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OVERZICHT EDUCATIEF AANBOD KLIMAAT 
 

 

Eind dit jaar vinden in Parijs cruciale internationale klimaatonderhandelingen 
plaats. Ook de klimaatbeweging blaast verzamelen. Twee weken lang, van 29 
november tot 13 december, overspoelen we de Franse hoofdstad om mee de 
politieke agenda te bepalen. Climate Express zorgt dat jij erbij kan zijn! We geven 
het startschot met een gigantische klimaatmars en sluiten de top af met een straf 
staaltje creatief verzet tijdens de Climate Games. Met de trein, de fiets en de bus 
organiseren we een massa-verhuizing van minstens 10.000 Belgen. Meer info op: 
http://www.climate-express.be  
 

 
 

Wil je in je klas rond het thema inhoudelijk aan de slag, dan vind je hieronder een overzicht van het educatief 
aanbod dat door verschillende NGO’s aangeboden wordt rond het thema Klimaat. Het overzicht is zeker niet 
volledig, het zal nog verder aangevuld worden. We starten met het aanbod voor het secundair onderwijs (let 
op: soms is het aanbod bruikbaar voor zowel secundair als lager onderwijs) en nadien volgt het aanbod 
specifiek voor het lager onderwijs. 
Veel succes! Indien je nog bijkomende informatie wenst, kan je ons zeker contacteren 
(karen.debroeck@11.be of 02 536 11 23) 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

 
 

Documentatiecentra Kleur Bekennen: 

Kleur Bekennen heeft in haar documentatiecentra 
een aanbod van educatieve materialen van verschillende organisaties rond 
wereldburgerschap. Ook over klimaat zijn er heel wat lespakketten, educatieve 
spelen, beeldmateriaal en achtergrondinformatie te vinden. Er is een 
documentatiecentrum in elke provincie waar je het materiaal gratis kan 
ontlenen. Op www.kleurbekennen.be vind je de online databanken waarin je een 
overzicht krijgt van het ruime aanbod. Educatief medewerkers begeleiden je in 

het vinden van het juiste materiaal voor jouw doelgroep en kunnen een nascholing op maat uitwerken.  
 

 

Milieuzorg Op School 

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met het maken van bewuste 
keuzes, door ieder van ons. Daarom ondersteunt MOS leerkrachten om samen met 
hun leerlingen te kiezen voor duurzaam denken en doen. Dat is de missie van MOS. 
Het MOS-programma biedt scholen mogelijkheden om het eigen engagement vorm 
te geven, samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de 
ruimere omgeving. 
MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school.  
Begeleiding van je project: Een MOS-begeleider is er bij wanneer je school beslist 
om te starten met het project en volgt systematisch het proces op. In elke Vlaamse 
provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat er een MOS-team klaar. 
Meer info: www.mosvlaanderen.be of contacteer mos@lne.vlaanderen.be. 

 
  

http://www.kleurbekennen.be/
http://www.mosvlaanderen.be/
http://www.mosvlaanderen.be/
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SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

Samenwerking Studio Globo en WWF  

 
 
 
Project: Climate Challenge @ School 

 
Korte beschrijving: 
De leerlingen vertegenwoordigen een land in de 
klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties 
(wetsvoorstellen thema transport, thema voeding, thema 
wereldwijd klimaatakkoord). We proberen leerlingen met deze 
werkvorm inzicht te geven in de klimaatproblematiek, de 
uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord 
te komen en het omgaan met verschillende standpunten en 
belangen van de landen in de klimaatonderhandelingen. 
Elk groepje leerlingen vertegenwoordigt een land. Hun land maakt 

deel uit van een van de vijf grote machtsblokken binnen de klimaatonderhandelingen (geïndustrialiseerde 
landen die maatregelen willen nemen voor het klimaat, geïndustrialiseerde landen die weinig of geen 
maatregelen willen nemen voor het klimaat, opec-landen, ontwikkelingslanden en groeilanden).  
Drie resoluties die besproken worden en waar de landen tot één gemeenschappelijk voorstel moeten komen, 
en die dan uiteindelijk gestemd worden. 
 
