
  
 
  

Code Rood in de klas 
Klimaatverandering in de lente 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, natuur & biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, lente, zeespiegel, bodemdaling 
 
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 Hoe meer je naar het noorden gaat, hoe sneller de 
opwarming. 
2 sterkst / schoner / vervuiling / opwarming 
3 Het getal 7 is het klimaat (het gemiddelde), het getal 
12 is het weer.  

4 Spanje en Portugal 
5 ..veen dat inklinkt doordat landbouwgrond te droog 
wordt gehouden 
..veen dat inklinkt door het gewicht van bebouwing.  
6 Dat het bloemen zijn die niet van ver geïmporteerd 
zijn.  
 

Samengevat 
De lente is het seizoen dat in Nederland het meeste is 
opgewarmd door klimaatverandering. De stijging van de 
zeespiegel is een groot probleem voor ons land, dat voor 
een deel onder de zeespiegel ligt. Wat kunnen we doen 
tegen de gevolgen van klimaatverandering in de lente? 
 
Kijkvragen 
1 De afgelopen eeuw is de temperatuur wereldwijd met 1 
graad gestegen. Maar in Nederland werd het 2 graden 
warmer en op de Noordpool zelf 3. Leg uit hoe dit komt.  
 
2 Vul in, kies uit: minst / opwarming / vuiler / schoner / 
sterkst / vervuiling / CO2 / afkoeling. 
De lente is het jaargetijde dat het ………………. is 
opgewarmd in Nederland. De lente is een heel zonnig 

seizoen en de lucht is in de afgelopen jaren steeds  
…………………… geworden. Daardoor is er minder 
………………… in de lucht die zonlicht tegenhoudt. Daardoor 
hebben we dus extra ………………………. in de lente.  
 
3 Als je het weer en het klimaat vergelijkt met het gooien 
van twee dobbelstenen, dan is 
Het getal 7 het weer / klimaat 
Het getal 12 het weer / klimaat 
 
4 In welke twee Europese landen zie je al dat 
verwoestijning het land overneemt? 
 

 
 

5 Gronddaling in landelijk gebied wordt veroorzaakt door 
……………………………………………………………………………………. . 
Gronddaling in stedelijk gebied wordt veroorzaakt door 
……………………………………………………………………………………. . 
 
6 Als je een bosje bloemen koopt, waar kun je dan op 
letten om de CO2-uitstoot laag te houden? 
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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
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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 
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Leerlingenversie 

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
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