naar Berlijn met het vliegtuig? Hoe groot is de uitstoot als je diezelfde reis met de
trein zou maken? En wat voor invloed heeft je kleding op je CO2-voetafdruk? Bedenk zoveel
mogelijk voorbeelden.
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Stap 2 Deel 2: Verschillende Standpunten over Klimaatverandering
Inleiding
In dit deel van Stap 2 maken leerlingen kennis met verschillende standpunten over
klimaatverandering. Middels het bestuderen van verschillende standpunten, verkrijgen
leerlingen meer inzicht in allerlei meningen over klimaatverandering en mogelijke oplossingen
en kunnen zodoende zelf een weloverwogen standpunt innemen of actief meedenken over
mogelijke oplossingen en manieren om met klimaatverandering om te gaan.

Leerdoelen
● Leerlingen bestuderen hoe verschillende mensen, groepen en bedrijven tegen
klimaatverandering aan kijken.
● Leerlingen leren dat het verzamelen van zoveel mogelijk informatie en het bestuderen
van verschillende standpunten belangrijk is voor het vormen van een eigen mening.
● Leerlingen gaan op zoek naar mogelijke antwoorden op de onderzoeksvraag en denken
alvast na over een onderwerp voor de documentaire.

Lesmateriaal
● Handout 10: Verschillende Standpunten over Klimaatverandering

Lesplan
1. Verdeel de klas in groepen van 4 - 6 (afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas) en
geef elke groep een van de standpunten uit Handout 10: Verschillende Standpunten
over Klimaatverandering.

a. Leerlingen bespreken in groepjes de informatie over het standpunt aan de hand
van de volgende vragen:
i.

Over wie gaat het?

ii.

Hoe

denkt

die

persoon

(of

organisatie,

bedrijf,

groep)

over

klimaatverandering?
iii.

Waarom heeft de persoon deze mening?

iv.

Heeft diegene een oplossing om klimaatverandering tegen te gaan? Zo ja,
wat houdt deze oplossing in?
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v.

Hoe denk jij over dit standpunt?

b. Vervolgens presenteert elk groepje de standpunten en de verzamelde antwoorden
op de bovengenoemde vragen.

2. Hierna kan de klassikale discussie worden vervolgd aan de hand van de volgende vragen:
a. Wat betekent klimaatverandering voor jou?
b. Hoe denk jij over klimaatverandering?
c. Wat zou jij doen tegen klimaatverandering?
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Handout 10: Verschillende Standpunten

Greta Thunberg
Thunberg is een 17-jarige Zweedse milieuactiviste. Ze is wereldwijd bekend voor haar strijd voor
het klimaat. Ze heeft toespraken gehouden op veel verschillende plekken waaronder de
VN-klimaatconferentie en voor de paus. Greta heeft 4 miljoen mensen geïnspireerd deel te
nemen

aan

de

wereldwijde

klimaatstaking

op

20

september

2019, de grootste

klimaatdemonstratie in de geschiedenis. Ze dringt aan op onmiddellijke actie in de aanpak van
de klimaatcrisis.
In 2018 ging ze in schoolstaking en vatte post voor het Zweedse parlement met het bord
“Skolstrejk för klimatet” (schoolstaking voor het klimaat) om aan te dringen op krachtigere
maatregelen tegen klimaatverandering. Al snel werd haar protest opgepikt door andere
scholieren die hun krachten bundelden in de klimaat protest beweging ‘Fridays for Future’. “We
kunnen niet gewoon zo doorgaan alsof morgen niet bestaat, want er is wel een morgen. Dat is
alles wat we willen zeggen,” aldus Greta in 2019. Ze stak per zeilboot de Atlantische Oceaan over,
van de Verenigde Staten naar Portugal, om de klimaattop in Madrid bij te wonen zonder het
vliegtuig te nemen en haar ecologische voetafdruk niet te vergroten.

Foto via Wikimedia Commons.
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Boyan Slat
Deze 25-jarige Nederlandse ondernemer zet zich in voor het ambitieuze doel om miljoenen
tonnen plastic uit onze oceanen te verwijderen. Hij wil een vangnet in de oceanen installeren die
de stroming zal doorlaten maar tegelijkertijd al het plastic afval zal tegenhouden. Het afval hoopt
zich op in het midden van de plasticvanger en kan dan later opgevist worden voor recyclage.
Op zijn 21e heeft Boyan Slat The Ocean Cleanup Project opgericht. Na een crowdfunding
campagne waarmee hij meer dan 2 miljoen dollar ophaalde, bouwde zijn team het eerste
prototype op ware grootte.
The Ocean Cleanup wil een vloot van opvangsystemen inzetten om zo elke vijf jaar naar
schatting 50 % van de plasticsoep in de Stille Oceaan te kunnen verwijderen.
Het verzamelde plastic zal opnieuw aan wal worden gebracht om gerecycleerd en verkocht te
worden aan retailbedrijven. Met de inkomsten hiervan zal The Ocean Cleanup zijn uitbreiding
naar de andere vier oceaanstroming medefinancieren.

Foto via Wikimedia Commons
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Greenpeace
Greenpeace is de grootste internationale milieuorganisatie ter wereld. De organisatie is actief in
meer dan 55 landen en heeft wereldwijd 3,2 miljoen donateurs. Greenpeace is politiek en
financieel onafhankelijk en neemt geen geld aan van bedrijven en overheden. In spectaculaire
campagnes maakt Greenpeace milieuproblemen zichtbaar en dringt overheden en bedrijven aan
tot oplossingen. Spectaculaire acties zijn altijd het handelsmerk geweest van de organisatie,
mogelijk ken je de beelden van Greenpeace-boten tussen walvisjagers. In de jaren 70
verspreidden de beelden van het verzet tegen de commerciële walvisjacht zich over de hele
wereld en gaven de organisatie grote bekendheid. Als resultaat hiervan werd in 1986 de
commerciële walvisjacht verboden. De laatste decennia richten de campagnes van Greenpeace
zich voornamelijk op het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit.