Thema: Klimaat 
Methodiek: debat 
Doelgroep: derde graad secundair onderwijs 
Duur: Voorbereiding leerkrachten: een begeleider komt langs op school om de deelnemende leerkrachten op 
te leiden. 
Voorbereiding leerlingen: na de opleiding kan de leerkracht aan de slag met zijn klas. De leerlingen worden 
verdeeld in groepjes en elk groepje vertegenwoordigt een land. Er zijn landenfiches beschikbaar voor elk land, 
die de leerlingen helpen om de conferentie voor te bereiden. Om de leerlingen voor te bereiden zijn er min. 2 
lesuren en max. 4 lesuren nodig. 
Conferentie op school: hiervoor zijn 4 lesuren nodig. Twee begeleiders leiden de dag in goede banen, zitten de 
conferentie voor en begeleiden de leerlingen.   
Prijs: Beperkt gratis aanbod 
Aantal deelnemers: 30-100 
Praktische vereisten: een voldoende groot, te verduisteren lokaal met tafels en stoelen, pc met mogelijkheid 
tot audiovisuele projectie, geluidsversterking 
Meer info: Studio Globo - Secundair onderwijs - 02 526 10 98 - secundair@studioglobo.be  of bij 
sara.dewinter@wwf.be. Inschrijven voor het traject schooljaar 2015-2016 moet voor 11 juli. Vraag het 
inschrijfformulier op bij sara.dewinter@wwf.be. 
 Website: http://www.studioglobo.be/nl/project/climate-challenge-school  
 
EXTRA INFO: Ook Climate Challenge wil tijdens het schooljaar 2015-2016 zwaar inzetten op deze top. Vandaar dat we de 

Climate Challenge Conference @school één jaar lang in een luxe-versie aanbieden. We komen niet enkel een 
klimaatconferentie houden met jullie leerlingen op school, maar jullie krijgen er een studiedag bovenop, je kan met een 
delegatie van 6 collega’s en leerlingen mee naar de manifestatie op 29 november in Parijs en we sluiten het schooljaar –
hopelijk feestelijk- af met een groot event voor alle deelnemende leerkrachten en leerlingen in Brussel. 

mailto:secundair%40studioglobo.be
mailto:sara.dewinter@wwf.be
mailto:sara.dewinter@wwf.be
http://www.studioglobo.be/nl/project/climate-challenge-school
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Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met WWF, VUB en Erasmushogeschool Brussel. Met de financiële steun 
van de Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.  
Lesmateriaal 
Klimaatverandering 
Climate Challenge is een multidisciplinaire website over de klimaatverandering.  
Neem zeker een kijkje op www.climatechallenge.be   
Op de website kan je terecht voor: 

 Hapklare lessen 

 Achtergrondinfo en cijfers 

 Originele doe-activiteiten 

 Interviews met wetenschappers, politici, bedrijfsleiders, mensen uit het Zuiden 
Belangrijke invalshoeken zijn de impact op mensen in het Zuiden, gevolgen voor de biodiversiteit en het 
belang van wetenschap. Er is extra aandacht voor de oplossingen en de rol van overheden, bedrijven en 
individuen!  
Deze website werd gerealiseerd in samenwerking met WWF en met de financiële steun van de Federale Overheidsdienst 
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.  

 
Nascholing Climate Challenge 
 

Korte beschrijving: 
Hoe ga je in de klas op of school aan slag met het thema 
‘klimaatverandering’? Wat kunnen leerlingen zelf doen? Hoe bied je 
een hoopvol perspectief als je over klimaatverandering praat? Wat zijn 
echte alternatieven? 
Vanuit onze ervaring met het ontwikkelen van lesmaterialen, 
educatieve websites, begeleide workshops, schoolprojecten en 
nascholingen over klimaat, reiken we inhouden en methodieken aan 
om dit thema op te pakken. We gaan tijdens deze interactieve 

workshop in op de drie EDO-pijlers: kennis, normen- en waardenbeleving én handelingsperspectief. 
Inhoudelijk concentreren we ons op een bevattelijke, genuanceerde schets van het probleem en de link tussen 
klimaatverandering, armoede en ontwikkelingssamenwerking. Maar we staan vooral stil bij de principes en 
methodieken die je kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan als (toekomstige) leerkracht. Wij geven deze 
workshop bij jou op school of bij ons in Brussel. Het aanbod wordt steeds op maat uitgewerkt.  
 
