Inleiding

Beste leerkracht,
Zin om in de nieuwe campagne van Wereldwaterdag@School te duiken? Met ‘Red het bos, red
het water’ brengen we het belang aan van bomen voor de waterhuishouding hier en elders.
Bossen spelen een cruciale rol in de watercyclus. Ze vangen het water op, verdampen het,
zuiveren water, vertragen het en zorgen zo voor minder overstroming en erosie, vochtige lucht,
verkoeling van de omgeving en proper water. Door bomen te planten en te zorgen dat minder
bomen gekapt worden, helpen we dus zoetwatervoorraden te beschermen. Technologie kan
al heel wat oplossen, maar waarom dure technologie ontwikkelen als de natuur ons ook een
handje kan helpen?
In dit educatief pakket zoomen we graag in op twee plekken op onze planeet: België en het
Amazonewoud. Bomen in België zijn dichtbij en tastbaar voor de leerlingen.
Maar via onze consumptie dragen we soms bij tot het kappen van bomen in het
Amazonewoud, bv. voor de productie van van soja voor veevoer. Ook beslissingen van
bedrijven en overheden spelen hier een rol in. Zo kan iedereen een druppel bijdragen.
In deze inspiratiebundel reiken we je graag concrete werkvormen aan om mee aan de slag te
gaan in jouw klas. Via de methodieken werken jouw leerlingen aan EDO-vaardigheden zoals
systeemdenken en kritisch denken. Via systeemdenken visualiseren we het bos- en
waterverhaal zodat de complexiteit zichtbaar, tastbaar en begrijpelijk wordt. Via kritisch
denken stimuleren we leerlingen om na te denken over wat zij zelf belangrijk vinden, waar zij
zelf op in willen zetten - voor de oudste leerlingen: over welke rol bedrijven en overheden hier in
spelen. We activeren de leerlingen om zelf een engagement op te nemen voor bomen en water.
We ontwikkelden drie pakketten:
•

één voor kleuters en leerlingen tot het derde leerjaar waar de leerlingen leren vanuit
experimenteren, ervaren en doen

•

één voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar en secundair waar we inzetten op het
visualiseren en het tastbaar maken van het concept

•

één voor het secundair onderwijs dat conceptueler is uitgewerkt en vertrekt vanuit
onderzoeksvragen

Bekijk dus zeker de verschillende pakketten. Afhankelijk van jouw klasgroep zal jouw klas meer
aanleunen bij één van de drie pakketten. Je kan ook elementen uit de verschillende pakketten
plukken.
De inspiratiebundel is als volgt opgebouwd. In een eerste deel vind je de educatieve pakketten
op drie niveaus met doelstellingen, concrete werkvormen en een materiaallijst. Vervolgens
vind je de bijlagen en de eindtermen voor de verschillende doelgroepen.
Het gaat telkens om een basispakket om zo’n twee lesuren rond het thema aan de slag te
gaan. Wil je hier graag verder op uitbreiden? Neem zeker een kijkje in de andere educatieve
materialen van Join For Water, Bos+ en GoodPlanet. Op zoek naar meer achtergrondinfo over
bomen en water? Klik hier voor meer info.
Veel succes!
Het Wereldwaterdag@School-team
Bos+, GoodPlanet en Join For Water
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Inspiratie voor leerkrachten van kleuters t.e.m het 3de leerjaar

Red het bos, red het water!
Bomen helpen ons zorg te dragen voor water.
Hoe kan dat?
Ontdek samen met je leerlingen wat het verband is tussen
bomen en water
Experimenteer, doe, ontdek! Maak het water in en rond de boom
zichtbaar.

1.1. Lesdoelen
De leerlingen:
−
−
−
−

ontdekken dat bomen water in zich hebben en water nodig hebben om te groeien
kunnen a.d.h.v. een infographic benoemen waar water in en rond bomen zit.
experimenteren en ontdekken om meer te weten te komen over bomen en water
ontdekken dat bomen nuttig zijn voor ons

− dragen zorg voor bomen en water

1.2. Verloop
A) Prikkel: Idris en Lars op zoek naar water
Timing: 10 min.
Prikkel de aandacht van de leerlingen door te vertellen over Idris en Lars die een wandeling
maken in een bos op een warme zomerdag (gebruik de infographic “Water en Bomen: hoe
zit dat?”, ook terug te vinden in een grotere formaat op bijlage 1).
Bij een oude grote boom merken Lars en Idris dat er een koude, vochtige lucht op hen
neerkomt en vragen zich af: waarom voelt de lucht rond de boom zo vochtig aan? Kan het
zijn dat de bomen de lucht vochtiger maken? Waar nemen ze het water vandaan?
Op de infographic staat allemaal water getekend. Waar zien de kinderen allemaal water in
en rond de boom? Gaan de kinderen mee op zoek?
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B) Op zoek naar water in het bos, een park of de schooltuin
Timing: 30 min.
Ga met je leerlingen op zoek naar water in en rond een boom in het bos, het park of de schooltuin. Kies een plaats waar een aantal bomen zijn en ev. ook water zoals plassen of een vijver.
Kies een groene boom uit. Hang er de infographic bij.
Voer met de kinderen een aantal experimenten uit. Nodig ev. een aantal (groot)ouders uit om
mee groepjes te begeleiden. Dan kan je gemakkelijker elk groepje met een ander experiment
laten starten.
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Mogelijke experimenten
•

Knip keukenrollen vooraf in twee. Laat de leerlingen er door kijken

als een verrekijker. Waar zien ze water? Is er een vijver in het park?
Zijn er plassen?...
•

Laat de kinderen voelen aan de aarde rond de boom. Neem een
emmertje zand uit de zandbak. Wat is het verschil? Hoe voelt de
aarde? Is de aarde nat?

•

Geef de leerlingen een spiegeltje. Laat de leerlingen het spiegeltje
boven hun neus houden. In het spiegeltje zien ze de lucht. Kunnen de
kinderen wolken zien? Ook daar zit water in. Dat water valt naar beneden als regen.

•

Laat de leerlingen één voor één met een stethoscoop luisteren naar een boom. Kunnen
ze de sapstromen horen? Tip: Kies een passende boom voor het seizoen. In de winter
luister je best naar een naaldboom of hulst.

Benieuwd naar nog meer
experimenten?
Neem een kijkje op het
experimentenblad.

Vergelijk de bevindingen opnieuw met de infographic van de boom.
Wat kunnen ze nu nog meer vertellen over de tekening?

C) Bomen zorgen voor water en water zorgt voor de bomen
Timing: 30 min.
Ga in de klas verder op onderzoek naar bomen en water. Ontdek met de kinderen dat bomen
ons ook helpen zorg dragen voor water. Laat de leerlingen telkens een
hypothese verwoorden over wat zij denken dat er zal gebeuren. Klopt hun voorspelling?

Mogelijke experimenten
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•

Plaats twee kommen met aarde in de klas of buiten. Laat de leerlingen in de ene pot
de aarde aanstampen. In de andere pot maken ze de aarde los met hun vingers. Hun
vingers zijn de ‘wortels’ van de boom. Laat hen daarna een beker water in de pot gieten.
Of laat hen hun vingers in de aarde houden terwijl ze een beetje water over hun hand
gieten. Wat merken ze? Waar loopt het water het best in de bodem? Vergelijk met de
wortels van de boom op de infographic.

•

Plaats zaadjes/een plantje in een pot in de klas. Geef de ene pot wel, de andere pot
geen water. Wat gebeurt er na een paar dagen?

•

Maak met een rekkertje een plastic zakje vast over het blad van een plant. Kies een blad
met een grote oppervlakte. Wat merken de kinderen na één of twee dagen? Zien ze de
waterdruppels verschijnen door de condensatie?

Benieuwd naar nog meer
experimenten?
Neem een kijkje op het
experimentenblad.

Vergelijk de bevindingen opnieuw met de infographic van de boom. Wat kunnen ze nu nog meer
vertellen over de tekening?

D) Wat kan jij doen?
Timing: 30 min.
Ook de leerlingen kunnen Idris en Lars meehelpen om zorg te dragen voor de bomen en het
water.
Zet het taakje ‘de plantjes water geven’ extra in de kijker en/of plant met je leerlingen een boom.
Teken met de leerlingen in een ‘waterdruppel’ wat zij willen doen om zorg te dragen voor bomen
en water.
Hang ze op Wereldwaterdag samen aan een boom bij de challenge ‘Eer een boom’.

1.3. Benodigdheden
∏ infographic bomen en water (zie bijlage 1)
∏ keukenrollen
∏ emmer zand uit de zandbak (liefst droog)
∏ spiegeltjes
∏ stethoscoop
∏ 2 kommen met aarde
∏ beker (regen)water
∏ potten met zaadjes/planten
∏ gieter met (regen)water
∏ doorzichtig plastic zakje
∏ plant met grote bladeren
∏ rekkertje
∏ een boompje/stek van een boompje/eikel/…
∏ schop
∏ afbeelding waterdruppel (zie bijlage 5)
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Inspiratie voor leerkrachten vanaf het 4de leerjaar en het secundair
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leerlingen.

In een eerste les leggen we de link tussen bomen en water bloot. In een tweede les
zoomen we in op de bedreigingen van het Amazonewoud en de impact van de houtkap
op de watervoorraden en op het leven van mensen.
Deze werkvormen zijn geschikt vanaf een vierde leerjaar. Maar ook in het secundair
onderwijs kunnen ze ingezet worden voor leerlingen die vooral praktische denkers zijn.
De werkvormen bieden ondersteuning om het complexe systeem via systeemdenken te
visualiseren en zo beter te begrijpen.