Greenpeace logo by Greenpeace, licensed under CC4.0 via Wikimedia Commons
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Extinction Rebellion
Extinction Rebellion is een internationale beweging die geweldloze acties organiseert. De
actievoerders van Extinction Rebellion, afgekort XR, willen dat regeringen "eerlijk zijn over de
klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen". Verder willen ze dat de
uitstoot van broeikasgassen in 2025 verminderd is naar nul en dat burgers meer te vertellen
krijgen in de besluitvorming over de energietransitie. De beweging waaide snel over vanuit het
Verenigd Koninkrijk naar de rest van de wereld. Inmiddels zijn er in zeker veertig landen
afdelingen opgericht die aandacht vragen voor klimaatverandering. XR heeft geen bazen en
werkt zonder een gestructureerde organisatie. In België verstoorden klimaatactivisten een live
televisiedebat. In witte shirts en met olifantenmaskers op gooiden ze confetti op de presentator
en zijn gasten.

Extinction Rebellion logo, licensed under CC1.0 via Wikimedia commons
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Farmers Defence Force
Farmers Defence Force (FDF) is een Nederlandse belangenorganisatie voor de landbouwsector.
De organisatie werd in mei 2019 opgericht. Aanleiding hiervoor was een stalbezetting in Boxtel
door dierenactivisten. Aanvankelijk werd FDF opgericht om boeren te helpen die werden
‘geconfronteerd met de excessen van milieu-extremisten’. Sindsdien is de doelstelling verbreed
en komt de organisatie op voor de belangen van boeren in het algemeen.
FDF wordt gekenmerkt door een activistische houding en speelde een leidende rol bij de
Boerenprotesten van 2019 en 2020. Farmers Defence Force heeft herhaaldelijk onderzoeken over
stikstofuitstoot in twijfel getrokken.

Farmers protest in The Hague 1 October 2019 by Kees Torn, licensed under CC2.0 via Wikimedia commons
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H&M
Hennes & Mauritz (H&M) is een Zweedse modeketen. Met vestigingen in 74 landen en meer dan
5000 filialen wereldwijd, kan je moeilijk om de kledingwinkel heen. Zogenoemde fast fashion
merken zoals H&M worden in de laatste jaren meer en meer bekritiseerd mede door
overproductie en hun CO-2 voetafdruk. Ook leidde de instorting van Rana Plaza, een
kledingfabriek in Bangladesh tot meer kritiek, meer dan 1100 mensen kwamen om het leven in
2013. Sindsdien heeft H&M nieuwe initiatieven en beloftes gedaan over de verbetering van
werkomstandigheden en duurzaamheid. H&M heeft als doelstelling in 2040 volledig ‘’klimaat
positief’’ te zijn. Ook heeft het bedrijf de ‘conscious-collectie’ waarvan minstens 50% uit
duurzaam geproduceerde stoffen bestaat. De initiatieven van H&M worden regelmatig in twijfel
getrokken. De keten zou enkel aan hun imago werken en geen echte veranderingen doorvoeren.
De kledingindustrie is de op een na grootste bron van vervuiling ter wereld en stoot jaarlijks 1.2
miljard ton broeikasgassen uit. 4% van het drinkwater op aarde wordt gebruikt voor
kledingproductie.

H&M logo on a mall in Israel by MediaPhoto.org, licensed under CC3.0 via Wikimedia commons.
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De Vegetarische Slager
De producten van de Vegetarische Slager heb je vast al eens zien liggen in de supermarkt. Jaap
Kortweg is het brein achter het vegetarische Rul Gehackt en de Gerookte Speckjes. Als kind uit
een boerenfamilie at Kortweg graag vlees. Dit veranderde toen in 1997 de varkenspest uitbrak in
Nederland. Hij besloot te stoppen met het eten van vlees maar als vleesliefhebber miste hij
vervangende producten. Zo ontstond het idee om producten te ontwikkelen die smaken naar
vlees maar zonder dat daar een dier voor moet sterven. De producten van de Vegetarische Slager
worden inmiddels in 30 landen verkocht. Een voorbeeld is de Plant-Based Whopper van Burger
King die niet alleen in Europa maar ook in China, Japan en Latijns-Amerika is gelanceerd.

Vegetarische Slager aan het Spui by Gerard Stolk, licensed under CC2.0 via Flickr
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Laura Van De Woestyne
Laura, ook wel bekend als Laura from the Desert, is een Vlaamse influencer die zich inzet voor
een zero-waste lifestyle, oftewel; een duurzame levensstijl waarbij je zo min mogelijk producten
of voedsel verspilt en zoveel mogelijk hergebruikt. Nadat ze zich had verdiept in allerlei
klimaatproblemen, besloot Laura om vegetariër te worden en duurzamer te leven door
bijvoorbeeld te kijken naar hoe ze haar CO2-voetafdruk kon verminderen. Zo is zij uitgekomen
op

een

zero-waste

lifestyle.

Met

haar

Instagram-account probeert Laura te laten zien dat
iedereen, ook met kleine stappen, duurzaam kan
leven. Op haar account deelt ze allerlei tips over het
verduurzamen van alledaagse producten, kleding,
voedsel en cosmetica. Ook zet ze zich in voor
verschillende klimaatcampagnes van allerlei bedrijven
en initiatieven.

Instagram-account van Laura from the Desert.
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Royal Dutch Shell
Shell is een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een groot deel van alle
brandstoffen zoals benzine en diesel, maar richt zich ook op het
opwekken van elektriciteit en het produceren van aardgas.
Wereldwijd stoot Shell ongeveer 10 miljoen ton CO2 uit. Je kunt
je dus misschien wel voorstellen dat Shell veel kritiek te verduren
krijgt. Zo is Milieudefensie, in samenwerking met zes organisaties
en bijna 20.000 Nederlands, in 2018 naar de rechter gestapt om
Shell aan te klagen voor de grote mate van milieuvervuiling in
Nederland. Volgens Milieudefensie blijft Shell zich schuldig
maken aan milieuvervuiling ondanks dat de oliemaatschappij
weet dat het gebruik van olie en gas heel slecht voor het klimaat
is. In mei 2021 deed de rechter een baanbrekende uitspraak.
Shell is verplicht om eind 2030 hun CO2 uitstoot terug te brengen met netto 45% ten opzichte
van het niveau in 2019. Voor de uitspraak was de doelstelling van Shell 20% in 2030.