Thema: Klimaat 
Methodiek: nascholing, debat, quiz 
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs 
Duur: twee lesuren 
Prijs: 125 euro + vervoerskosten 0,36 euro/km 
Aantal deelnemers: max. 25 leerkrachten   
Praktische vereisten: een voldoende groot, te verduisteren lokaal met tafels en stoelen, pc met mogelijkheid 
tot audiovisuele projectie, geluidsversterking 
Meer info: Studio Globo - Secundair onderwijs - 02 526 10 98 - secundair@studioglobo.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.climatechallenge.be/
mailto:secundair%40studioglobo.be


 Overzicht educatief aanbod secundair en lager onderwijs thema Klimaat pg.  5 
 

 
 

BOS+  

 
Kom naar ‘Konijn met pruimen’ 

Korte beschrijving: kijken: een eigenzinnige 
theatervoorstelling, geschreven door Dimitri 
Verhulst. Onze medewerkers komen op school en 
inspireren een groepje leerlingen om een actie te 
bedenken en uit te voeren. De leerkracht krijgt er 
mooi lesmateriaal bovenop. In het Amazonegebied 
wordt op grote schaal geboord naar aardolie, met 
een zware impact op mens en milieu. BOS+ wil met 
dit project leerlingen (15+) zelf een positief 
antwoord op deze problematiek laten bieden. Niet 
bij de pakken blijven zitten, maar een activiteit op 
school organiseren die ons in staat stelt om minder 
aardolie te verbruiken. 

 
Thema: olieontginning, Amazonegebied, klimaatverandering, transitie 
Methodiek: theatervoorstelling, lesmateriaal, leerlingen doen acties op school 
Doelgroep: leerlingen (15+) uit alle onderwijstypes 
Duur: theatervoorstelling: 90 min., begeleiding op school: 90 min. 
Prijs: prijs van de voorstelling afhankelijk van cultureel centrum, educatieve omkadering gratis 
Aantal deelnemers: theatervoorstelling: tot 250 leerlingen, actiegroepje: tot 30 leerlingen 
Waar: heel Vlaanderen (voor de speelplekken van de theatervoorstelling: zie onze website) 
Praktische vereisten: lokaal met beamer, verplaatsbare tafels en stoelen, minstens één begeleidende 
leerkracht 
Meer info: thibaut.joris@bosplus.be 09/264.90.55 
Website: http://bosplus.be/nl/onzeprojecten/projecteninvlaanderen/olie-drijft-boven  
Beschikbaar:  Vanaf 24 september 2015 
 

Oxfam Wereldwinkels 

Fototentoonstelling Klimaat, eerlijke handel en duurzame landbouw. 
 

Korte beschrijving:  
Achtergrondinformatie over de impact van klimaatverandering op onze 
partners in het Zuiden. Eerlijke handel en duurzame landbouw als manier om 
hiermee om  te gaan. 
 
Thema: eerlijke handel – duurzame landbouw 
Doelgroep:  van jong tot oud! 

Prijs: Te huur (5euro/week (excl BTW : bestelnr 08581) of te koop (koker met 13 affiches): 10 euro (bestelnr 
08586)  
Waar:  te huur : afhalen bij dichtstbijzijnde wereldwinkel. Te koop: te bestellen via dichtstbijzijnde 
wereldwinkel. 
Meer info: scholen@oww.be  
Website: www.oxfamwereldwinkels.be  
Beschikbaar: te koop of te huur: afhankelijk van de reservaties.  
 

mailto:thibaut.joris@bosplus.be
http://bosplus.be/nl/onzeprojecten/projecteninvlaanderen/olie-drijft-boven
mailto:scholen@oww.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/
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Protos en GoodPlanet Belgium 

 
 
 
Zuid-Noord Klimaatspiegel 
 

Korte beschrijving: 
Zuid-Noord Klimaatspiegel wil jongeren 
informeren over de oorzaken en de gevolgen van 
de klimaatverandering met extra aandacht voor 
de gevolgen vandaag voor mensen in het Zuiden. 
Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken 
over oplossingen en over hun eigen gedrag. Zuid-
Noord Klimaatspiegel daagt jongeren uit om op 
een positieve manier mee na te denken hoe we 
allemaal samen de klimaatverandering kunnen 

tegengaan.   
Het ruime aanbod binnen het lespakket Zuid-Noord Klimaatspiegel, kan gebruikt worden binnen verschillende 
vakgebieden, zoals voor een les aardrijkskunde, PAV, zedenleer/godsdienst, ecologie, ethiek, ... . Bovendien 
worden er ook tips aangereikt om zelf een klasproject rond klimaat op te starten.  
 