2.1. Les 1 : Bomen en water (50 min)
In deze les reflecteren we waarom water belangrijk is voor ons en hoe we
zorg dragen voor water. We maken een hypothese hoe bomen ons kunnen
helpen om zorg te dragen voor water. We onderzoeken en tekenen de waterhuishouding in en rond de boom.
Daarna plaatsen we de bomen in het grotere watersysteem. Ten slotte
onderzoeken we hoe bossen water aantrekken vanuit de zee en plaatsen
we de mens in het geheel.

2.1.1. Lesdoelen
De leerlingen:
−
−
−
−
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verwoorden waarom water belangrijk is voor hen en hoe zij zorg dragen voor water.
kunnen causale verbanden leggen tussen bomen en water.
halen uit een infographic informatie hoe water circuleert in en rond de boom.
ontdekken dat bossen water aantrekken en zo wereldwijd mee zorg dragen voor de
waterhuishouding.

2.1.2. Verloop
A) Prikkel: Speeddate over water
Timing: 15 min.
Opstelling: De banken staan in een dubbele cirkel (binnen- en
buitencirkel) per twee banken tegen elkaar. Hang op een raam
of het bord allerlei associatiekaartjes (zie bijlage 2).
Laat elke leerling twee kaartjes kiezen.
→ Kies een kaartje dat past bij waarom jij water belangrijk vindt.
→ Kies een kaartje dat past bij wat jij doet om zorg te dragen voor
water.
Laat de leerlingen in een binnen- en buitencirkel zitten, met de
knieën naar elkaar gericht. De leerlingen vertellen elk om beurt
over hun gekozen kaartje gedurende twee minuten. Schuif na
elke vraag door zodat de leerlingen telkens met een andere
klasgenoot samenzitten. Laat de kinderen telkens een andere
vraag beantwoorden:
→ Waarom heb je deze kaartjes gekozen?
→ Waarom vind je water belangrijk?
→ Wat doe jij om zorg te dragen voor water?
→ Bomen helpen ons mee zorg te dragen voor water. Hoe kan
dat?
Bespreek het antwoord op de laatste vraag van de speeddate klassikaal. Noteer de antwoorden
van de leerlingen. kort op bord zodat je er later terug op kan komen. In de volgende werkvormen
komen de leerlingen een antwoord op de vraag te weten, waarna ze hun antwoord kunnen
vergelijken.

B) Bomen en water
Timing: 15 min.

De leerlingen ontdekken dat er heel wat water in en rond de boom is. Dit kan a.d.h.v. de werkvorm
‘teken mee’ en/of a.d.h.v. experimenten in de schooltuin, het park of bos. Meer inspiratie hiervoor
vind je op het experimentenblad.

Teken mee!

De leerlingen zitten nog steeds per twee tegenover elkaar aan een
schoolbank. Tussen hen staat een map zodat ze niet kunnen zien wat de
andere ziet/tekent. De ene leerling krijgt de infographic van de boom (bv.
de binnencirkel), de andere leerling krijgt een blanco boom. De leerling
met de infographic (zie bijlage 1) beschrijft waar water te zien is. De
andere leerling luistert aandachtig en tekent het water op de passende
plaatsen op de blanco boom (zie bijlage 3). Neem de mappen weg.
Laat de leerlingen een zelfcontrole uitvoeren door de infographic met de
tekening te vergelijken.
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C) De rol van bomen in de waterhuishouding
Timing: 15 min.
Bomen maken deel uit de grotere waterhuishouding. Bossen nabij
oceanen trekken water aan van boven de zee (zie bossen en water).
Zo trekt ook het Amazonewoud heel wat water aan. Door de grote
houtkap verdwijnt steeds meer bos en verliest het woud aan kracht
om water aan te trekken. Daardoor droogt het verder uit.
Het IPCC waarschuwt dat dit een verdere verdroging van de streek
aanwakkert. Zo kan het Amazonewoud een savanne worden en
kan het geen water meer aantrekken, met verdere verdroging tot
gevolg. Zowel mens als dier hangt sterk af van deze groene long.
Om dit systeem duidelijk te maken voor de leerlingen visualiseren
we het in een verhaal.

Een blik vanuit de ruimte
Bekijk met je leerlingen deze video van de wolkenvorming boven de bossen in Congo en
het Amazonewoud. Wat is hier te zien? Hoe komt er dat er zo veel wolken hangen op die
twee plaatsen? Ontdek met je leerlingen het antwoord a.d.h.v. de werkvorm ‘meer of minder’.

©NASA Scientific Visualisation Studio
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Meer of minder?
Teken (op het krijtbord) of projecteer (als je een smartboard hebt) de watercyclus in het groot
(zie bijlage 4). Bespreek de verschillende stappen. Bespreek hoe de wolken stijgen wanneer ze
de bergen bereiken, daardoor afkoelen en voor de berg uitregenen.

Verzamel de boomtekeningen van de leerlingen uit ‘Teken mee’ (uit deel b/ Bomen en water
van deze les) Hang 1 tekening op bord tussen de zee en de bergtop. Controleer of alles correct is
getekend. Bespreek a.d.h.v. wat er te zien is op de tekening de waterhuishouding van 1 boom.

Bomen trekken water uit de grond, via de stam loopt het water via de takken tot in de blaadjes.
Van daar verdampt water terug naar de lucht. De waterdamp vormt hoog in de lucht wolken.
Van daaruit vallen de waterdruppeltjes terug naar beneden. De wortels zorgen ervoor dat water
gemakkelijker infiltreert in de grond en daar wordt vastgehouden. Bacteriën en schimmels
helpen de bomen daarbij.
Wat gebeurt er?

Hoe meer bomen, hoe meer verdamping én hoe meer water van de zee naar het land wordt
getrokken. Daardoor zijn er ook meer wolken. De bomen trekken de wolken soms tot heel ver
landinwaarts. Ook ‘herverdampen’ bossen het water, waardoor het niet afstroomt en het de
lucht vochtig houdt.
Voeg telkens een boom getekend door de leerlingen bij aan het bord. Controleer of de
tekeningen correct zijn. Teken telkens een pijl van de waterdamp boven de zee naar de bomen.
‘Bomen trekken water van de zee naar zich toe op het land.’ Ga zo door tot alle bomen op bord
hangen. Wat gebeurt er?
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Wist je dat?
Een vrij recent ontdekt proces is de zogenaamde biotische pomp: bossen in kustgebieden
zuigen letterlijk regen aan vanaf de oceaan. Dit proces werkt als volgt: lucht warmt (sneller) op
boven land. Stijgt, wat voor lage druk zorgt. Boven bos wordt dit nog versterkt, omdat verdamping de luchtdruk ook verlaagt. Omdat de luchtdruk boven het bos zo laag is, wordt lucht van
de – trager opwarmende – zee aangetrokken- gezogen. Die lucht boven de oceaan bevat water
dat van het oceaanoppervlak verdampt is en dus vochtiger is, waardoor de
aangezogen lucht ook vochtig is, en boven het bos als regen valt. Heel dit proces werkt
volgens het principe van positieve terugkoppeling: meer regenwater zorgt voor meer
verdamping, wat voor lagere luchtdruk zorgt, waardoor nog meer vochtige oceaanlucht wordt
aangezogen, waardoor het nog meer zal regenen, enz.
Meer weten? Lees de tekst ‘Bomen en water’ op www.wereldwaterdagatschool.be

Neem nu telkens bomen weg (= houtkap).

						

Wat gebeurt er?

Hoe minder bomen, hoe minder verdamping én hoe minder water van de zee naar het
land wordt getrokken. Daardoor zijn er minder wolken, minder regen en meer
verdroging.
Deze infographic (zie bijlage 5) geeft de watercyclus weer met daarin de rol van bomen. Vergelijk
jullie bordschema met de infographic, of gebruik het om in je W.O.-hoek op te hangen.

Figuur 1: Groene en blauwe waterstromen in het landschap. Groen water is het water dat wordt opgevangen of
opgenomen door planten en door evapotranspiratie weer in de atmosfeer terechtkomt. Blauw water is het water dat
wegstroomt of doorsijpelt en en terechtkomt in waterhoudende grondlagen, rivieren en meren. De afzonderlijke
watercyclusprocessen die door bomen en bossen worden bevorderd, zijn opgesomd in de legende (Ellison et al., 2019;
Falkenmark and Rockström, 2005).
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D)Slot: De mens in het verhaal
Timing: 5 min.
Voeg een afbeelding van een persoon (zie bijlage 6) toe in het geheel. We maken nu een opstapje
naar de volgende les. ‘Wat hebben de mensen hier mee te maken?’ Noteer de antwoorden van de
leerlingen op bord.