Logo of Royal Dutch Shell at a gas station in Aalsmeer,
the Netherlands, licensed under CC1.0 via Wikimedia Commons
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Stap 2 Deel 3: Kies je onderwerp!
Inleiding
In dit laatste deel van Stap 2 kiezen leerlingen een onderwerp voor hun documentaire,
gebaseerd op alle opdrachten, de verschillende standpunten en de Handout 11: Kies je
onderwerp!

Leerdoelen
● Leerlingen kiezen een onderwerp voor hun documentaire.

Lesmateriaal
● Handout 11: Kies je onderwerp!
● Aanvullend Materiaal: Schooltv
○ Hoe duurzaam zijn vleesvervangers?
○ Waarom gaan we van het gas af?
○ Je kledingkast verduurzamen

Lesplan
Verdeel de klas in groepjes van 4 - 6, die in Stap 1 al gemaakt zijn. De groepjes kiezen vervolgens
een onderwerp met behulp van Handout 11: Kies je onderwerp! Bekijk eventueel klassikaal het
aanvullend materiaal voor extra voorbeelden en achtergrondinformatie.
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Handout 11: Kies je onderwerp!
In de afgelopen twee stappen heb je kennis gemaakt met het begrip klimaatverandering: wat het
is, wat de gevolgen van klimaatverandering zijn, hoe klimaatverandering er in de afgelopen
eeuwen uitzag en hoe verschillende mensen en organisaties tegen klimaatverandering aan
kijken. In de volgende stap ga je met je groepje zelf een documentaire maken over
klimaatverandering. Hiervoor ga je samen met je groepje op onderzoek uit naar lokale
initiatieven voor duurzaamheid en een beter klimaat.
Voor dit onderzoek, heb je natuurlijk een onderwerp nodig. Voor het kiezen van een onderwerp
kun je zelf op zoek gaan naar lokale initiatieven in je eigen regio, naar organisaties en mensen
die zich bezighouden met duurzaamheid, beleidsmakers, of juist organisaties en mensen die
kritiek hebben op maatregelen tegen klimaatverandering. Zoek eens naar fair fashion merken,
wormenkwekerijen of alternatieve manieren van produceren. Ken je mensen die een moestuin
hebben? Of een bedrijf dat zich bezighoudt met groene energie? Of wil je weten hoe recyclen in
zijn werk gaat? Kijk bij jou in de buurt!

Je kunt bijvoorbeeld op zoek naar:
● Lokale politici die zich inzetten tegen klimaatverandering of juist tegen allerlei
klimaatmaatregelen zijn;
● Een duurzame winkel: denk bijvoorbeeld aan een kringloopwinkel, een fair fashion of fair
trade winkel of supermarkt;
● Een biologische boerderij;
● Allerlei initiatieven voor een schonere en groenere leefomgeving: denk aan het opruimen
van stranden of grachten, of het planten van bomen in de drukke stad;
● Iemand uit je directe omgeving die zich inzet voor een duurzamer huis: denk hierbij aan
het plaatsen zonnepanelen, een groen dak of duurzame bouwmaterialen.

Voor inspiratie kun je kijkje nemen op de website van OneWorld: Powerswitch, hier vind je
artikelen over energietransitie en duurzaamheid.
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Stap 3: Aan de slag!
Inleiding
In Stap 3 gaan leerlingen zelf aan de slag met het maken van een documentaire. Hiervoor gaan
leerlingen in groepjes van 4 - 6, die in Stap 1 al gevormd zijn, onderzoek doen naar het gekozen
onderwerp uit Stap 2.
Leerdoelen
● Onderzoek doen naar en informatie verzamelen over het gekozen onderwerp.
● Het maken van een documentaire in groepjes van 4 - 6 leerlingen, met ieder een eigen
rol/functie binnen de groep.

Lesmateriaal
● Annex 5: Verklaring Auteursrechten (Docenten)
● Handout 2: Checklist Documentaire
● Handout 12: Rollenkaarten
● Handout 13: Stappenplan Documentaire & Research
● Handout 14: Hoe ga je met auteursrechten om?
● Handout 15: Toestemmingsformulier Minderjarigen

● Tutorials:
○ Research
○ Research: Extra
○ Interviewen
○ Filmen
○ Editen
Lesplan
1) Bespreek klassikaal de opzet voor het maken van de documentaire: Leerlingen gaan in
groepjes van 4 - 6 gezamenlijk een documentaire maken. Binnen elke groep doet
iedereen onderzoek naar het gekozen onderwerp. Daarnaast heeft elk groepslid (of twee
of meer groepsleden) nog een aparte functie, namelijk:
a) Interviewer
b) Cameraman/vrouw
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c) Editor

2) Laat leerlingen individueel de rollenkaarten lezen en bespreek deze klassikaal. Gebruik
hiervoor Handout 12: Rollenkaarten. Zodra de functies en verantwoordelijkheden van
elke rol duidelijk zijn voor alle leerlingen, kunnen de groepjes zelf de rolverdeling maken.

3) Neem vervolgens klassikaal de volgende Handouts door:
a) Handout 2: Checklist Documentaire
b) Handout 13: Stappenplan Documentaire & Research

4) Geef tot slot een korte uitleg over copyright, oftewel: de auteursrechten. Voor het maken
van de documentaires zullen de leerlingen rekening moeten houden met het
auteursrecht voor het verwerken van muziek, fotomateriaal of beeldmateriaal. Als
leerlingen ervoor kiezen om gebruik te maken van foto’s, muziek of ander soort
beeldmateriaal in de documentaires waar auteursrechten op rusten, dienen zij eerst
toestemming te vragen bij de wettige eigenaar van het materiaal. Het is dan ook aan te
raden om alleen gebruik te maken van materiaal waar geen auteursrechten op rusten. Zie
ook Annex 5: Verklaring Auteursrechten (Docenten).

Het zoeken naar auteursrechtvrij materiaal kan via een aantal websites. Voor foto’s kan je
zoeken via Flickr en Wikimedia Commons. Je kan ook via Google Afbeeldingen zoeken
wanneer je klikt op Tools, gebruiksrechten en Creative Commons-licenties selecteert.
Stock videos (auteursrechtvrij videomateriaal) kan je vinden via Pexels en Pixabay. In de
tutorial editing wordt uitgelegd hoe je auteursrechtvrije geluidsopname kan vinden via
Free Music Archive, Zapsplat, Bensound en Public Domain 4u.

5) Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag en gebruiken daarbij de
volgende Handouts:
a) Handout 12: Rollenkaarten
b) Handout 13: Stappenplan Documentaire & Research
c) Handout 14: Hoe ga je met auteursrechten om?
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d) Handout 15: Toestemmingsformulier Minderjarigen

Daarnaast bekijken de leerlingen de volgende Tutorials gezamenlijk met hun groepje,
zoals uitgelegd in Handout 13: Stappenplan Documentaire & Research:
a) Research
b) Research: Extra
c) Interviewen
d) Filmen
e) Editen

Alle Tutorials zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling en te bekijken op het In Europe
Schools YouTube Kanaal.
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Annex 5: Verklaring Auteursrechten (Docenten)

Auteursrechten mededeling
De deelnemende scholen zien erop toe dat alle beelden van derden en/of muziekopnames die
gebruikt worden in de video, zijn vrijgegeven. Dit betekent dat de deelnemende scholen
toestemming moeten hebben van de oorspronkelijke rechthebbenden en/of dat de
deelnemende scholen gebruik maken van beelden en/of muziek waarop geen rechten rusten
(zoals royalty vrije stock muziek). Wij raden u ten zeerste aan geen auteursrechtelijk beschermd
materiaal te gebruiken zonder toestemming van de houder(s) van het auteursrecht. Dit geldt ook
voor al het VPRO-materiaal (zoals foto’s, logo’s, audio, video, enz.).
Indien de deelnemende scholen zonder toestemming gebruik maken van een auteursrechtelijk
beschermd werk (bijvoorbeeld muziek of archiefbeelden), schenden zij mogelijk de
auteursrechten die op dit werk rusten. De deelnemende scholen zijn zich ervan bewust dat zij in
dit verband volledig aansprakelijk gesteld worden voor eventuele claims. De VPRO en EuroClio
zijn niet aansprakelijk voor mogelijke claims van derden. Meer informatie hierover vindt u in de
instructiefilmpjes voor onderzoek, editen en uploaden. Klik hier voor meer informatie over het
uploaden en de auteursrechten op YouTube.
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Handout 12: Rollenkaarten

Researcher
Dit ga je doen:
● Het onderwerp van jullie documentaire onderzoeken aan de hand van een hoofdvraag.
● Op zoek gaan naar verhalen, de belangrijkste personen voor het verhaal, archiefbeelden
(vrijgegeven foto’s en films) en achtergrondartikelen.
●

Gebruik hiervoor de Tutorial Research en Tutorial Research: Extra.

● Nagaan of de verhalen echt waar zijn.
●

De namen en gegevens van de belangrijkste personen voor het verhaal opzoeken.

●

Contact opnemen met de hoofdpersoon voor het interview.

Verantwoordelijkheden:
● Controleren van de bronnen en gegevens
● Contact opnemen met de hoofdpersoon voor het interview.
● De interviewer helpen tijdens het interview.
● Een lijst maken met namen en functies om de titels tijdens het editen toe te voegen.

Stappen van de onderzoeksfase (rol voor de hele groep)
Brainstormen en op zoek gaan naar bronnen
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● Eerst, brainstorm samen over hoe jullie de onderzoeksvraag willen benaderen. Hierdoor
kunnen jullie gericht zoeken naar de bronnen die jullie nodig hebben. Wat willen jullie
onderzoeken? Wie kan deze vraag het best beantwoorden? En waar vinden jullie verhalen
over deze vraag?
● Gebruik verschillende onderzoeksmethoden en raadpleeg verschillende bronnen zoals
aanbevolen in de tutorial.
● Hou een overzicht bij van de gebruikte bronnen en de informatie die jullie eruit gehaald
hebben.
● Vergeet niet jullie bronnen te controleren. Zijn ze betrouwbaar?
De mindmap
● Creëer een profiel van de persoon die jullie graag zouden interviewen.
○ Waar zijn jullie eigenlijk naar op zoek? Wat voor profiel heeft deze persoon en
vanuit welk perspectief willen jullie het thema belichten? Vanuit welk perspectief
willen jullie het verhaal vertellen?
● Vergelijk jullie mindmap met de bronnen en de personen die jullie hebben gevonden, en
maak een keuze.
Samenvatting van de inhoud en actieplan
● Schrijf een korte samenvatting van het onderzoek. Denk goed na over de
betrouwbaarheid van de bronnen en of de verschillende kanten van het verhaal
voldoende aan bod komen (checks & balances).
● Stel een actieplan op zoals aangegeven in de tutorial.
● Doe dit in nauw overleg met de interviewer. Hij of zij zal de vragen voor het interview
formuleren op basis van jullie samenvatting.
Het persoonlijk contact (doe dit samen met de interviewer)
● Neem contact op met de te interviewen hoofdpersoon/personen.
● Om te bepalen of de gekozen persoon echt geschikt is voor jullie film is persoonlijk
contact erg belangrijk.
● Spreek een datum voor het interview af.
● Zoek de specifieke namen en titels van de personen op.
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Foto’s
● Als jullie foto’s zoeken, zorg dan dat hier geen copyright beperkingen aan vast zitten, dit
wordt uitgelegd in het instructiefilmpje.
Planning
● Kom samen met je groep om een planning te maken voor het maken van de film.
○ Hoeveel tijd moeten jullie besteden aan de onderzoeksfase?
○ Wanneer nemen jullie de interviews af?
○ Hoeveel tijd willen jullie overhouden voor het editen?
● Maak afspraken met de hoofdpersoon en vraag toestemming om op bepaalde locaties te
filmen.
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Interviewer
Dit ga je doen:
● Vragen stellen aan de geïnterviewde persoon.
● Het interview en de vragenlijst voorbereiden op basis van de informatie die je samen met je
groepje hebt verzameld.
● Samen met je groep bedenken wat voor soort interview je gaat afnemen. Gebruik hiervoor
de Tutorial Interviewing.
● Vóór het interview met de gast praten en aan de cameraman/-vrouw en de editor uitleggen
waar het interview over gaat.
Verantwoordelijkheden:
● Een vragenlijst opstellen die aansluit bij het onderzoek.
● Goed contact onderhouden met de gast.
● Goed samenwerken met de cameraman/-vrouw.
● Na het editen, je hoofdpersoon laten weten welke delen van het interview in de
documentaire te zien zullen zijn.

