
  
 
  

Code Rood in de klas 
Klimaatverandering in de winter 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw  
 
Samengevat 
Door de opwarming van de aarde worden de 
Nederlandse winters steeds milder. Door smeltende 
gletsjers stijgt de zeespiegel en kunnen gebieden in 
Nederland onder water komen te staan. Wat betekent 
dat voor dorpen onder de zeespiegel, de natuur en de 
oer-Hollandse aardappel? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, natuur & biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, winter, zeespiegel, gletsjer 
 
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 
De IJssel 
Leven met zeespiegelstijging 
Kunnen de dijken van Nederland breken?  
---------------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 

1 20 
2 De sneeuwgrens schuift omhoog waardoor er steeds 
minder skigebieden overblijven. Door de schaarste gaat 
de prijs dan omhoog. 
3 C. 80 meter 
4 Met een schuif heb je minder overstromingen 
benedenstrooms (in drukbevolktere gebieden).  
5 Omdat de rivier de Maas erdoorheen loopt en deze 
regen- en smeltwater van hogerop afvoert. 
6 thee / cacaoboon / avocado / koffie / aardappel 
7 Droog / zoute  

Kijkvragen 
1  Vul in: Bij elke graad opwarming zakt de kans op sneeuw 
met …… procent.  
 
2 Waarom zullen skivakanties steeds duurder worden? 
  

 
 

3 Met hoeveel meter zou de zeespiegel stijgen als alle ijs 
op aarde zou smelten? 

A. 80 cm 
B. 8 meter 
C. 80 meter  

 
4 Rivieren dreigen steeds vaker te overstromen. Wat is het 
voordeel van een schuif in een rivier ten opzichte van een 
dijk? 
 
5 Waardoor is Limburg gevoelig voor overstromingen? 
 
6 Vul in, kies uit: avocado / cacaoboon / thee / aardappel / 
koffie.  
De klimaatverandering verandert onze menukaart. Door 
extreem weer mislukken …… oogsten in China. In 
Indonesië gaat de ……….. . eraan. In Californië de …………... . 
Ook ………….….. wordt steeds schaarser door mislukte 
oogsten . En in Nederland zit de ………………. in de puree. 
 
7 Omcirkel de juiste antwoorden: 
Als het nat/droog weer is en er minder water in rivieren is 
krijg je dat het zoute/zoete water verder oprukt en de 
landbouwgrond bereikt.  
 
Verdiepingsvraag 
1 Door dunbevolkte delen van Nederland onder water te 
laten lopen, kunnen andere delen van het land misschien 
gered worden van overstroming. Vind je dit een goed 
plan? Onderbouw waarom wel/niet.  
2 Bedenk in tweetallen nog twee andere oplossingen om 
het overstromingsgevaar van rivieren 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/vroege-vogels-in-de-klas-de-ijssel/#q=overstroming
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-leven-met-zeespiegelstijging/#q=overstroming
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/#q=overstroming
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Klimaatverandering, winter, zeespiegel, gletsjer 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Code Rood in de 
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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 
Allround waterbouwer 
 
HBO: 
Aarde en milieu 
Klimaat en management 
 
WO: 
Environmental studies  
Future Planet Studies 
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1  Vul in: Bij elke graad opwarming zakt de kans op 
sneeuw met …… procent.  
 
2 Waarom zullen skivakanties steeds duurder worden? 
  

 
 

3 Met hoeveel meter zou de zeespiegel stijgen als alle ijs 
op aarde zou smelten? 

A. 80 cm 
B. 8 meter 
C. 80 meter  

 
4 Rivieren dreigen steeds vaker te overstromen. Wat is 
het voordeel van een schuif in een rivier ten opzichte van 
een dijk? 
 
5 Waardoor is Limburg gevoelig voor overstromingen? 
 
6 Vul in, kies uit: avocado / cacaoboon / thee / aardappel 
/ koffie.  
De klimaatverandering verandert onze menukaart. Door 
extreem weer mislukken …… oogsten in China. In 
Indonesië gaat de ……….. . eraan. In Californië de …………... 
. Ook ………….….. wordt steeds schaarser door mislukte 
oogsten . En in Nederland zit de ………………. in de puree. 
 
7 Omcirkel de juiste antwoorden: 
Als het nat/droog weer is en er minder water in rivieren 
is krijg je dat het zoute/zoete water verder oprukt en de 
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1 Door dunbevolkte delen van Nederland onder water te 
laten lopen, kunnen andere delen van het land misschien 
gered worden van overstroming. Vind je dit een goed 
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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
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-ijssel/#q=overstroming
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-leven-met-zeespiegelstijging/#q=overstroming
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/#q=overstroming