Thema: Klimaatverandering 
Methodiek: Zuid-Noord Klimaatspiegel biedt een lespakket over de klimaatsverandering alsook een 
interactieve website met achtergrondinformatie en filmpjes voor zowel leerkrachten als leerlingen. 
Doelgroep: Voor tweede en derde graad TSO. Verschillende activiteiten zijn ook geschikt voor BSO en ASO. 
Duur: Met de lesactiviteiten uit het lespakket kan men één of meerdere lesuren aan het thema besteden. 
Prijs: Gratis 
Meer info: protos-educatief@protos.ngo 09/2352510 of e.lambrechts@goodplanet.be  of  02 893 08 08 
Website: www.klimaatspiegel.be (Overzicht educatief aanbod Protos op www.protos-educatief.be)   
Beschikbaar: Online beschikbaar 
 

Studio Globo 

Actuales Klimaatonderhandelingen  

Korte beschrijving:  
Actuales die telkens ge-update 
wordt naar aanleiding van de 
vorderende 
klimaatonderhandelingen.  
 
Thema: Klimaatonderhandelingen 
Methodiek: In de actuales wordt gewerkt met stellingen, 
klasdiscussie, filmpjes, werkbladen, … 
Doelgroep: derde graad secundair onderwijs 
Duur: 2 lesuren 
Prijs: gratis 

 
Meer info: Studio Globo - Secundair onderwijs - 02 526 10 98 - secundair@studioglobo.be 
Website: http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-klimaatonderhandelingen  
Beschikbaar: Momenteel is de actuales opgehangen aan de klimaattop van december 2014 in Lima. In 
oktober/november 2015 komt er een update van deze actuales in het kader van de klimaattop in Parijs 

mailto:protos-educatief@protos.ngo
mailto:e.lambrechts@goodplanet.be
http://www.klimaatspiegel.be/
http://www.protos-educatief.be/
mailto:secundair%40studioglobo.be
http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-klimaatonderhandelingen
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Actuales klimaatrechtvaardigheid 

 
Korte beschrijving:  
De Filippijnen werden op 8 november 2013 getroffen door 
wat bestempeld wordt als ‘de zwaarste storm ooit’. Enkele 
dagen later startte de 18e klimaattop in Warschau… 
In deze actuales geven we enkele lessuggesties om samen 
met de leerlingen het verband tussen deze twee feiten te 
ontdekken. Een pijnlijk maar prangend gegeven dat de 
leerlingen uitdaagt om stil te staan bij het concept 
‘klimaatrechtvaardigheid‘. 

 
 
Thema: klimaat 
Methodiek: Actuales waarin gebruik gemaakt wordt van film met verwerkingsopdracht en klasdiscussie 
Doelgroep: eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs 
Duur: 2 lesuren 
Prijs: gratis 
Meer info: Studio Globo - Secundair onderwijs - 02 526 10 98 - secundair@studioglobo.be 
Website: http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/lestips-klimaatrechtvaardigheid  
 
 
Nascholing ‘Onze duurzame school’ 
 

Korte beschrijving:  
Hoe kunnen we leerlingen bewustmaken over de mondiale, 
politieke uitdagingen van de 21e eeuw? Wat kan bij hen 
duurzame gedragsverandering stimuleren? En hoe krijgen 
we hen gemotiveerd om solidair mee aan de kar te trekken? 
Die vragen komen vaak naar boven bij scholen die op klas- 
en schoolniveau werk willen maken van de 
vakoverschrijdende eindtermen.  
In een intakegesprek peilen we naar de bestaande 
schoolsituatie. Zo kunnen we altijd een coaching op maat 
aanbieden.  
We mikken op een zo groot mogelijke participatie van 

diverse schoolbetrokkenen (leerkrachten, directie, middenkader, maar ook eventueel leerlingen, ouders ...). Zo 
vergroten we de kans op een stevig draagvlak in de school om aan wereldburgerschap en solidariteit vorm te 
geven. 
 