Stappen voor het interview
Het interview voorbereiden

● Neem contact op met de hoofdpersoon van je documentaire: De persoon die je gaat
interviewen. Persoonlijk contact is hierbij erg belangrijk.
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● Maak een lijst met vragen en lever deze in bij je docent voor goedkeuring.
● Spreek een datum voor het interview af.
● Kies de manier waarop je het interview wilt afnemen, zoals uitgelegd in de Tutorial
Interviewing: Kies je er bijvoorbeeld voor om de ‘’onzichtbare interviewer’’ te zijn? Of
juist niet?
De filmopname plannen met de cameraman/-vrouw
● Waar vindt het interview plaats? Informeer jouw cameraman/-vrouw over de
omstandigheden.
● Wat wil je aan de kijker laten zien?
● Maak samen met de cameraman/vrouw een planning van de scènes die het interview
moeten aanvullen.
Het interview
● Zorg ervoor dat je tijdens het interview alle vragen stelt die je nodig hebt.
● Controleer met je cameraman/-vrouw of zowel de audio als het beeld goed genoeg zijn.
● Vraag naar specifieke namen en functies.
● Wees beleefd / wees specifiek / wees volledig / wees vriendelijk.
● Vraag toestemming aan de gast om dit interview op sociale media te delen.
● Vraag toestemming aan de ouders via een quitclaim / toestemmingsformulier (zie
Handout 15: Toestemmingsformulier) als de geïnterviewde jonger dan 18 is.
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Cameraman/-vrouw
Dit ga je doen:
● Alle beelden voor de film maken. Niet alleen het interview, maar ook alle andere beelden die
nodig zijn om er een goede film van te maken en het verhaal een logische opbouw te geven.
● Nadenken over de filmlocaties en de activiteiten die gefilmd moeten worden.
● Van tevoren met de interviewer overleggen zodat hij/zij op basis van de inhoud van de vragen
kan bepalen wat gefilmd moet worden, en waar.
● Goed afspreken met de editor zodat hij/zij zeker genoeg beelden heeft voor het editen.
● Er zeker van zijn dat er voldoende licht is om mee te spelen, en controleren of de kwaliteit
van het beeld en geluid in alle scènes goed genoeg is.
● Indien nodig, een vraag een tweede keer stellen of een opname overdoen.
Verantwoordelijkheden:
● Alle beelden voor de film vastleggen, zowel het interview als de beelden van de omgeving.
● Zo nodig, oefenen met filmen met behulp van de Tutorial Filming.
● De juiste smartphone voorzien van een opgeladen batterij en power bank voor het opnemen
(eventueel via je leerkracht).
● Zorgen voor goed licht wanneer er binnen gefilmd wordt.
● Zorgen voor een goede kwaliteit van het geluid.
● Zorgen voor een goede samenwerking met de interviewer.
● Zorgen voor een goede samenwerking met de editor.
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Stappen voor het filmen
Je materiaal voorbereiden
● Zorg ervoor dat je een opgeladen smartphone hebt met een goede camera en microfoon.
● Als je in een huis of een gebouw filmt, zoek dan indien nodig lichtbronnen (zie Tutorial
Filming).
Het filmen voorbereiden
Zorg ervoor dat je alle belangrijke informatie hebt verzameld en hebt nagedacht over het
volgende:
● Wie is de hoofdpersoon?
● Welk verhaal wil je vertellen en wat wil je aan de kijker laten zien?
● Waar kun je het beste filmen om het verhaal goed in beeld te brengen?
● Welke scènes heb je nodig voor het verhaal? Maak een lijst met alle scènes die je nodig
hebt.

