
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Klimaatverandering nu al zichtbaar 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Klimaatverandering is niet iets wat in de toekomst 
misschien gaat gebeuren. Het is nu al aan de gang. In 
onder meer Bangladesh, Tsjaad en Schotland merken 
bewoners al de gevolgen. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, overstroming, zeespiegel 
 
Kerndoelen 
Aardrijkskunde 46: De leerling leert over de verdeling 
van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de 
betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het 
milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in 
Nederland. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: Extreem weer in Nederland, 
Klimaatverandering, Hoe worden de oceanen op 
aarde bedreigd?, klimaatkansen en Kantelpunten in 
het klimaat. 
 
Antwoorden 
1 Ze liggen allebei in een rivierendelta  
2 Het water is slechter. 
3 Omdat er door het zout geen gewassen meer kunnen 
groeien 
4 B Meer droogte en slinkende watervoorraad 
5 Omdat er veel historisch erfgoed zoals Vikinggraven 
liggen   
6 Beide worden bedreigd door de stijgende zeespiegel 
 

Vragen 
 
1 Wat is aardrijkskundig gezien de overeenkomst 
tussen Bangladesh en Nederland? 
 
2 Hoeveel Bangladezen zullen in de toekomst 
moeten verhuizen in verband met het stijgende 
water? 
A 250.000 mensen 
B 2.500.000 mensen 
C 25.000.000 mensen 
 
3 Waarom is zout water funest voor de landbouw? 
 

 
 
4 Wat is het gevolg van de klimaatopwarming voor 
de bevolking van Tjaad? 
A Meer overstromingen en typhoons  
B Meer droogte en slinkende watervoorraad 
 
5 Waarom willen de bewoners van het Schotse 
eiland hun grond niet zomaar opgeven? 
 
6 Wat is de overeenkomst tussen Schotland en 
Nederland als het gaat om klimaatverandering? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk drie oplossingen voor de (gevolgen van) de 
stijgende zeespiegel.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-extreem-weer-in-nederland/
https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/
https://schooltv.nl/video/hoe-worden-de-oceanen-op-aarde-bedreigd-overbevissing-plastic-dode-zones-en-verzuring/
https://schooltv.nl/video/hoe-worden-de-oceanen-op-aarde-bedreigd-overbevissing-plastic-dode-zones-en-verzuring/
https://schooltv.nl/link/klimaatkansen/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/kantelpunten-in-het-klimaat-wat-doen-natuurbranden-met-het-klimaat/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/kantelpunten-in-het-klimaat-wat-doen-natuurbranden-met-het-klimaat/#q=klimaat


  
 
 
 
 Nieuwsuur in de klas 

Klimaatverandering nu al zichtbaar 

 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Samengevat 
Klimaatverandering is niet iets wat in de toekomst 
misschien gaat gebeuren. Het is nu al aan de gang. In 
onder meer Bangladesh, Tsjaad en Schotland 
bijvoorbeeld merken bewoners al de gevolgen. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Extreem weer in Nederland, 
Klimaatverandering, Hoe worden de oceanen op 
aarde bedreigd?, klimaatkansen en Kantelpunten in 
het klimaat. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Klimaatverandering nu al zichtbaar’ 
is te gebruiken als thema voor je profielwerkstuk bij 
de vakken Aardrijkskunde en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Natuur en groene ruimte 
Milieu en ruimte 
 
HBO 
Geo media & design 
Leraar Aardrijkskunde 
 
WO 
Geologie, Planologie en Milieu 
Milieu-natuurwetenschappen 
 

Vragen 
 
1 Wat is aardrijkskundig gezien de overeenkomst 
tussen Bangladesh en Nederland? 
 
2 Hoeveel Bangladezen zullen in de toekomst 
moeten verhuizen in verband met het stijgende 
water? 
A 250.000 mensen 
B 2.500.000 mensen 
C 25.000.000 mensen 
 
3 Waarom is zout water funest voor de landbouw? 
 

 
 
4 Wat is het gevolg van de klimaatopwarming voor 
de bevolking van Tjaad? 
A Meer overstromingen en typhoons  
B Meer droogte en slinkende watervoorraad 
 
5 Waarom willen de bewoners van het Schotse 
eiland hun grond niet zomaar opgeven? 
 
6 Wat is de overeenkomst tussen Schotland en 
Nederland als het gaat om klimaatverandering? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk drie oplossingen voor de (gevolgen van) de 
stijgende zeespiegel.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-extreem-weer-in-nederland/
https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/
https://schooltv.nl/video/hoe-worden-de-oceanen-op-aarde-bedreigd-overbevissing-plastic-dode-zones-en-verzuring/
https://schooltv.nl/video/hoe-worden-de-oceanen-op-aarde-bedreigd-overbevissing-plastic-dode-zones-en-verzuring/
https://schooltv.nl/link/klimaatkansen/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/kantelpunten-in-het-klimaat-wat-doen-natuurbranden-met-het-klimaat/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/kantelpunten-in-het-klimaat-wat-doen-natuurbranden-met-het-klimaat/#q=klimaat