Thema: mondiale uitdagingen, duurzaamheid 
Methodiek: Deze nascholing wordt aangeboden in de vorm van een eenmalige vorming maar kan ook, in 
overleg met het schoolteam, resulteren in een op maat gemaakt traject waarbij onze educatieve medewerkers 
de school begeleiden in hun proces, via verschillende doelgerichte werksessies 
Doelgroep: leerkrachten, schoolteams op zoek naar een stevige omkadering voor vakoverschrijdend werken 
en campagnes/acties in en rond de school 
Duur: één sessie van 1,5 tot 3 uur of een langer begeleidingstraject  
Prijs: Voor de nascholing: afhankelijk van de duur - min. € 120 - max. € 250 + vervoersonkosten € 0,35/km voor 
de begeleiders van Studio Globo. Voor een begeleidingstraject wordt een prijs op maat opgemaakt. 
Aantal deelnemers: minimum 5 tot maximum 30 deelnemers (van een representatieve groep op school tot 
het volledige schoolteam) 
Praktische vereisten: Locatie: op jouw school, in een groot polyvalent lokaal 
Te voorzien: tafels, stoelen, mogelijkheid tot projectie, bord of flip-over 
Meer info:  Studio Globo - Secundair onderwijs - 02 526 10 98 - secundair@studioglobo.be 
Website: http://studioglobo.be/nl/nascholing/onze-duurzame-school  
 

mailto:secundair%40studioglobo.be
http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/lestips-klimaatrechtvaardigheid
mailto:secundair%40studioglobo.be
http://studioglobo.be/nl/nascholing/onze-duurzame-school
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Solidagro 

 
Boeren troef! 

 
Korte beschrijving: 
De aarde staat meer dan ooit onder druk door 
de toenemende bevolkingsgroei, de 
klimaatopwarming, het verlies aan biodiversiteit en de onstilbare honger 
naar grondstoffen. Klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met 
het probleem van toegang tot land en de vruchtbaarheid van grond. De 
grootste slachtoffers zijn de boeren in het Zuiden die rechtstreeks 
afhankelijk zijn van deze natuurlijke rijkdom voor hun dagelijkse 
(over)leven. 
 
Thema: Klimaat – Recht op grond – Landbouw – Voedselzekerheid 
Methodiek:  kaartspel, fotospel, filosofeersessie, opzoeken en 
opdrachten, stripverhaal maken en/of kookworkshop (een of meerdere 
methodieken worden tijdens een sessie gecombineerd) 
Doelgroep:  2e en 3e graad secundair onderwijs (ASO + TSO; en 
aanpasbaar aan BSO en BUSO) 
Duur: 100 minuten 
Prijs: begeleid 30€ + transport | niet begeleid, gratis te downloaden 

lespakket op www.solidagro.be of bestel een gratis exemplaar via stefanie.devloo@solidagro.be  
Aantal deelnemers: min. 12 – max. 24 
Waar: Vlaanderen, Antwerpen, Brussel 
Praktische vereisten: beamer, stoelen, tafels, internet 
Meer info: 03/7772015 stefanie.devloo@solidagro.be  
Website: www.solidagro.be  
Beschikbaar  

 
Educatief spel 
Korte beschrijving: 
Winst blijft voor veel bedrijven de grote drijfveer, hierdoor verliezen ze onder meer de ecologische en de 
menselijke waarden uit het oog. Het klimaat en de lokale bevolking leiden onder de zoektocht naar natuurlijke 
rijkdommen en deze evolutie heeft ook een impact op ons leven. Maar hoe kunnen ervoor zorgen dat wij onze 
impact kunnen laten gelden? 
Dit Educatief spel wil een inzicht geven in de strijd van lokale boeren ten opzichte van multinationals die hun 
grond komen inpikken.  
 
Thema: Klimaat – Recht op grond – Landbouw – Voedselzekerheid-Ongelijkheid 
Methodiek:  Educatief spel 
Doelgroep:  3e graad secundair onderwijs (ASO + TSO; en op termijn aanpasbaar aan BSO en BUSO) 
Duur: 100 minuten 
Prijs: begeleid 30€ + transport  
Aantal deelnemers: min. 12 – max. 24 
Waar: Vlaanderen, Antwerpen, Brussel 
Praktische vereisten: beamer, stoelen, tafels, internet 
Meer info: 03/7772015 mattias.buysens@solidagro.be 
Website: www.solidagro.be  
Beschikbaar vanaf: oktober/ november 2015 

 

 

http://www.solidagro.be/
mailto:stefanie.devloo@solidagro.be
mailto:stefanie.devloo@solidagro.be
http://www.solidagro.be/
mailto:mattias.buysens@solidagro.be
http://www.solidagro.be/
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Rode Kruis-Vlaanderen 

 
 
Lespakket Noodhulp 

Korte beschrijving :  
Een dodelijke aardbeving in Nepal, een verwoestende overstroming in 
Pakistan... Elk jaar verliezen mensen hun huis, broodwinning en zelfs 
familie en vrienden door rampen. Je leest erover in de krant en je ziet 
de beelden op tv. Maar wat weet jij eigenlijk over de hulpverlening bij 
rampen? Stuur je het beste meteen dokters ter plaatse of net niet? 
Werken hulporganisaties altijd samen?  
De online module ‘8 misverstanden over noodhulp’ wil de deelnemer 
kritisch laten nadenken over de berichtgeving en hulpverlening bij 
rampen. De handleiding geeft de leerkracht of workshopbegeleider 
extra achtergrondinformatie om hiermee in groep aan de slag te 
gaan. 