Filmen
● Film horizontaal!
● Film het interview vanuit verschillende kaders (long shots, medium shots en close-ups),
zoals je kunt zien in het instructiefilmpje.
● Neem voor het editen extra beelden op van de interviewer die luistert.
● Maak ook extra opnames van je hoofdpersoon, die luistert.
● Gebruik ook de andere tips uit de Tutorial Filming om je filmtechnieken te verbeteren.
Je materiaal downloaden
Breng je materiaal rechtstreeks naar de editor en download het samen.
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Specifieke aanwijzingen voor het filmen met een smartphone
Instellingen: Stel de camera van je smartphone in om te filmen in 1080p HD-resolutie aan
de hand van volgende stappen:
● iPhone: Stel je iPhone in op bovenvermelde videoresolutie via Instellingen>
Camera>Neem video op. Kies 1080p HD met 30 fps.
● Android (Samsung, Huawei, HTC, enz.): Het hangt af van je smartphone, maar deze
instellingen vind je meestal terug onder Instellingen in de camera-app of onder Algemene
Instellingen. Zoek in dit menu naar Videogrootte. De beste instelling voor video’s is 1080p
HD bij 25 fps.
● Als deze optie op jouw smartphone niet beschikbaar is, let er dan op dat je niet kiest voor
een instelling lager dan 1080p en/of 25 fps of hoger dan 50 fps.
Stabiliteit: Probeer de camera stabiel te houden door een statief of een stoel waarop je kunt
leunen.
Geluid: Gebruik indien mogelijk een extra microfoon. Als je er geen hebt, probeer je smartphone
dan niet te ver te houden van je geluidsbron of de persoon die je filmt.
Extra microfoon en synchronisatie: Je kunt ook een extra smartphone gebruiken om het geluid
op te nemen maar dan moet je de twee toestellen synchroniseren met een filmklapper:
● Start de geluidsopname op de ene smartphone en de video-opname op de andere.
Synchroniseer nu door langzaam in je handen te klappen. Zorg ervoor dat je het beeld en
het geluid van de handen opneemt.
● Stop de opname hierna niet meer. Als je de opname stopzet, moet je de smartphones
opnieuw synchroniseren.
● Bij het editen van de film kun je het beeld van de handen synchroniseren met het
klapgeluid zodat in je film het beeld en geluid gelijk lopen.
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Editor
Dit ga je doen:
● Het verhaal volledig afmaken door de opnames te bewerken. Dit is de fase waarin het
onderzoek,het interview en de filmopnames samenkomen tot een geheel. In overleg met je
groep kunnen sommige scènes of vragen weggelaten worden om de film kracht bij te zetten.
● Wees waarheidsgetrouw. Je mag datgene wat een gast/geïnterviewde heeft gezegd niet
verdraaien tot een ander verhaal.
● Muziek of geluiden zoeken die passen bij de film en indien nodig titels maken.
Verantwoordelijkheden:
● De montage/editen van de volledige film.
● Ervoor zorgen dat je over de juiste computer beschikt. Vraag dit na bij je docent.
● Alle muziek en audio voor de film selecteren.
● Goed overleggen met de interviewer en de cameraman/-vrouw over de keuzes die je maakt
tijdens het editen (wat laat je weg, in welke volgorde wil je het verhaal vertellen).
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Stappen voor het editen
Voorbereiding
● Zorg voor een computer of laptop.
● Download een editing programma en test het uit.
● Bekijk de Tutorial Editen
● Upload het filmmateriaal samen met de cameraman/-vrouw.
● Loop al het materiaal door en kies de beste fragmenten (samen met de
interviewer/cameraman/-vrouw).
Voorlopige versie
● Maak een eerste versie van je bewerkte video en aarzel niet om scènes om te wisselen als
dit de verhaallijn ten goede komt.
● Bespreek de verschillende opties met het team.
● Sla alles op! Klik zo vaak als je kunt op de knop ‘opslaan’ of maak gebruik van de optie
automatisch opslaan, zodat je werk om de tien minuten bijgehouden wordt.
Definitieve versie
● Rond het editen af.
● Kies muziek waarop geen auteursrechtelijke beperkingen rusten zoals uitgelegd in de
Tutorial Editen.
● Voeg geluidseffecten toe.
● Voeg titels toe.
Let op auteurs-en eigendomsrechten
Wil je in je documentaire ook gebruik maken geluiden, muziek, afbeeldingen of ander soort
beeldmateriaal, dan moet je ervoor dat deze rechtenvrij zijn. In de meeste gevallen moet je
namelijk toestemming vragen bij de eigenaar van het materiaal. Wil je er zeker van zijn dat al het
materiaal rechtenvrij is, dan kun je gebruik maken van de volgende websites als Free Music
Archive of Wikimedia Commons.
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Downloaden als mp4
Download je film als een mp4-bestand en stuur het naar je docent per e-mail of via WeTransfer.
Je kunt een video bewerken met de volgende programma’s
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Handout 13: Stappenplan Documentaire & Research
Kijk bij deze stap ook naar Handout 2: Checklist Documentaire.

Stap

Taak

Check

1

Vorm een groepje van 4 - 6 leerlingen en verdeel de rollen binnen je groepje.
Gebruik hiervoor Handout 12: Rollenkaarten.

2

Bekijk de Research Tutorial en de Research Tutorial: Extra.

3

Je hebt als het goed is, al een onderwerp gekozen in Stap 3, met behulp van
Handout 11: Kies je Onderwerp! Dan is het nu tijd voor een brainstorm met
je groepje! Tijdens de brainstorm, denk je na over de volgende vragen:

● Wat weten we al over het onderwerp?
● Waarom moeten we er meer over te weten komen?
● Wie zou er veel over dit onderwerp kunnen vertellen?
● Vanuit welk standpunt zou je het verhaal in de documentaire willen
vertellen?

De brainstorm verwerk je vervolgens in een mindmap en je bedenkt een
hoofdvraag.
4

Lever vervolgens de mindmap, de hoofdvraag en de persoon (of personen)
die je zou kunnen interviewen voor de documentaire, in bij je docent voor
goedkeuring. Let op! Is je hoofdpersoon voor je interview minderjarig, dan
heb

je

toestemming

nodig.

Gebruik

hiervoor

Handout

15:

Toestemmingsverklaring Minderjarigen.
5

Is alles in orde? Dan ga je nu op zoek naar meer informatie over het
onderwerp en ga je contact opnemen met je hoofdpersoon. Gebruik hiervoor
Handout 12: Rollenkaarten.
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6

Denk vervolgens samen na over vragen die je zou willen stellen tijdens het
interview. Maak een lijstje met vragen en let hierbij op het gebruik van open
vragen. Gebruik ook hiervoor Handout 12: Rollenkaarten en bekijk de
Tutorial Interviewen. Lever vervolgens de interviewvragen in bij je docent
voor goedkeuring.

7

Hierna ga je samen nadenken over het filmen van de documentaire en maak
je een mindmap aan de hand van deze vragen:

● Waar ga je documentaire filmen?
● Wanneer ga je de documentaire filmen?
● Wanneer ga je het interview afnemen?
● Hoe ga je de documentaire filmen? Vanuit welk standpunt?
● Waar ga je het interview met je hoofdpersoon afnemen?
● Welk beeldmateriaal ga je verder nog gebruiken? (Let op! Denk
hierbij aan auteursrechten!)

Bekijk eerst de Tutorial Filming en Tutorial Editing en maak gebruik van
Handout 12: Rollenkaarten. Laat de antwoorden op deze vragen ook weer
zien aan je docent voor goedkeuring.
9

Als het goed is heb je nu alles bij elkaar:

● Mindmap over het onderwerp
● Hoofdvraag
● Hoofdpersoon
● Interviewvragen
● Mindmap filmen

Als alles is goedgekeurd, ben je klaar om te beginnen!

73

Handout 14: Hoe ga je met auteursrechten om?
Auteursrecht (of copyright) geeft een auteur zeggenschap over zijn/haar werk. Dit betekent in de
praktijk dat als iemand een foto of video maakt en deze online zet, de foto of video het eigendom
blijft van de persoon. Als je de foto of video zou gebruiken voor je eigen materiaal, steel je
eigenlijk andermans werk. Het is daarom belangrijk om te controleren of foto’s en video’s vrij zijn
gegeven van auteursrecht.
Als materiaal vrij is van auteursrechten (copyright free) mag je het vrij gebruiken, er zijn drie
opties:
1. Als de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden. Voorbeelden zijn Alice in
Wonderland van Lewis Carroll (overleden in 1898) of het werk van Mozart (overleden in
1791).
2. Als het werk onderdeel is van het publieke domein. Je kunt een werk uit het publieke
domein herkennen aan onderstaande symbolen. Iedereen mag deze werken gebruiken
zonder toestemming te vragen.