2.1.3. Benodigdheden

∏ Associatiekaartjes (zie bijlage 2)
∏ Map per twee leerlingen
∏ Potlood
∏ Blauw kleurpotlood
∏ Blanco boom per twee leerlingen (zie bijlage 3)
∏ Infographic boom en water per twee leerlingen (zie bijlage 1)
∏ Smartboard of krijtbord
∏ Afbeelding traditionele watercyclus (zie bijlage 4)
∏ Afbeelding watercyclus met rol van bomen (zie bijlage 5)
∏ Afbeelding ‘mens’ (zie bijlage 6)

2.2. Les 2: Bedreigingen en actie (50 min)
In deze les prikkelen we de aandacht van de leerlingen met een foto van een sojaplantage in het
Amazonewoud. De leerlingen ontdekken welke ingrediënten vanuit het Amazonewoud worden
gebruikt voor producten bij ons. Ze onderzoeken de impact van veranderingen in vraag en aanbod
op verschillende betrokken actoren. Ze maken kennis met Victoria en haar getuigenis uit het
Amazonewoud. Welke bedreigingen ervaart ze op de lokale watervoorraden in het Amazonewoud?
Wat doet zij samen met anderen om die watervoorraden te beschermen?
Ten slotte gaan de leerlingen over tot een engagementsverklaring. Wat willen zij doen om zorg te
dragen voor bomen en water?

2.2.1. Lesdoelen
De leerlingen :
− kunnen in eigen woorden uitleggen wat de link is tussen onze consumptie en ontbossing en
watervoorraden in het Amazonewoud.
− ontdekken dat in heel wat producten die we dagelijks gebruiken grondstoffen zitten die in de
landen van het Amazonewoud worden geteeld.
− kunnen voorbeelden geven van de invloed die verschillende systemen op elkaar hebben.
− kunnen enkele gevolgen benoemen van de ontbossing in het Amazonewoud op de
watervoorraden en de mensen die er leven.
− beschrijven welk engagement zij willen opnemen om zorg te dragen voor bomen en water.
− verheffen hun stem voor water.
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2.2.2. Verloop
A) Wat is hier gebeurd?
Timing: 5 min.
Bespreek met de kinderen
wat ze zien op de foto (zie
bijlage 7).
Wat zou er hier gebeurd zijn?
Wat hebben wij daar mee te
maken?
Op de foto zie je het
Amazonewoud en een
sojaplantage. Het woud
is gekapt om er soja op te
telen.
© Greenpeace UK - Meer info bij de foto vind je hier.

Wil je hier dieper op ingaan met je leerlingen? Bespreek samen onderstaande video’s:
- de watervoetafdruk van vlees
- de weg van soja naar vlees
- helikopterbeelden van de ontbossing voor het telen van soja

B) Vind de ander: bedreigingen van het amazonewoud
Timing: 15 min
Elke leerling krijgt een willekeurige kaart met een grondstof of een product (zie bijlage 8). De kinderen lopen rond in de klas en zoeken de leerling(en) met een kaart die bij hun kaart past. Wie zijn
partner(s) gevonden heeft gaat samen vooraan staan in de klas. Bespreek klassikaal waarom die
kaartjes bij elkaar horen. Op de kaartjes staat telkens waar de grondstof of het product vandaan
komt. Hang ze op de wereldkaart. Verbind ze met een pijl.
Grondstoffen per regio:
Brazilië: soja, hout en papier, rundsvlees en leder, koffie
Peru: cacao en koffie
Ecuador: cacao
Colombia: palmolie en koffie
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grondstof

product

cacao

choco

hout

chocolade
stoel

soja

tafel
veevoer
zeep

palmolie

biobrandstof
choco

rundvlees

make-up
biefstuk

leder

hamburger
schoen

rubber

handtas
schoenzool

koffie

fietsband
tiramisu
pak koffie

Wist je dat?
Wist je dat? Voor de productie van één klein stukje vlees is véél soja nodig voor het veevoer.
Meer dan als je rechtstreeks eenzelfde hoeveelheid soja eet. Sojaplanten voor veevoer zijn
andere planten dan die voor menselijk gebruik en worden op andere plaatsen geteeld, zoals
bv. in de VS. In het amazonegebied wordt vooral soja voor veeteelt geteelt. Het hout wordt
gekapt om plaats te maken voor kooien. Zij maken het stuk land klaar om er soja op te telen.

Meer info over de verschillende producten en de link met ontbossing vind je hier.
Infographics over de link tussen vee, soja en water vind je in deze infographics:
- Staartvertelling van soja tot stukje rundsvlees (zie bijlage 9)
- De watervoetafdruk van rundsvlees
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C) Wat als…? De producten op de wereldkaart
Timing: 15 min
Ga verder met de producten op de wereldkaart. Laat telkens een leerling een kaartje trekken
met een element van verandering (zie bijlage 10). Bespreek met de kinderen wat er zou kunnen
gebeuren. Verwoord met de zin ‘als… dan…’
Elementen van verandering:
•

Wat als er meer mensen zijn op de wereld

•

Wat als er meer vraag is naar… (kies een product)

•

Wat als er minder vraag is naar… (kies een product)

•

Wat als het Amazonewoud uitdroogt en er veel minder bomen groeien

•

Wat als we samen onze stem verheffen tegen bedrijven en overheden om mee zorg te
dragen voor bomen en water

Bespreek welke impact dit heeft op de dieren en verschillende actoren zoals boeren in de
streek van het Amazonewoud, boeren in België, medewerkers van houtkapbedrijven,
winkeleigenaars, ministers in de overheid, wij… (zie bijlage 11)
Wil je hier dieper op ingaan? Neem een kijkje in de inspiratiebundel ‘Met je klas aan de slag
rond duurzaam watergebruik’ van Join For Water. Je vindt er een rechtbankspel met een aantal
van bovenstaande personages op p.17. Op p.51-54 vind je er ook dagboekfragmenten van de
personages uit het rechtbankspel.

D) Getuigenis van Victoria
Timing: 10 min.

De leerlingen bekijken de video van de getuigenis van Victoria uit het Ecuadoraanse
Amazonegebied.
In de getuigenis vertelt Victoria over bedreigingen die ze ervaart zoals klimaatverandering, de
afname van watervoorraden, de verontreiniging van waterbronnen, de aanwezigheid van
onvruchtbare bodems, de uitbreiding van landbouw- en veeteeltgebieden, de mijnbouw en
het kappen van bomen ten gevolge van de bosexploitatie. Ze vertelt over de landbouwvereniging
La Chakra, waarvan zij trekker is.
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Samen zetten ze zich in voor een landbouw die voldoende opbrengt en tegelijk milieuvriendelijk
en sociaal rechtvaardig is. Zo dragen zij bij tot het beschermen van bossen en water. Om te
komen tot verandering werken ze samen met lokale overheden, NGO’s en deelregeringen.
Victoria stipt het belang aan de waardering voor de culturen en de voorouderlijke kennis van
gemeenschappen. En het belang van het voorrang geven van initiatieven van vrouwen en prioritaire
groepen om samen een betere wereld te maken.
Voor de jongste leerlingen kan de tekst in het filmpje wat te moeilijk zijn. Een alternatief is het
voorlezen van deze vereenvoudigde brief:

Hallo,
ik ben Victoria. Ik woon in het Amazonewoud in
Ecuador. We merken hier allerlei bedreigingen rondom
ons: er zijn steeds meer landbouw- en veeteeltgebieden,
onze watervoorraden verkleinen, de waterbronnen
worden vervuild, bodems worden onvruchtbaar,
bossen worden gekapt.
Ik ben hier trekker van een landbouwvereniging : ‘La
Chakra’. Samen doen we aan landbouw die goed is
voor het milieu en een eerlijk loon voorziet. Zo
helpen we mee bossen en water beschermen. We
werken hiervoor samen met de overheid en andere
organisaties. Samen maken we een betere wereld. !
Saludos,
Victoria

Bespreek de getuigenis met de leerlingen. Wat valt hen op? Wat heeft hen geraakt?
Welke bedreigingen ervaart Victoria voor waar zij woont in het Amazonegebied?
Zoek Ecuador en het Amazonewoud op op de wereldkaart. Wat doet Victoria om mee bossen
en water te beschermen?

Tip
Ga ook aan de slag met het
experimentenblad!
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E) Actie: bomen en water beschermen
Timing: 10 min
Bespreek met de leerlingen de mogelijke
challenges van WWD@School.
Wat willen de kinderen doen om zorg te
dragen voor bomen en water? De kinderen
maken een druppel (zie bijlage 12) waarop ze
zelf schrijven wat zij willen doen.
Die kunnen ze op Wereldwaterdag samen
aan een boom hangen bij de challenge
‘Eer een boom’.

2.2.3. Benodigdheden
∏ Foto Amazonewoud en foto plantage (zie bijlage 7)
∏ Video’s:
- de watervoetafdruk van vlees
- de weg van soja naar vlees
- helikopterbeelden van de ontbossing voor het telen van soja
∏ Kaartjes met grondstoffen en producten (zie bijlage 8)
∏ Infographic: De watervoetafdruk van rundsvlees (zie bijlage 9)
∏ Wereldkaart (Geen wereldkaart in de klas? Bestel er nu één bij Djapo)
∏ Pijltjes uit touw, papier, … en iets om ze vast te maken op bord
∏ Kaartjes ‘elementen van verandering’ (zie bijlage 10)
∏ Afbeelding personages: boeren in de streek van het amazonewoud, boeren in België, houtkapbedrijven, winkeleigenaars, de overheid, iemand die graag chocolade eet, wij… (zie bijlage 11)
∏ Video ‘Getuigenis Victoria’ of brief van Victoria
∏ Papier, schaar, schrijfgerief, ev. lamineermateriaal voor de druppels
∏ Blanco waterdruppel (zie bijlage 12)

2.2.4. Tips voor uitbreidingslessen
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•

Ga aan de slag met de experimenten op het experimentenblad.

•

Filosoferen over ‘Verspil je water als je vlees eet?’