 
 
 
 
 

Thema: humanitaire hulp 
Methodiek: lespakket 
Doelgroep: +16 jaar 
Duur: 50-100 minuten 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
Praktische vereisten: beamer, internetverbinding, computer 
Meer info: jeugdrodekruis@rodekruis.be / 015 44 35 70 
Website: http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-noodhulp.html?opl=  
Beschikbaar  
 

 

 

Geneeskunde voor de derde wereld 

 
 
 
Killing us softly: winstbejag en klimaat, hoe het onze gezondheid schaadt 

Korte beschrijving:  
In deze interactieve vormingsmodule ontdek je wat de 
oorzaken zijn van klimaatverandering en wat de belangrijkste 
gevolgen ervan zullen zijn. In het eerste deel wordt er via een 
quiz, een groepsgesprek en sprekende beelden ingegaan op 
het model van overproductie waarin wij vandaag leven. 
In het tweede deel vind je een aantal pistes voor actie. Met 
Cuba als voorbeeld leer je hoe een land zich kan ontwikkelen 
met respect voor de natuur, door afstand te nemen van de 
grote dogma's van ons economisch systeem. 

 
G3W werkte hierover interactieve panelen uit die je gratis kan ontlenen. 

mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-noodhulp.html?opl
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Methodiek: interactieve vormingsmodule met quiz, groepsgesprek en mogelijke pistes voor actie 
Doelgroep: hoger onderwijs en 3de graad secundair onderwijs 
Duur: quiz (60min) - brainstorm (15min per thema) - stoelenspel (30 min) afhankelijk van gekozen methodiek. 
Prijs: gratis 
Waar (regio): zonder begeleiding. 
Praktische vereisten: afhankelijk van gekozen methodiek. 
Meer info: info@g3w.be - 02/2092365 
Website: http://g3w.be/interactieve_vormingsmodules 
 

 

GoodPlanet Belgium vzw 

 
 
 
 
Over the top 
Korte beschrijving:  
De klimaatverandering is een realiteit. Door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. 
Poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, ecosystemen raken bedreigd en 
klimaatvluchtelingen zijn nu al realiteit. Gaan we over the top? Of keren we onze kar, voordat het te laat is? 
Laten we kiezen voor de laatste optie: actie! We vertrekken vanuit vijf thema's waarmee we dagelijks in 
contact komen: voeding, consumptie en afval, energie en wonen, mobiliteit en natuur en biodiversiteit.  
Keuze uit twee workshops: 'Klimaatverandering, what's in a name' en 'Klimaat voor een nieuwe wereld'.  
 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  backcasting, wat als…?, groepswerk 
Doelgroep: 2e en 3e graad ASO en TSO 
Duur: 2 lesuren 
Prijs: - halve dag: 180 euro  
- volledige dag: 290 euro  
+ verplaatsingskosten: maximum 40 euro 
Aantal deelnemers:  max 25 lln 
Waar:  De vorming gaat door in de klas of in de schoolomgeving. 
Praktische vereisten: Een leslokaal met stoelen en tafels, Beamer en geluidsboxjes, Krijtbord of magneetbord 
Meer info: educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be/overthetop  
 
IsoLeren 

Korte beschrijving:  
Aan de hand van foto's, filmpjes en demonstratiemateriaal krijgen jouw leerlingen meer informatie over 
isoleren. Eerst bekijken we samen waarom duurzaam bouwen en isoleren belangrijk zijn. Daarna komen de 
verschillende isolatiematerialen en -technieken aan bod. 
 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  foto’s, filmpjes, demonstratiemateriaal 
Doelgroep: tso en (d)bso 
Duur: 2 lesuren 
Prijs: - halve dag: 180 euro  
- volledige dag: 290 euro  
+ verplaatsingskosten: maximum 40 euro 
Aantal deelnemers:  max 25 lln 
Waar:  De vorming gaat door in de klas of in de schoolomgeving. 