3. Als werk valt onder een Creative Commons-licentie (CC). De eigenaar van een foto of
video kan beslissen zijn werken onder een CC licentie te publiceren. Let goed op de
voorwaarden. In bijna alle gevallen moet je de auteur en de het type licentie vernoemen.
Wil je graag meer informatie over de verschillende CC-licenties of weten wat de
verschillende logo’s betekenen? Hier kan je meer informatie vinden.
Het zoeken naar auteursrechtvrij materiaal kan via een aantal websites. Voor foto’s kan je zoeken
via Flickr en Wikimedia Commons. Je kan ook via Google Afbeeldingen zoeken wanneer je klikt
op

Tools,

gebruiksrechten

en Creative Commons-licenties selecteert. Stock videos

(auteursrechtvrij videomateriaal) kan je vinden via Pexels en Pixabay. In de tutorial editing wordt
uitgelegd hoe je auteursrechtvrije geluidsopname kan vinden via Free Music Archive, Zapsplat,
Bensound en Public Domain 4u.
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Handout 15: Toestemmingsformulier Minderjarigen
Beste [deelnemer], geachte [ouder van deelnemer],
[School], de VPRO en EuroClio zijn zeer verheugd dat uw kind zich heeft aangemeld voor het
maken van onafhankelijke opnames in het kader van het onderwijsproject ‘In Europe schools’.
Uw zoon of dochter zal deelnemen aan een clip die gemaakt is door leerlingen van [School].
Deze clip maakt deel uit van een video als aanvulling op het onderwijsproject.
Namens uw kind willen wij u verzoeken deze verklaring te ondertekenen en [School]
toestemming te geven om de opnames van uw kind tijdens de lessen hierover in de klas te tonen
en deze op het YouTube-kanaal ‘In Europe Schools’ van de VPRO/Euroclio te publiceren. De
inhoud zal gedurende het ‘In Europe Schools’-project voor onbeperkte tijd openbaar
toegankelijk zijn.
Door dit formulier te ondertekenen gaan u en uw kind akkoord met deelname aan deze clip en
verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de context, het doel en het
gebruik van het project.
Meer informatie over de omroep en het project vindt u op vpro.nl/ineuropa.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u vragen hebt. Hartelijk dank. Met vriendelijke
groet,
[naam]
[school]
[telefoonnummer]
Plaats en datum:
Handtekening deelnemer [school]:
..........................................
[naam]

75

..........................................

Handtekening ouder/wettelijke vertegenwoordiger
..........................................
[naam]
Naam van de deelnemers:
Geboortedatum: Adres:
Land:
E-mail:
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Stap 4: Uitwisseling Documentaires
Inleiding
In deze laatste stap van de Education Kit staat de uitwisseling van de documentaires centraal. Elk
groepje heeft in de vorige stap een eigen documentaire gemaakt en in deze laatste stap worden
alle documentaires klassikaal (online) uitgewisseld met de documentaires van de partnerschool.

Leerdoelen
● Leerlingen bespreken klassikaal de documentaires en uitkomsten van elk groepje.
● Leerlingen wisselen hun documentaires uit en gaan vervolgens in gesprek over het thema
en de verschillende documentaires met leerlingen van de partnerschool.

Lesmateriaal
● Annex 6: Instructie Uploaden (Docenten)
● Handout 16: Uitwisseling voorbereiden

Lesplan
1) Benadruk bij het afronden van de documentaires het belang van auteursrechten: ga na of
de leerlingen zich aan de richtlijnen hebben gehouden en eventueel - waar nodig - een
toestemmingsverklaring hebben ingevuld. Indien alles is afgerond, kunnen de leerlingen
zelf de documentaire uploaden op YouTube.

2) Bespreek vervolgens klassikaal het doel van deze stap, namelijk het bespreken van de
documentaires en reflecteren op het thema: eerst de documentaires uit de eigen klas en
vervolgens de documentaires van de partnerschool.

3) Bekijk klassikaal alle documentaires van de klas en plan een feedback-en reflectie sessie
daaropvolgend. Geef vervolgens de ruimte voor leerlingen om aan de hand van de
volgende vragen op elkaars documentaires te reflecteren:
a) Wat zie je?
b) Wat is de hoofdvraag/waar gaat de documentaire over?
c) Wie is de hoofdpersoon?
d) Hoe kijkt de hoofdpersoon tegen klimaatverandering aan?
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e) Wat vind je van de documentaire?
f) Wat voor verschillen zie je in de verschillende regio’s?

4) Na het bespreken van de documentaires uit de eigen klas, is het tijd voor de uitwisseling
van de documentaires van de partnerschool. Stuur de YouTube-links naar de
partnerschool en maak een afspraak voor een klassikale (online) bijeenkomst.

5) Bekijk eerst klassikaal de documentaires van de partnerschool en vraag de leerlingen om
ter voorbereiding op de online bijeenkomst met de partnerschool, om alvast na te
denken over de volgende vragen, zodat zij hun ideeën kunnen delen met de leerlingen
van de partnerschool:
Wat zie je?
a) Wie is de hoofdpersoon?
b) Hoe kijkt de hoofdpersoon tegen klimaatverandering aan?
c) Wat vind je van de documentaire?
d) Welke verschillen zie je?
e) Welke overeenkomsten zie je?
f) Hebben de leerlingen van de partnerschool dezelfde opvattingen als jij?
g) Ben je nieuwe informatie tegengekomen?

Leerlingen kunnen ter voorbereiding Handout 16: Uitwisseling voorbereiden invullen.

6) Na de uitwisseling, kunnen de documentaires worden toegevoegd aan het In Europe
Schools Kanaal. Stuur de video’s (met YouTube-link) naar ineuropeschools@euroclio.eu.
Gebruik hierbij Annex 6: Instructie Uploaden (Docenten) voor het uploaden van de
documentaires.

Gebruik

vervolgens

het

beoordelingsmodel

in

Annex

1:

Beoordelingsmodel (Docenten) voor het beoordelen van de documentaires.