•

Creatief denken om tot acties te komen ‘Hoe kan je je ouders helpen om de watervoetafdruk
van je lunchbox te verkleinen?’

•

Het verhaal van Mascopiro over de betekenis van het bos voor het dagelijkse leven hier en in
het Zuiden.

3

Inspiratie voor leerkrachten secundair a.d.h.v. onderzoeksvragen

r!
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w
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b
Red het
het belang van bomen
voor de
waterhuishouding
hier en elders

Via onderzoeksvragen ontdekken jouw leerlingen het belang van bomen voor de
waterhuishouding hier en elders. Ze ontrafelen hoe dit systeem in elkaar zit. In een eerste
les focussen we op de rol die bomen spelen in de waterhuishouding hier en elders, met de
daaraan verbonden ecosysteemdiensten. We zoomen in op het Amazonewoud en welke
impact het woud heeft op de waterhuishouding in Latijns-Amerika. In een tweede les
analyseren de leerlingen grafieken om enkele bedreigingen van het Amazonewoud te
achterhalen. Ze denken kritisch na over initiatieven van bedrijven en overheden om de
houtkap in het Amazonewoud te stoppen. Ten slotte nemen ze zelf een engagement op om
zorg te dragen voor bomen en water en/óf om bedrijven en overheden aan te sporen dit te
doen.
De onderzoeksvragen zijn gericht op leerlingen vanaf een 2de graad secundair onderwijs.
Het zet leerlingen aan om te systeemdenken over het bos- en waterverhaal. Het zet aan tot
kritisch denken over wat zij zelf belangrijk vinden, waar zij willen op inzetten én op de rol die
bedrijven en overheden opnemen.

3.1. Les 1 : Bomen en water (50 min)
We prikkelen de aandacht van de leerlingen met een getuigenis van Victoria uit Ecuador.
Victoria vertelt over de bedreigingen van watervoorraden in het Amazonegebied waar ze woont.
Ze vertelt over wat zij er, samen met anderen, doet om zorg te dragen voor bomen en water.
Vervolgens gaan de leerlingen in groep of individueel op onderzoek naar de
ecosysteemdiensten van bomen én naar de rol van bomen in de watercyclus hier en in het
Amazonewoud. Ten slotte nemen de leerlingen een standpunt in t.o.v. een aantal stellingen.
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3.1.1. Doelstellingen
De leerlingen :
•
•
•
•
•
•
•

worden geprikkeld door de problematiek.
kunnen de link uitleggen tussen hun situatie en de situatie van anderen, nl. de gevolgen van
ontbossing op mensen
kunnen enkele voorbeelden geven van ecosysteemdiensten die bossen ons geven op het vlak
van water.
kunnen causale verbanden leggen tussen ontbossing, water en de mens.
kunnen visualiseren en in eigen woorden uitleggen op welke manier bossen wereldwijd
bijdragen aan de waterhuishouding.
kunnen informatie uit bronnen verwerken en er kritisch over nadenken.
kunnen hun mening geven bij stellingen.

3.1.2. Verloop
A) Prikkel: Getuigenis van Victoria
Timing: 10 min.
De leerlingen bekijken de getuigenis van Victoria uit het Ecuadoraanse Amazonegebied. In de
getuigenis vertelt Victoria over bedreigingen die ze ervaart zoals klimaatverandering, de afname
van watervoorraden, de verontreiniging van waterbronnen, de aanwezigheid van onvruchtbare
bodems, de uitbreiding van landbouw- en veeteeltgebieden, de mijnbouw en het kappen van
bomen ten gevolge van de bosexploitatie. Ze vertelt over de landbouwvereniging La Chakra,
waarvan zij trekker is. Samen zetten ze zich in voor een landbouw die voldoende opbrengt en
tegelijk milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is. Zo dragen zij bij tot het beschermen van
bossen en water. Om te komen tot verandering werken ze samen met lokale overheden, NGO’s
en deelregeringen. Victoria stipt het belang van de waardering voor de culturen en de
voorouderlijke kennis van gemeenschappen aan. En het belang van het voorrang geven van
initiatieven van vrouwen en prioritaire groepen om samen een betere wereld te maken.
Bespreek de getuigenis met de leerlingen. Wat valt hen op? Wat heeft hen geraakt? Welke
bedreigingen ervaart Victoria voor waar zij woont in het Amazonegebied?

Tip
Ga ook aan de slag met de experimenten op
het experimentenblad.

B) Onderzoeksvragen bomen en water
Timing: 30 min.
Laat de leerlingen in groepjes of individueel aan de slag gaan met de
bronnen en onderzoeksvragen. De leerlingen gaan op onderzoek naar de
ecosysteemdiensten van bomen én naar de rol van bomen in de watercyclus hier en in het Amazonewoud.

18

De opbouw van het onderzoek (zie bijlage 13):
•

In vraag 1 ontdekken de leerlingen verschillende ecosysteemdiensten van de natuur.
Ze ontdekken hoe bomen ons helpen zorg te dragen voor water.

•

Bij vraag 2 tekenen ze zelf eerst waar zij denken dat er water in en rond een boom is.
Vervolgens nemen ze de infographic (zie bijlage 1).
Ze vergelijken hun schets met de infographic en vullen hun tekening verder aan met de
nieuwe informatie. Voorzie dus kladpapier en de infographic op een apart blad.

•

In vraag 3 onderzoeken de leerlingen een beeld waarin te zien is dat boven Congo en het
Amazonewoud grote regenwolken gevormd worden.

•

In vraag 4 zetten de leerlingen een informatieve tekst om naar een tekening van de
watercyclus waarin zij de bomen een plaats geven en aanduiden welke rol zij spelen in de
watercyclus. Vervolgens maken zij een relatiecirkel waarin ze aanduiden hoe het Amazonewoud, verdamping, regen en verdroging met elkaar verbonden zijn. Opgelet, bij de relatiecirkel
is er niet één juist antwoord. Controleer met de leerlingen vooral of hun redenering klopt.

•

In vraag 5 vertelt een infographic de leerlingen over de rol die het Amazonewoud speelt in de
waterhuishouding in Latijns-Amerika. Ze geven vier voorbeelden van mogelijke gevolgen van
de houtkap op de waterhuishouding in Latijns-Amerika.

Bespreek met de leerlingen de antwoorden of laat hen een correctiesleutel gebruiken
(zie bijlage 14).
Bespreek ook met de leerlingen wat hen opviel, wat hen geraakt heeft…

C) Slot: Stellingen – de rij toevouwen
Timing: 10 min.

Duid twee uitersten in de klas aan als ‘akkoord’ en ‘niet akkoord’. Laat
de leerlingen een plaats innemen tussen deze twee uitersten. Is een
leerling bv. eerder wel akkoord, dan gaat hij/zij/hen ongeveer in het
midden staan, iets dichter naar het blad ‘akkoord’ toe.
Vouw na elke stelling de rij toe zodat de uitersten tegenover elkaar
komen te staan.
De leerlingen staan nu per twee tegenover elkaar. Ze leggen aan elkaar
uit waarom ze hun positie hebben gekozen.
Laat enkele leerlingen met verschillende meningen ten slotte klassikaal
aan het woord.

Stellingen:

“Wij kunnen niets doen aan de ontbossing van het regenwoud.”
“Voor alles bestaat er een technologische oplossing.”
“Het is belangrijker voor ons om te investeren in bossen en water in Vlaanderen
dan in bossen en water in Zuid-Amerika.”
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3.1.3. Benodigdheden
∏ De onderzoeksvragen (zie bijlage 13)
∏ Verbetersleutel onderzoeksvragen (zie bijlage 14)
∏ Kladpapier
∏ Infographic van de waterhuishouding van een boom (zie bijlage 1)
∏ Een blad ‘akkoord’ en een blad ‘niet akkoord’ (zelf te maken)

3.2. Les 2 : Bedreigingen en actie (50 min)
De leerlingen gaan aan de slag met (afbeeldingen van) verpakkingen. Welke grondstoffen zitten in
welke producten? Vervolgens gaan ze in groepjes of individueel op onderzoek. Welke
grondstoffen en producten importeren we in België vanuit het Amazonewoud? Welke van die
grondstoffen hebben een grote impact, welke een kleinere? Welke impact heeft dit op het leven van
mensen die leven in het Amazonewoud? We nemen enkele initiatieven van bedrijven en overheden
onder de loep die ontbossing willen tegengaan. De jongeren denken kritisch na over de initiatieven.
Vervolgens nemen zij zelf een engagement op om bossen en water te beschermen en/of om andere
op te roepen dit ook te doen.

3.2.1. Doelstellingen
De leerlingen :
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•

kunnen in eigen woorden uitleggen wat de link is tussen onze
consumptie en ontbossing en watervoorraden in het
Amazonewoud.

•

kunnen voorbeelden geven van producten die we dagelijks
gebruiken waarin grondstoffen zitten die bijdragen aan
ontbossing (en welke uit het Amazonewoud, welke uit andere
risicogebieden komen).

•

kunnen voorbeelden geven van de invloed die verschillende
systemen op elkaar hebben.

•

kunnen enkele gevolgen benoemen van de ontbossing in het
Amazonewoud op de watervoorraden en de mensen die er leven.

•

kunnen voorbeelden geven hoe bedrijven en de overheid bij kunnen dragen aan het
beschermen van bossen en water.

•

beschrijven welk engagement zij willen opnemen om zorg te dragen voor bomen en water.

•

verheffen hun stem voor water.

