Docentenversie

EenVandaag in de klas
Kinderen krijgen en klimaat
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Vakgebied
Maatschappijwetenschappen: duurzaamheid,
milieu en welzijn
Kernbegrippen
Klimaat, verantwoordelijkheid, gezinsplanning
Kerndoelen
Kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen
en in de eigen omgeving effecten te herkennen van
keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en
recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en
milieu.
Verdieping
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de
website vind je meer video’s over dit onderwerp,
zoals leven met zeespiegelstijging, de verhitte
discussie over klimaatverandering, is vliegen
slecht voor het klimaat, scrollverhaal over klimaat
en de economie van de toekomst.

Samengevat
Er zijn meer dan 7 miljard mensen op aarde. Veel te veel
volgens sommigen. Kun je later beter geen kinderen
krijgen, om overbevolking tegen te gaan? Of is een groot
gezin juist gezellig?
Kijkvragen
1 Hoeveel mensen zijn er op de wereld?
A. 700.000 mensen
B. 7.000.000 mensen
C. 7.000.000.000 mensen
2 Hoeveel ton CO2 stoot een kind uit?
…… ton CO2 per ………

3 Welk argument gebruikt Tinkebell om geen kinderen te
nemen?

----------------------------------------------------------------Antwoorden.
1 C. 7.000.000.000 mensen
2 58 ton CO2 per jaar
3 Er zijn al teveel mensen op de aarde
4 Tinkebell heeft zichzelf laten steriliseren
5 Onvoldoende voedsel voor iedereen,
milieuvervuiling, teveel CO2-uitstoot,
klimaatopwarming, uitsterven van biodiversiteit etc
6 470 / 250 / minuut / 22
7 Prins Harry en Meghan

4 Op welke manier heeft Tinkebell laten blijken dat zij
haar standpunt serieus neemt?
5 Wat is het risico van teveel mensen op de planeet?
6 Elke dag worden er in Nederland ……. kinderen
geboren. Wereldwijd worden er …….. kinderen geboren
per …………. . De jaarlijkse CO2-uitstoot van een kind staat
gelijk aan …… retourtjes thailand.
7 Welk bekend stel pleit ook voor het nemen van niet
meer dan twee kinderen?
Gespreksvraag
Vind je het asociaal als mensen meer dan twee kinderen
nemen? Waarom wel/niet?
Zou je zelf overwegen minder kinderen te nemen om zo
je CO2-voetafdruk te verminderen? Waarom wel/niet?
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘kinderen krijgen en klimaat’ is te
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk
bij de vakken maatschappijleer en aardrijkskunde.
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Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:

4 Op welke manier heeft Tinkebell laten blijken dat zij
haar standpunt serieus neemt?

MBO:
Biobased economie
Maatschappelijk werker
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per …………. . De jaarlijkse CO2-uitstoot van een kind
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HBO:
Climate & Environment
Klimaat en management
Universiteit:
Future planet studies
Communicatie en klimaat
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