mailto:info@g3w.be
http://g3w.be/interactieve_vormingsmodules
mailto:educatie@goodplanet.be
http://www.goodplanet.be/overthetop
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Praktische vereisten: een klaslokaal  
Meer info:  educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be 
Over the top expo 

 

Korte beschrijving :  
Wat als we de klimaatverandering geen halt toe roepen? In de expo ‘Over the top’ 
maken we een sprong naar de toekomst. Hoe ziet die er uit als we doen alsof er 
niets aan de hand is?  
Laat je inspireren door de toekomstbeelden, de absurde situaties, de getuigenissen, 
de vernieuwende oplossingen en de informatie die je terugvindt op 5 zuilen. Elke 
zuil gaat in op een thema dat nauw aansluit bij onze leefwereld: voeding, mobiliteit, 
energie, consumptie en natuur. In de expo geven we een positieve insteek. We 
stellen ons vragen bij onze manier van leven en gaan op zoek naar constructieve 
oplossingen.  
 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  interactieve tentoonstelling 
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs 
Duur: 2 tot 3 lesuren 
Prijs: Scholen en jeugdwerk betalen 240 euro voor een periode van 5 
dagen. Openbare besturen en organisaties betalen 400 euro voor een periode van 5 
dagen. Voor een week extra betaal je 125 euro. 
Voor de kilometers (vanaf Mechelen) rekent Jeugd & Vrede 0,40 euro per kilometer 
Waar:  De expo gaat door in de school of in de schoolomgeving. 

Praktische vereisten:  Over the top is een mobiele expo die heel gemakkelijk van school tot school kan reizen. 
Het enige wat je nodig hebt is een grote ruimte (75 tot 100 m2), een stopcontact en een verlengdraad. 
Meer info: educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be/overthetop  
 

 
Over the top, educatief pakket 
 

Korte beschrijving :  
Het educatief pakket Over the top biedt je tal van mogelijkheden om met je 
leerlingen oplossingen te bedenken voor en actie te ondernemen tegen de 
klimaatverandering. Het doemscenario laten we achterwege. We geven 
leerlingen de kans om hun stem te laten horen, te argumenteren, te overtuigen 
en zich te laten overtuigen en vooral, zelf keuzes te maken voor een 
klimaatvriendelijke wereld. 

 
Energie is niet onder één hoedje te vangen. We leren verschillende energievormen kennen en ontdekken het 
verschil tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen. Wat zijn de gevolgen van ons 
energiegebruik voor het milieu? 
 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  Educatief pakket, werkblaadjes, tips & trics, achtergrondinformatie 
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs 
Prijs: gratis te downloaden 
Meer info: educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be/overthetop  
 
 
 

 
 
 
 

mailto:educatie@goodplanet.be
http://www.goodplanet.be/
mailto:educatie@goodplanet.be
http://www.goodplanet.be/overthetop
mailto:educatie@goodplanet.be
http://www.goodplanet.be/overthetop
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GoodPlanet Actions - Watt minder 
 

Korte beschrijving :  
GoodPlanet Actions daagt alle kinderen en jongeren uit om in actie te schieten 
voor een goed leven op een goede planeet, voor iedereen. Op 5 actiedagen 
vragen we iedereen om met een simpele geste mee te werken aan een 
'GoodPlanet'. Kies één of meerdere acties en doe mee met je klas of de hele 
school. Voor elke actie ontvang je een uitgewerkt leerkrachtendossier en 
enkele affiches om de campagne op school in de kijker te zetten. 
 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  actiedag, lespakket 
Doelgroep:  lagere en secundaire scholen 
Prijs: gratis 
Waar:  in de klas of in de schoolomgeving. 
Meer info: actions@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanetactions.be 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:actions@goodplanet.be
http://www.goodplanetactions.be/
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LAGER ONDERWIJS 

 
 

Rode Kruis-Vlaanderen 

 

 
lespakket Orkanen 

Korte beschrijving:  
Jaarlijks maken verschillende tropische stormen vele slachtoffers. 
Kinderen en jongeren pikken berichten op in de media en stellen 
zich vragen: Hoe is het om slachtoffer te zijn? Worden slachtoffers 
geholpen? En op welke manier? Om op deze vragen te 
antwoorden maakte Rode Kruis-Vlaanderen een lespakket over 
tropische stormen voor leerlingen van de derde graad lager 
onderwijs. Via leuke opdrachtjes en informatieve teksten 
ontdekken leerlingen stapsgewijs meer over tropische stormen, 
het ontstaan ervan en de gevolgen voor de bevolking en zijn 
omgeving. Het lespakket gaat ook in op het belang van 
hulpverlening bij orkanen: rampenpreventie en -paraatheid, 
noodhulp en heropbouw. 
 