3.2.2. Verloop
A) Prikkel: Opzoeken op etiketten in welke producten bepaalde grondstoffen zitten
Timing: 10 min.
Geef de leerlingen afbeeldingen van verpakkingen en grondstoffen (zie bijlage 8). Laat hen in
groepjes sorteren welke grondstoffen bij welke producten horen. Bij twijfel kunnen ze dit ev.
opzoeken op de computer/gsm.

grondstof

product

cacao

choco

hout

chocolade
stoel

soja

tafel
veevoer
zeep

palmolie

biobrandstof
choco

rundvlees

make-up
biefstuk

leder

hamburger
schoen

rubber

handtas
schoenzool

koffie

fietsband
tiramisu
pak koffie

B) Onderzoeksvragen ‘Bedreigingen van het bos’
Timing: 30 min.
Laat de leerlingen in groepjes of individueel aan de slag gaan met de bronnen en onderzoeksvragen
(zie bijlage 15).
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•

In vraag 1 linken leerlingen grafieken aan een kaart van Zuid-Amerika. Zo ontdekken ze welke
grondstoffen en producten we in België consumeren die komen uit landen in het amazonegebied én uit landen met hoog of zeer hoog risico op ontbossing. Ze achterhalen welke
grondstoffen een grotere/kleinere impact hebben.

•

In vraag 2 reageren de leerlingen op de stelling ‘Rundsvlees eten is de grootste bedreiging voor
het amazonewoud.’

•

Vraag 3 zoomt in op de impact van de ontbossing op de watervoorraden en het leven van de
mensen die afhankelijk zijn van die watervoorraden.

•

In vraag 4 vormen de leerlingen een mening over het initiatief van de organisatie van Victoria.

•

In vraag 5 en 6 gaan de leerlingen kritisch nadenken over duurzame initiatieven van bedrijven
en overheden. Ze vormen een mening over het initiatief en denken na over de duurzaamheid
ervan.

•

In vraag 7 roepen we de leerlingen zelf op om tot actie te komen. Wat kunnen en willen zij
doen om zelf zorg te dragen voor bomen en water? Hoe kunnen zij bedrijven en overheden
aanmoedigen om dat te doen?

Bespreek met de leerlingen de antwoorden of laat hen een correctiesleutel (zie bjilage 16)
gebruiken. Bespreek ook met de leerlingen wat hen opviel, wat hen geraakt heeft… Vanuit vraag
7 maak je een opstapje naar Wereldwaterdag@School challenges en de engagementsverklaring.

C) Slot: engagementsverklaring (10 min)
Timing: 10 min.
Bespreek met de leerlingen de mogelijke challenges van WWD@School.
Wat willen de leerlingen doen om zorg te dragen voor bomen en water of om
bedrijven en overheden aan te zetten om hierbij te helpen? De leerlingen maken een druppel (zie bijlage 12) waarop ze zelf schrijven wat zij willen doen.
Die kunnen ze op Wereldwaterdag samen aan een boom hangen bij de
challenge ‘Eer een boom’.

3.2.3. Benodigheden
∏ afbeeldingen grondstoffen en producten (zie bijlage 8)
∏ de onderzoeksvragen (zie bijlage 15)
∏ de verbetersleutel van de onderzoeksvragen (zie bijlage 16)
∏ afbeelding waterdruppel (zie bijlage 12)
∏ scharen
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4

Experimentenblad

Benieuwd naar welke experimenten je kan doen met je leerlingen rond bomen en water?
Maak het water zichtbaar in en rond bomen. Laat je leerlingen onderzoeken hoe bomen water
vasthouden in de grond. Of laat hen ontdekken hoe bomen water opnemen en uitademen.
Sommige experimenten zijn eerder geschikt in de kleuterklas, andere eerder voor oudere
leerlingen. Een overzicht:

4.1. Water ontdekken in en rond de boom met verschillende
zintuigen
•

Knip keukenrollen vooraf in twee. Laat de leerlingen er door kijken als een verrekijker. Waar
zien ze water? Is er een vijver in het park? Zijn er plassen?...

•

Laat de kinderen voelen aan de aarde rond een boom. Neem een emmertje zand uit de
zandbak en laat de kinderen het zand voelen. Wat is het verschil? Hoe voelt de aarde? Is de
aarde nat?

•

Geef de leerlingen een spiegeltje. Laat de leerlingen het spiegeltje boven hun neus houden.
In het spiegeltje zien ze de lucht. Kunnen de kinderen wolken zien? Ook daar zit water in. Dat
water valt naar beneden als regen.

•

Laat de leerlingen één voor één met een stethoscoop luisteren naar een boom. Kunnen ze
de sapstromen horen? Tip: Kies een passende boom voor het seizoen. In de winter luister je
best naar een naaldboom of hulst.

•

Plaats potten onder de boom van heel dicht bij de stam tot verderaf. Wacht nu de regen af.
Waar is het meeste regenwater gevallen?

4.2. Ontdekken hoe bomen water vasthouden in de grond
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•

Plaats twee kommen met aarde in de klas of buiten. Laat de leerlingen in de ene pot de
aarde aanstampen. In de andere pot maken ze de aarde los met hun vingers. Hun vingers
zijn de ‘wortels’ van de boom. Laat hen daarna een beker water in de pot gieten. Of laat hen
hun vingers in de aarde houden terwijl ze een beetje water over hun hand gieten. Wat
merken ze? Waar loopt het water het best in de bodem? Vergelijk met de wortels van de
boom op de infographic.

•

Plaats twee bakjes met onderaan een uitloop voor water in de schooltuin. Eén bak heeft
losse grond, in de andere staan plantjes. Giet water over de bak. Het water in de bak met
losse grond zal snel stromen en zeer vies zijn. De aarde stroomt mee met het water. Uit de
andere bak zal trager, properder water stromen. Of bekijk samen dit filmpje met het
experiment.

4.3. Ontdekken hoe bomen water opnemen en ademen
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•

Plaats witte bloemen in gekleurd water. Zet elke bloem in een ander kleur. Ontdek met de
leerlingen hoe de bloemen van kleur veranderen. Bekijk dit filmpje van het experiment
gemaakt door Technopolis.

•

Plaats zaadjes/een plantje in een pot in de klas. Geef de ene pot wel, de andere pot geen
water. Wat gebeurt er na een paar dagen?

•

Maak een plastic zakje vast aan het blad van een (kamer)plant. Kies een blad met een grote
oppervlakte. Wat merken de kinderen? Zien ze de waterdruppels verschijnen door de
condensatie?

•

Bekijk de huidmondjes van de bladeren onder een microscoop.

4.
5

Experimentenpagina
Op zoek naar nog meer inspiratie?

5.1.1. Educatief Materiaal rond Water en Bomen
BOS+
•

Project Clearing house over het belang van bomen voor steden (Les 5 en 14)

•

Escape-room in kader van Re-Connect. Re-connect is een project rond de impact van
elektronica op bossen en de omgeving: Bij ontginning van metalen worden giftige stoffen
gebruikt (cyanide of kwik) die veel schade toebrengen aan fauna en flora rondom en rond
de rivieren waar het afvalwater dan in terechtkomt.
Voor secundair onderwijs en studenten.

•

Pakket in het kader van Grasduinen. Grasduinen is een project rond de ecosysteemdiensten;
uitgelegd a.d.h.v. de 4 oerelementen: vuur, lucht, aarde en water.

GoodPlanet
•

Water en duurzame ontwikkeling

•

Thematisch dossier “Iedereen waterdrager” overzicht van de waterproblematiek en
mogelijke oplossingen

•

Werkblaadjes “Experimentjes met planten”

Join For Water
•

Website Join For Water

•

Inspiratiebundels rond de watervoetafdruk van voeding, kledij en papier.
Er zijn bundels ontwikkeld vanuit de vaardigheden systeemdenken, design thinking en
creatief denken.

•

Infographics over de watervoetafdruk van voeding, kledij en papier.

•

Achtergrondinformatie over de watervoetafdruk van voeding, kledij en papier voor
leerkrachten en leerlingen

•

Webquests, online spelen, fysieke spelen zoals Aquaminga over de toegang tot water in
Ecuador…

5.1.2. Interessante artikels
Zal het nu wel lukken om de ontbossing te stoppen? - De Standaard, 2.11.2021

Honderd landen, waaronder Brazilië en België, beloven (pas) binnen tien jaar einde aan ontbossing - Bos +, 2.11.2021
EU-wetgeving die geïmporteerde ontbossing moet stoppen - Bos +, 17.11.2021
Herbossing in de Sahel - De Volkskrant
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Bomen en water

27

Bijlage 1

Bijlage 2
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28

Associatiekaartjes
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Blanco boom per 2 leerlingen
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Bijlage 3

Bijlage 4
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Traditionele watercyclus

Op basis van Ellison et al., 2019; and Falkenmark and Rockström, 2005

Watercyclus met rol van bomen
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© Ellison et al., 2019; and Falkenmark and Rockström, 2005

Bijlage 5

Bijlage 6
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Mens

Amazonewoud en sojaplantage

© Greenpeace, Ricardo Beliel
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Bijlage 7

Bijlage 8

Grondstoffen- en productkaarten

Grondstoffen

Cacaobonen
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Cacaobonen

Hout

Hout

Sojabonen

Sojabonen

Soiabonen

Palmolie
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Palmolie

Palmolie

Rundsvlees

Leder

Leder

Rubber

Rubber

Koffiebonen

Koffiebonen
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Producten

Choco

Chocolade

Tafel

Stoel

Veevoer

Biobrandstof
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Zeep

Mascara

Hamburger
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Biefstuk

Schoenen

Handtas

Schoenzool

Fietsband

Tiramisu

Pak koffie
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Verband tussen het product en water

........................................ Werkvorm ‘Startvertelling’ ........................................