7) Organiseer tot slot nog een klassikale evaluatiesessie om terug te blikken op het project.
Bespreek het project met de klas aan de hand van de volgende vragen:
a) Hoe vond je het om in groepjes te werken met ieder een eigen rol?
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b) Heeft de uitwisseling je geholpen met nieuwe ideeën of opvattingen over het
onderwerp?
c) Hoe vond je het om een documentaire te maken?
d) Wat vond je van de uitwisseling?
e) Wat vond je het leukst?
f) Wat vond je het minst leuk?
g) Wat vond je moeilijk?
h) Wat zou je anders doen als je volgend jaar weer met dit project zou meedoen?
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Annex 6: Instructies Uploaden (Docenten)
Bekijk eerst de Tutorial Uploading op het In Europe Schools YouTube Kanaal.

Hoe maak je een YouTube Kanaal?
1) Ga naar http://www.youtube.com
2) Login met je Gmail Account. Heb je geen Gmail Account? Klik dan op ‘Account maken’.

3) Vul alle verplichte velden in.
4) Vervolgens opent de YouTube Homepage vanzelf.
5) Voer daarna een functie uit, waarbij het openen van een YouTube Kanaal nodig is, zoals
bijvoorbeeld het uploaden van een video, het plaatsen van een comment, of het
aanmaken van een playlist.
6) YouTube biedt bij één van de bovengenoemde activiteiten vanzelf de optie om een kanaal
aan te maken.
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7) Check de details en bevestig deze om je YouTube Kanaal te creëren.

Nu heb je een persoonlijke YouTube Kanaal aangemaakt met je eigen naam. Wil je de naam van
je YouTube Kanaal veranderen? Volg dan de volgende stappen:

1) Login op je YouTube account en ga naar het overzicht van je YouTube Kanalen.
2) Selecteer daarna ‘Kanaal toevoegen’.

Uploaden van een video
Het uploaden van een video op je YouTube Kanaal duurt ongeveer 10 minuten. Na het uploaden
van de video’s, stuur je de link naar ons, zodat wij deze aan het In Europe Schools YouTube
Kanaal kunnen toevoegen. Dit werkt als volgt:

1) Upload the video door te klikken op het upload-icoontje op je kanaal.
2) Sleep je video of klik op video uploaden. Meestal duurt niet heel lang.
3) Je kunt alvast beginnen met het invullen van de metadata (titel, beschrijving, metatags en
de thumbail).
4) Begin met de titel, houd hierbij deze volgorde aan:

‘’Titel van de documentaire | Klimaatverandering | Naam van je school | Je land |
#ineuropeschools’’

5) Vul daarna de omschrijving in. Maak een korte samenvatting (niet meer dan 140 tekens)
over de inhoud van de documentaire. De eerste zin is direct zichtbaar onder de video.
Eindig de omschrijving met het volgende:

‘’Deze video is onderdeel van de Education Kit Klimaatverandering van het In
Europe

Schools

Project, oorspronkelijk ontwikkeld door de VPRO in

samenwerking met EuroClio - European Association of History Educators. De
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Nederlandse versie van deze Education Kit is ontwikkeld door EuroClio, in
opdracht van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.’’

6) Selecteer vervolgens onder het kopje Publiek, de optie Nee, de video is niet gemaakt voor
kinderen. Op deze manier kunnen wij de video aan het In Europe Schools YouTube Kanaal
toevoegen.
7) De Thumbnail is het als het ware de coverafbeelding van de video. Dit kan bijvoorbeeld
een afbeelding van de hoofdpersoon zijn, of andere pakkende afbeelding. Je kunt de
automatisch gegenereerde Thumbnail selecteren of zelf een afbeelding toevoegen.
8) Houd er rekening mee dat iedereen opmerkingen onder de video kan plaatsen. Deze
optie kun je uitschakelen tijdens het uploaden.. Ga hiervoor naar Reacties en
beoordelingen en selecteer Reacties uitschakelen.
9) Wil je liever niet dat de video zichtbaar is voor iedereen, dan kun je dit bij het kopje
Zichtbaarheid aanpassen. Dit doe je door Unlisted te selecteren. Op deze manier
verschijnt de video niet in de zoekopdrachten van YouTube, maar is de video alleen
zichtbaar via de link.
10) Stuur vervolgens de link naar ineuropeschools@euroclio.eu. Je kunt alle videos van In
Europe Schools terugvinden via de #ineuropeschools of direct via het In Europe Schools
YouTube Kanaal.

Rechtenbeheer
Het is alleen toegestaan om rechtenvrije muziek, geluiden, afbeeldingen of video’s te gebruiken
in de documentaires. Mochten leerlingen gebruik willen maken van materiaal waar wel
auteursrecht op rust, dan dienen zij eerst toestemming te vragen aan de eigenaar. Gebeurt dit
niet, dan is dit strafbaar. YouTube geeft bijvoorbeeld ook aan wanneer er gebruik wordt gemaakt
van muziek waar auteursrechten op rusten. Je krijgt dan een melding te zien op je Dashboard.
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Handout 16: Uitwisseling voorbereiden
Nu je documentaire af is, is het tijd voor de uitwisseling! In deze stap bekijk je eerst klassikaal de
documentaires uit je eigen klas en vervolgens bekijk je samen met je klas de documentaires van
de partnerschool. Daarna ga je samen met je partnerschool elkaars documentaires bespreken.
Om je goed voor te bereiden op de uitwisseling, kun je alvast wat vragen bedenken die je straks
aan de leerlingen van de partnerschool kunt stellen. Hieronder zie je een paar vragen die je kunt
gebruiken bij het bekijken van de documentaires van je partnerschool. Bedenk in het tweede
tabel minimaal drie vragen je vervolgens aan de leerlingen van de partnerschool over hun
documentaires zou willen stellen.

Wat valt je op aan de documentaires van je partnerschool?

1

Wat zie je?

2

Wie is de hoofdpersoon?

3

Hoe kijkt de hoofdpersoon tegen klimaatverandering aan?

4

Wat vind je van de documentaire?

5

Welke verschillen zie je?

6

Welke overeenkomsten zie je?

7

Hebben de leerlingen van de partnerschool dezelfde opvattingen als jij?

8

Ben je nieuwe informatie tegen gekomen?

Vragen voor de partnerschool

1
2
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3
4
5
6
7
8
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