
  
 
  

Code Rood in de klas 
Klimaatverandering in de herfst 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, natuur & biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, herfst, bos, zeespiegel, kantelpunt 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs:  
30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in 
wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Code Rood in de 
klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s aansluitend 
bij dit onderwerp, zoals:  
hoe intense hitte ons bedreigt 
Groen dak  
Bodem in Zicht 
Wat is stikstof? 
Het belang van bossen 
  
---------------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Paleoceanografie, Klimaatverandering, Verzuring van 
de oceanen, Reconstructie van het klimaat, Biogeologie 
2 Doordat er minder zonlicht is 
3 warmer / regen / orkanen  
4 31,5 graad 

5a Ze recyclen het bos  
b Ze hebben vocht nodig  
c De paddenstoelen zijn afhankelijk van de sparren en 
andersom. Het verdwijnen van de één heeft dus invloed 
op de ander.  
6a Tipping point 
b Smeltende ijskappen 
7 Een dijk van Frankrijk naar Engeland en van Schotland 
naar Noorwegen 
b en c Zelf beantwoorden  

Samengevat 
De herfst begint in Nederland steeds later in het jaar. Dat 
betekent minder paddenstoelen, en meer tropische 
diersoorten zoals exotische spinnen en flamingo’s. Wat 
voor effecten heeft dit op de natuur en ons leven? 
 
Kijkvragen 
1 Sluijs is paleontoloog. Kijk op de website van zijn 
universiteit wat zijn onderzoeksfocus is. 
 
2 Waarom zijn mensen in de herfst vatbaarder voor 
depressie en zelfmoord? 
 
3 Vul in, kies uit: kouder / regen / warmer / aardbevingen 
/ droogte / orkanen. 
Door klimaatopwarming wordt de herfst in Nederland 

steeds …………………… . Er is een toenemende kans op 
…………………. . Ook zullen we in de toekomst vaker te 
maken krijgen met …………………… in ons land.  
 
4 Hoeveel graden werd het in de herfst op 15 september 
2020? 
 
5a Waarom zijn paddenstoelen essentieel voor een bos? 
b Waarom komen de paddenstoelen niet op als het warm 
weer is? 
c Wat hebben de stervende sparren en de paddenstoelen 
met elkaar te maken? 
 

 
 

6a Hoe noem je het kantelpunt waarop het klimaat 
drastisch en onomkeerbaar omslaat? 

b Noem een voorbeeld van zo’n kantelpunt. 
 
7a Leg uit wat voor plan oceanograaf Groeskamp heeft ter 
bescherming tegen zeespiegelstijging.  
b Vind je dit een goed idee? Waarom wel/niet? 
c Bedenk in groepjes drie ideeën om de klimaatopwarming 
tegen te gaan.  
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 Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/code-rood-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/hoe-intense-hitte-ons-bedreigt-hoeveel-hittegolven-kunnen-we-aan/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-groen-dak/#q=klimaat
https://schooltv.nl/programma/bodem-in-zicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-stikstof/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-belang-van-bossen/#q=klimaat
https://www.uu.nl/en/research/sustainability/appy-sluijs
https://www.uu.nl/en/research/sustainability/appy-sluijs
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema klimaatverandering is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde, natuur & biologie en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Biobased economy 
Maatschappelijk werker 
 
HBO: 
Aarde en milieu 
Klimaat en management 
 
WO: 
Environmental studies  
Future Planet Studies 

Samengevat 
De herfst begint in Nederland steeds later in het jaar. 
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c Wat hebben de stervende sparren en de 
paddenstoelen met elkaar te maken? 
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b Noem een voorbeeld van zo’n kantelpunt. 
 
7a Leg uit wat voor plan oceanograaf Groeskamp heeft 
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http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/code-rood-in-de-klas/
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