De staartvertelling van soja tot een stukje rundsvlees

Bijlage 9

Bijlage 10

Elementen van verandering

Wat als er meer mensen
zijn op de wereld?

Wat als er meer vraag is
naar... (kies een product)?
Wat als er minder vraag is
naar...(kies een product) ?
Wat als het amazonewoud
uitdroogt en er minder
bomen groeien?
Wat als we samen onze stem
verheffen naar bedrijven en
overheden om mee zorg te
dragen voor bomen en water?
42

Personnages

Dier - Rico, de papegaai

Boer Alberto uit het Amazonewoud

43

Bijlage 11

Boer Patrick uit België

Houthakker Eduardo uit het Amazonewoud

© Fellipe Abreu - BBC
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Kristin, baas in een supermarkt

Minister Maes

45

Lise
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Waterdruppel
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Bijlage 12

Bijlage 13

Onderzoek ‘Bomen en water’

Red het bos, red het water! Het is de slogan van Wereldwaterdag@School 2022. Samen dragen
we zorg voor bomen hier en elders. Zij helpen ons op hun beurt zorg te dragen voor water. Dat is
belangrijk want zuiver zoetwater wordt steeds schaarser. Technologie kan al heel wat oplossen,
maar waarom dure technologie ontwikkelen als de natuur ons ook een handje kan helpen? In dit
onderzoek ontdek je de rol die bomen spelen in de waterhuishouding én welke diensten ze leveren.
We zoomen in op het Amazonewoud en onderzoeken welke impact het woud heeft op de
waterhuishouding in Zuid-Amerika. Veel succes!

Vraag 1: Ecosysteemdiensten van bos en water
De invloed van bossen op water dat valt
Water bereikt het bos op verschillende manieren: als regen, sneeuw, mist uit de lucht of via beken
en ondergrondse watertafels.
Regendruppels komen vanuit wolken naar beneden aan een hoge snelheid en dus met behoorlijk
wat energie/kracht. Voor elke individuele druppel is dat niet zo heel veel, maar tijdens een regenbui
vallen enorme hoeveelheden druppels, dus opgeteld is dat behoorlijk wat kracht die naar beneden
komt. Onbelemmerde regendruppels raken de grond/bodem met een nog sterkere kracht. Als je dat
met een microscoop zou bekijken, zou dat er bijna uitzien als mini-asteroïde impacten. Heel kleine
stukjes bodem worden zo losgemaakt om daarna weggespoeld te kunnen worden: bodemerosie.
Die inslagen kunnen de bodem ook bijna ondoordringbaar maken. Daardoor, en door de grote
hoeveelheid die tegelijk valt, kan de bodem de hoeveelheid water die valt stilaan niet meer slikken.
Dat water stroomt dan rechtstreeks af naar beken en rivieren en neemt onderweg nog eens een
deel van de geërodeerde bodemdeeltjes mee. Het gevolg is dat veel en vervuild water tegelijk
afstroomt waardoor beken en rivieren overstromen.
Wanneer regendruppels echter vallen boven een bos, komen ze meestal eerst in contact met de
bladeren en takken in de boomkruinen, waardoor ze al veel van die kracht/energie verliezen.
Slechts een klein deel van de regen komt rechtstreeks terecht op de bodem. Het water dat wordt
opgevangen door de kruin daarentegen:
•

ofwel bereikt nooit de bodem – het verdampt terug vanop de bladeren

•

ofwel valt het van de bladeren – en dus van een veel lagere hoogte en met minder kracht

•

ofwel loopt het af langs de takken en de stam. Het water doet er zo langer over en bereikt de
bodem… rustiger.

Dat zorgt voor minder erosie en geeft de bodems meer ademruimte waardoor een veel groter deel
van dit water de bodem kan insijpelen en zo het grondwater aanvullen. Doorheen heel dit proces
wordt het water ook gefilterd.
Binnen bossen spelen de bomen de grootste rol, maar het verhaal is gelijkaardig voor de struik- en
kruidlaag onder het bladerdak. Ook zij remmen het neervallende water af. Tot slot hebben gezonde
bossen ook een laag humus. Dit is een bruine of zwarte laag, die vooral bestaat uit (half-)
afgebroken dood materiaal van bomen en planten zelf (bladeren bv.) en de insecten, wormen,
bacteriën en schimmels die dit materiaal afbreken. Humus is heel nuttig: het afgebroken materiaal
bevat veel voedingsstoffen die terug worden opgenomen door de bomen (recyclage) en de humuslaag kan op haar beurt ook water vasthouden: een bijkomende beschermlaag voor de bodem.
Dit alles heeft een invloed op zowel de hoeveelheid water, de verdeling ervan doorheen de tijd en
de kwaliteit ervan. Het verschil tussen een gezond bos en een onbedekte bodem (bijvoorbeeld pas
geploegde landbouwgrond) of een verharde bodem is daarbij enorm. De recente overstromingen in
België en enkele buurlanden van de zomer van 2021 illustreren dit goed:
•

De minder goede status van bos – met een minder dicht bladerdek en een minder dikke humuslaag heeft naar alle waarschijnlijkheid bijgedragen tot een snellere afstroom vanuit de bijrivieren
van de Maas.

•

Op onbedekte landbouwgronden werden mini-ravijnen gevormd, door de enorm sterke erosie.

Bron: https://www.wereldwaterdagatschool.be/bos-en-water.php

Geef uit bovenstaande tekst 5 voorbeelden hoe bossen ons helpen zorg te dragen voor water.
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Hoe helpen bomen ons zorg te dragen voor water?

Bron: https://ecology.fnal.gov/ecosystem-services/

Van ecosystemen zoals bossen of waterlopen kunnen mensen een reeks diensten ontlenen. Dat
noemen we ‘ecosysteemdiensten’.
Welke van de ecosysteemdiensten uit de afbeelding krijgen we van bossen, gelinkt aan water?
Omcirkel ze.
Tip! Denk ook aan de voorbeelden uit de bovenstaande tekst.
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Vraag 2: Water in en rond bomen

Neem een tekening van een blanco boom. Laat de infographic nog even met de witte kant naar
boven liggen. Niet spieken ;)
Teken in en rond de boom waar water is. Verduidelijk de pijlen.
Vergelijk je tekening met de infographic (apart blad). Vul aan waar nodig.

Vraag 3: Bomen en waterdamp
Bekijk met je leerlingen deze video van de wolkenvorming boven de bossen in Congo en het Amazonewoud.

©NASA Scientific Visualisation Studio
Waar in de wereld zijn twee plaatsen waar veel bomen zijn die veel water verdampen?
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Vraag4: Bomen trekken water aan

Brontekst:
Een vrij recent ontdekt proces is de zogenaamde biotische pomp: bossen in kustgebieden zuigen
letterlijk regen aan vanaf de oceaan. Dit proces werkt als volgt: lucht warmt (sneller) op boven land.
Stijgt, wat voor lage druk zorgt. Boven bos wordt dit nog versterkt, omdat verdamping de luchtdruk
ook verlaagt. Omdat de luchtdruk boven het bos zo laag is, wordt lucht van de – trager opwarmende
– zee aangetrokken-gezogen. Die lucht boven de oceaan bevat water dat van het oceaanoppervlak
verdampt is en dus vochtiger is, waardoor de aangezogen lucht ook vochtig is, en boven het bos als
regen valt. Heel dit proces werkt volgens het principe van positieve terugkoppeling: meer regenwater
zorgt voor meer verdamping, wat voor lagere luchtdruk zorgt, waardoor nog meer vochtige
oceaanlucht wordt aangezogen, waardoor het nog meer zal regenen, enz.

Bron: https://www.wereldwaterdagatschool.be/bos-en-water.php

a) Vul de klassieke afbeelding van de watercyclus aan met de informatie hierboven.
Zorg ervoor dat je a.d.h.v. de tekening de tekst beter kan begrijpen.
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Hier zie je een voorbeeld van een relatiecirkel.
Een relatiecirkel toont hoe verschillende elementen met elkaar verbonden zijn
en invloed hebben op elkaar.
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b) Maak nu zelf een relatiecirkel die toont hoe het Amazonewoud, verdamping, regen en
verdroging met elkaar verbonden zijn. Start met ‘hoe minder Amazonewoud, hoe…
Tip: Opgelet, er zijn verschillende mogelijkheden juist. Belangrijk is vooral dat de redenering
klopt.

Amazonewoud
verdamping

verdroging
regen
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Vraag 5: Het Amazonewoud en de waterhuishouding in Latijns-Amerika

Bron: https://www.bbc.com/news/science-environment-51300515
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•

Omgekeerd kan ontbossing die transportband doen haperen of zelfs helemaal blokkeren.
Het Amazonewoud, dat een tiende van al het leven op aarde herbergt in een gebied dat
twee keer de oppverlvlakte van India beslaat, is nog steeds het grootste regenwoud ter
wereld, maar is al heel sterk aangetast door oprukkende landbouw, mijnbouw,
weginfrastuctuur, stadsontwikkeling, grootschalige dam-projecten, degradatie door
onduurzame houtkap, bosbranden, ziektes en verzwakking door klimaatverandering. Er
kan nog geen exact cijfer worden opgeplakt, maar wetenschappers slaan aan de alarmbel
dat we gevaarlijk dicht bij een kantelpunt aan het komen zijn, waarbij de Amazone zodanig
sterk is aangetast dat het woud zal veranderen in savannegebied. Gezien de grootte van het
gebied dat het woud nu bedekt, en omdat savanne helemaal niet zo’n belangrijke rol speelt
in het aanzuigen, recycleren en produceren van regen, zou dit voor heel Zuid-Amerika
gevolgen hebben voor de watervoorziening (met uitdroging als gevolg). Dit is bovenop de
sterke impact op het klimaat – het Amazonewoud houdt momenteel 200 miljard ton CO2
uit de atmosfeer – biodiversiteit en het welzijn van de meer dan 400 stammen van
inheemse gemeenschappen, die de delen van het woud waarin zij leven wél duurzaam
beheren.

•

Anderzijds, betekent dit ook dat wanneer bos wordt beschermd of hersteld, het risico op
droogte landinwaarts zal verminderen. Dit is een belangrijk argument om aan bosbehoud
en bosherstel te doen.

•

Evengoed om meer bomen te integreren in landbouw: momenteel wordt dit gezien als
concurrenten voor water en voedingsstoffen, maar een landschap met meer bomen biedt
ook betere kansen voor watervoorziening – wat de landbouw dan weer ten goede komt.

Bron: https://www.wereldwaterdagatschool.be/bos-en-water.php

Zoals je hiernaast ziet, helpt het Amazonewoud regenwater te verspreiden over Zuid-Amerika.
Maar door ontbossing verdwijnt het Amazonewoud. Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de
waterhuishouding in Zuid-Amerika?
Geef vier voorbeelden.
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Bijlage 14

Onderzoek ‘Bomen en water’ - Verbetersleutel

Vraag 1: Ecosysteemdiensten van bos en water
Hoe helpen bomen ons zorg te dragen voor water?
•

Regendruppels vallen zachter op de bodem waardoor er minder bodemerosie optreedt.

•

Bomen zorgen voor een laag humus op de bodem die het water beter kan vasthouden
waardoor de waterkwaliteit verbetert, er minder overstromingen zijn en de grondwaterlagen
worden aangevuld.

•

Bomen isoleren de bodem en zorgen voor schaduw. Zo zorgen ze voor afkoeling: wanneer
water verdampt, koelt de lucht eronder af.

•

Bomen verdampen water uit de bodem via hun bladeren.

•

Bomen brengen aerosols in de lucht die nodig zijn om regen te vormen in de lucht.

•

Bomen stuwen waterdamp verder de lucht in waardoor ook verder gelegen gebieden meer
regenval hebben.

Vraag 3: Bomen en waterdamp
Waar in de wereld zijn twee plaatsen waar veel bomen zijn, en die veel water verdampen?
Congo
Amazonewoud

Vraag4: Bomen trekken water aan
a)Watercyclus (ingevuld)

56

b) Relatiecirkel Amazonewoud, verdamping, verdroging en regen

Vraag 5: Het Amazonewoud en de waterhuishouding in Latijns-Amerika
Zoals je hierboven ziet, helpt het Amazonewoud regenwater te verspreiden over Zuid-Amerika.
Maar door ontbossing verdwijnt het Amazonewoud. Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de
waterhuishouding in Zuid-Amerika?
Geef vier voorbeelden.
Minder aanzuiging van waterdamp van boven de oceanen
Minder recycleren van water
Minder regen
Uitdroging landinwaarts in Zuid-Amerika
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Bijlage 15

Onderzoek Bedreigingen en actie

In haar getuigenis vertelt Victoria over de bedreigingen voor water in het Amazonegebied waar ze
woont in Ecuador. Ze vertelt ook over wat zij er, samen met anderen, doet om zorg te dragen voor
bomen en water. Hoe kunnen wij hier aan bijdragen? We gaan op onderzoek naar welke
grondstoffen en producten we in België importeren vanuit het Amazonewoud. Welke van die
grondstoffen hebben een grote impact, welke een kleinere? Welke impact heeft dit op het leven
van mensen die leven in het Amazonewoud? We nemen enkele initiatieven van bedrijven en
overheden onder de loep die ontbossing willen tegengaan en houden ze kritisch tegen het licht.
Tot slot staan we zelf even stil bij wat wij willen/kunnen doen om zorg te dragen voor bomen en
water.

Vraag 1: producten in belgië uit het amazonewoud

Bron: Hoe lang heeft het Amazonewoud nog? NOS, 2019
https://nos.nl/collectie/13780/artikel/2298785-hoelang-heeft-het-amazonewoud-nog
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Bron: Geïmporteerde ontbossing: tijd om ermee te kappen!’ WWF-België, 2019
https://wwf.be/sites/default/files/2021-02/WWF-GeimporteerdeOntbossing-NL-spread-final.pdf
Welke grondstoffen die we in België consumeren komen uit landen in het Amazonegebied én uit
landen met hoog of zeer hoog risico op ontbossing? Noteer per land de grondstoffen van grote
naar kleine Belgische voetafdruk.
Omcirkel dan het product dat voor het meest ontbossing zorgt in het Amazonewoud
land
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grondstoffen

Geef enkele voorbeelden van producten die van deze grondstoffen gemaakt zijn en die we
gebruiken in België (zie startoefening)
grondstof

producten

Vraag 2: soja en vlees

Figuur 5:
grootste
ontbossers
binnen de
subgroep van
consumptiegoederen.
Hieruit blijkt
duidelijk de
overweldigende rol
die veeteelt
speelt.
Bron: WRI
(2019)

Vleesproductie is wereldwijd veruit de grootste ontbosser binnen landbouw. Maar liefst 45,1% van alle
consumptie-gerelateerde ontbossing (11,2% van de totale ontbossing) is hier rechtstreeks aan gelinkt!
Daarenboven komt nog eens de 8,2% door soja dat voor een groot stuk als hoofdvoeder voor de runderen
dient. Vleesconsumptie legt verhoudingsgewijs veel meer druk op bos dan plantaardige voeding.
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Voor de productie van dezelfde hoeveelheid vlees is veel meer water, veevoeder en dus
oppervlakte nodig dan voor dezelfde hoeveelheid plantaardig voedsel. Het is gewoon heel
inefficiënt: wanneer een koe gras of elders geproduceerd veevoeder eet, wordt een deel van dat
voedsel gebruikt om spiermassa en vet (vlees) aan te maken, maar een heel groot deel gaat ook
gewoon verloren als warmte en uitwerpselen. Je hebt 25 kilo voer nodig om één kilo rundsvlees te
produceren.
In het Amazonewoud worden stukken bos platgebrand om er vervolgens vee op te laten grazen. Zij
maken het gebied verder klaar om er daarna soja op te kunnen planten. Zo gaan heel wat kostbare
gebieden verloren.
Bron: https://www.wereldwaterdagatschool.be/bos-en-water.php

Reageer op deze stelling ‘Rundsvlees eten is de grootste bedreiging voor het Amazonewoud.’
Klopt dit? Waarom wel/niet?

Vraag 3: impact van ontbossing
Victoria vertelt in de getuigenis dat ze bedreigingen ervaart voor het Amazonewoud zoals
klimaatverandering, de afname van watervoorraden, de verontreiniging van waterbronnen, de
aanwezigheid van onvruchtbare bodems, de uitbreiding van landbouw- en veeteeltgebieden, de
mijnbouw en het kappen van bomen ten gevolge van de bosexploitatie.
Welke gevolgen zouden volgende bedreigingen kunnen hebben op het leven van de mensen
die in het Amazonewoud wonen?
Afname van
watervoorraden

Verontreinigen van
watervoorraden

Overstromingen en
erosie
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Vraag 4: organisaties in actie!
Victoria vertelt (video)over de lokale landbouwvereniging La Chakra, waarvan zij trekker is. Samen
zetten ze zich in het Amazonewoud in voor een landbouw die voldoende opbrengt en tegelijk
milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is. Zo dragen zij bij tot het beschermen van bossen en
water. Om te komen tot verandering werken ze samen met lokale overheden, NGO’s en
deelregeringen. Victoria stipt het belang van de waardering voor de culturen en de voorouderlijke
kennis van gemeenschappen aan. En het belang van het voorrang geven van initiatieven van
vrouwen en prioritaire groepen om samen een betere wereld te maken.
Tip: Bekijk de Facebookpagina van La Chakra. Like het als je wil ;)
Wat vind je van dit initiatief?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Vraag 5: bedrijven in actie!

Voor de productie van één stukje
rundsvlees is heel wat soja nodig
geweest. Een groot deel van de
soja die gebruikt wordt voor
veevoer komt uit gebieden in/rond
het Amazonewoud. Soja voor
menselijk gebruik, komt veelal uit
Noord-Amerika. Je hebt minder van
nodig van deze vleesvervanger dan
voor dezelfde hoeveelheid voedsel
en voedingsstoffen.
Andere vleesvervangers zijn
peulvruchten, noten,…
Alpro produceert heel wat
producten op basis van soja.
Ontdek het hier.

62

Wat is er anders dan bij vleesgebruik? Wat vind je daarvan?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Wat maakt het duurzaam? Wat niet?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Vraag 6: overheden in actie!
Lees hieronder dit artikel van de Standaard van Tom Ysebaert van 2/11/21: Politiek akkoord stop ontbossing
tegen 2030
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Wat vind je van dit initiatief?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Is het realistisch dat de ontbossing wereldwijd stopt tegen 2030? Waarom wel/niet?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Vraag 7: Iedereen in actie!
Geef twee voorbeelden van wat wij kunnen doen om zorg te dragen voor bomen gelinkt aan water.
Geef ook twee voorbeelden wat we kunnen doen om bedrijven en overheden aan te moedigen om
dit ook te doen.
Wijzelf

Bedrijven

Overheden
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Onderzoek: Bedreigingen en actie - verbetersleutel

Bijlage 16

Vraag 1: producten in belgië uit het amazonewoud
land

grondstoffen

Ecuador

cacao

Colombia

koffie en palmolie

Brazilië

soja, rundsvlees en leder, hout en papier, koffie

Peru

cacao en koffie

grondstof

product

cacao

choco
chocolade
stoel
tafel
veevoer
zeep
biobrandstof
choco
make-up
margarine
koeken...
biefstuk
hamburger
schoen
handtas
schoenzool
fietsband
tiramisu
pak koffie

hout
soja

palmolie

rundvlees
leder
rubber
koffie

Vraag 2: soja en vlees
Reageer op deze stelling ‘Rundsvlees eten is de grootste bedreiging voor het Amazonewoud.’ Klopt dit? Waarom wel/niet?
Meerdere antwoorden mogelijk… Voor één klein stukje rundsvlees is veel soja nodig voor het
veevoer. Er wordt daardoor heel wat Amazonewoud gekapt voor de productie van rundsvlees.
Het is niet de enige bedreiging van het Amazonewoud. Vele factoren spelen mee. Maar het is
wel de grootste. Anderzijds gebruiken heel wat boeren geen soja meer in hun veevoer. Zij gaan
op zoek naar lokale alternatieven voor soja met een kleinere impact. Dat rundsvlees draagt
dan minder bij de bedreiging van het Amazonewoud. Het hangt dus ook af van hoe het
stukje vlees geproduceerd is. Maar de productie van vlees neemt wel altijd meer land in dan
nodig zou zijn voor zuiver plantaardig voedsel, zelfs de duurzame productie. Willen we de druk
op bossen verkleinen, dan is het dus belangrijk om onze vleesconsumptie te verminderen.
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Vraag 3: impact van ontbossing
Welke impact zouden volgende bedreigingen kunnen hebben op het leven van de mensen die
in het Amazonewoud wonen?
Afname van
watervoorraden

Verschillende antwoorden mogelijk zoals: watertekorten voor dagelijkse huishouding, minder mogelijkheden tot landbouw terwijl landbouw de voornaamste bron van inkomsten is voor een groot deel van
de bevolking zoals Victoria…

Verontreinigen van
watervoorraden

Verschillende antwoorden mogelijk zoals: onvruchtbare bodems,
ziektes, grotere waterkost omdat het eerst moet gezuiverd worden,
water dat van verder moet gebracht worden of uit flessenwater moet
gebruikt worden…

Overstromingen en
erosie

Veschillende antwoorden mogelijk zoals: vernieling van huisvesting,
infrastructuur en landbouwgrond.

Vragen 4, 5, 6 en 7
Eigen antwoorden.
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4.
7

Experimentenpagina
Overzicht eindtermen

7.1. Ontwikkelingsdoelen leerkrachten van kleuters t.e.m het
3de leerjaar
Natuur
Algemene vaardigheden
•

1.2 de kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te
komen over de natuur

•

1.3 de kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om
meer te weten te komen over de natuur

Milieu
•

1.13 de kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur

7.2. Eindtermen basisonderwijs bij inspiratie voor leerkrachten
lager onderwijs tot 3de leerjaar
Natuur
Algemene Vaardigheden
•

1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op
een systematische wijze noterenInfographics over de watervoetafdruk van voeding, kledij
en papier.

Milieu
•

1.22 De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving
zelfstandig basishandelingen uitvoeren;

•

1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig
om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;

•

1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe
mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

•

1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

7.3. Eindtermen basisonderwijs bij inspiratie voor leerkrachten
lager onderwijs vanaf 4de leerjaar
Natuur
Algemene Vaardigheden
•

1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op
een systematische wijze noteren

•

1.2. De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze
waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.

Levende en niet-levende natuur
•
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1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen
beïnvloedt

Milieu
•

1.22. De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving
zelfstandig basishandelingen uitvoeren;

•

1.23. De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig
om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;

•

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe
mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

•

1.25. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan
milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen;

•

1.26. De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Techniek
Techniek en samenleving
•

2.18. De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/
of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

Mens en maatschappij
Brongebruik
•

5.1. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

7.4. Eindtermen secundair onderwijs 1ste graad A-stroom
Duurzaamheid
(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn
•

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aangereikte strategieën.

Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
•

9.6 De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van veranderingen in landschappen op de
mens en zijn leefomgeving.

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen.
•

7.11De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context. (attitudinaal)

•

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe.

Burgerschap
De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen.
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•

7.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context. (attitudinaal)

•

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe.

•

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op
het lokale niveau.

7.5. Eindtermen secundair onderwijs 1ste graad B-stroom
Duurzaamheid
(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn
•

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aangereikte strategieën.

Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
•

9.5 De leerlingen herkennen voorbeelden van de impact van klimaatveranderingen.

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen
•

7.11De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context. (attitudinaal)

•

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe.

•

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op
het lokale niveau.

Ruimtelijk bewustzijn
Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
•

9.4 De leerlingen illustreren dat landschappen veranderen onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen.

7.6. Eindtermen secundair onderwijs 2de graad ASO-TSO-KSO
Finaliteit doorstroom
Burgerschap
De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen
•

7.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context. (attitudinaal).

•

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op
het lokale niveau.

•

7.14 De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op
duurzaamheidskwesties.

Duurzaamheid
Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen
•

6.46 De leerlingen analyseren materie- en energiestromen in een ecosysteem.

Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
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•

9.4 De leerlingen onderzoeken economische processen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

•

9.5 De leerlingen herkennen voorbeelden van de impact van klimaatveranderingen.

Leercompetenties (bij les onderzoekend – conceptueler)
Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en
niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het
beoogde leerresultaat en –proces
13.6 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit verschillende bronnen op een
strategische manier tot een samenhangend en bruikbaar geheel.

7.7. Eindtermen secundair onderwijs 2de graad B-stroom
Finaliteit arbeidsmarkt
Burgerschap en duurzaamheid
De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen
•

7.12 De leerlingen handelen met het oog op duurzame ontwikkeling. (attitudinaal)

•

7.13 De leerlingen lichten de betekenis en het belang van duurzame ontwikkeling toe.

•

7.14 De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op
duurzaamheidskwesties.

Ruimtelijk bewustzijn
Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
•

9.3 De leerlingen beschrijven kenmerken en ruimtelijke gevolgen van mondialisering.

7.7. Eindtermen 2de graad ASO-KSO dubbele finaliteit
Duurzaamheid
De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact
ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen
•

7.12 De leerlingen handelen met het oog op duurzame ontwikkeling. (attitudinaal)

•

7.13 De leerlingen lichten de betekenis en het belang van duurzame ontwikkeling toe.

•

7.14 De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op
duurzaamheidskwesties.

Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van
interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling
en tussen natuurlijke en menselijke processen
•

9.4 De leerlingen onderzoeken economische processen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

•

9.5 De leerlingen herkennen voorbeelden van de impact van klimaatveranderingen.

7.7. Eindtermen secundair onderwijs 3de graad
Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling > Vakoverschrijdende eindtermen
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•

1 De leerlingen participeren aan milieubeleid en -zorg op school;

•

2 De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;

•

3 De leerlingen zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte,
grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;

•

4 De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te
beïnvloeden en te verbeteren;

•

5 De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het
cultureel erfgoed;

Leren leren Informatieverwerking (bij les onderzoekend – conceptueler)
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•

4 De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties
functioneel toepassen.

•

5 De leerlingen kunnen informatie samenvatten.

Deze brochure werd gerealiseerd door Join For Water in samenwerking met Good
Planet en Bos + in het kader van Wereldwaterdag@school 2022.

Join For Water verzekert water voor mens en natuur, vandaag en morgen. Dat doen
we in 9 landen, samen met verschillende partners. We zetten ons in voor veerkrachtige
water-ecosystemen, een fundament voor duurzame ontwikkeling en menselijk
welzijn. Daarnaast beïnvloeden we het waterbeleid van overheden en creëren
bewustzijn bij burgers en bedrijven. Meer weten? Check onze website of schrijf je in
op onze nieuwsbrief.
BOS+ is een organisatie die zich sinds 1970 inzet voor meer en beter bos in Vlaanderen
en elders in de wereld. We doen dit onder andere door bosuitbreiding, begeleiding
van bosbeheerders, beleidswerk, recreatieve activiteiten in het bos en educatief werk.
Geïnteresseerd in ons aanbod? Bezoek zeker eens onze website. Of schrijf je in op
onze nieuwsbrief.
GoodPlanet inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. We
maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk.
Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Via projecten, campagnes en
workshops verspreiden we kennis en planten zaadjes voor een duurzame samenleving.
Jaarlijks inspireren en activeren onze medewerkers en vrijwilligers meer dan 500.000
kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. We geloven dat iedereen met
een klein of groot gebaar een wereld van verschil kan maken. Surf naar onze website
en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Teksten: Sarah De Raedt (Join For Water)
Opmaak: Floriane Montcriol (Join For Water)
Januari 2022

www.wereldwaterdagatschool.be
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