 
Thema: humanitaire hulp 
Methodiek: lespakket/hoekenwerk 
Doelgroep: 10-12 jaar 

Duur: 1-4 uur 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
Praktische vereisten: atlas, woordenboek, werkboek voor de leerling, beamer, internetverbinding, het 
materiaal dat opgesomd wordt bij de experimenten 
Meer info: jeugdrodekruis@rodekruis.be / 015 44 35 70 
Website: http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-orkanen.html?opl=  
Beschikbaar  

 
Lespakket overstromingen 

Korte beschrijving :  
Jaarlijks maken verschillende overstromingen vele slachtoffers. 
Kinderen en jongeren pikken berichten op in de media en stellen 
zich vragen: Hoe is het om slachtoffer te zijn? Worden slachtoffers 
geholpen? En op welke manier? 
Om op deze vragen te antwoorden maakte Rode Kruis-Vlaanderen 
een lespakket over overstromingen voor leerlingen van de derde 
graad lager onderwijs. Via leuke opdrachtjes en informatieve 
teksten ontdekken leerlingen stapsgewijs meer over 
overstromingen, de oorzaken en de gevolgen voor de bevolking en 
zijn omgeving. Het lespakket gaat ook in op het belang van 
hulpverlening bij overstromingen: rampenpreventie en -paraatheid, 
noodhulp en heropbouw. 
 
 

mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-orkanen.html?opl
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Thema: humanitaire hulp 
Methodiek: lespakket/hoekenwerk 
Doelgroep: 10-12 jaar 
Duur: 1-4 uur 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
Praktische vereisten: atlas, woordenboek, werkboek voor de leerling, beamer, internetverbinding, het 
materiaal dat opgesomd wordt bij de experimenten 
Meer info: jeugdrodekruis@rodekruis.be / 015 44 35 70 
Website: http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-overstromingen.html?opl=  
Beschikbaar  

 

lespakket Droogte 
Korte beschrijving :  
Droogtes zijn eigenlijk stille rampen. Ze ontwikkelen zich traag 
en de gevolgen voor de plaatselijke bevolking zijn niet altijd 
goed in te schatten. Toch zijn droogtes ernstige natuurrampen 
die rampzalige gevolgen met zich mee kunnen brengen voor 
hele gemeenschappen.  
Rode Kruis-Vlaanderen maakte een lespakket over droogte voor 
leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Via leuke 
opdrachtjes en informatieve teksten ontdekken leerlingen 
stapsgewijs meer over droogte, de verschillende oorzaken en de 
gevolgen voor de bevolking en zijn omgeving. Het lespakket gaat 
ook in op het belang van hulpverlening bij droogte: 
rampenpreventie en -paraatheid, noodhulp en heropbouw. 
 
 
 
 
 
 

Thema: humanitaire hulp 
Methodiek: lespakket/hoekenwerk 
Doelgroep: 10-12 jaar 
Duur: 1-4 uur 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
Praktische vereisten: atlas, woordenboek, werkboek voor de leerling, beamer, internetverbinding, het 
materiaal dat opgesomd wordt bij de experimenten 
Meer info: jeugdrodekruis@rodekruis.be / 015 44 35 70 
Website: http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-droogte.html?opl=  
Beschikbaar  
 

 

 
 
 
 
  

mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-overstromingen.html?opl
mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-droogte.html?opl
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WWF 

 

 

De Beestige Klas 
 
Korte beschrijving:  
Begin december vindt in Parijs de 21ste klimaattop van de Verenigde 
Naties plaats. De wereldleiders komen er samen om een akkoord te 
sluiten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zo de 
opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.  
 
WWF roept iedereen op, dus ook leerlingen en hun leerkrachten om hun 
stem te laten horen voor het klimaat en een krachtige boodschap mee te 
sturen naar Parijs. 

 
 

Het Beestige Klaspakket bevat: 
 Een mooie educatieve dierenposter voor in de klas. 

 Een laagdrempelige lesactiviteit met begeleidende dierenfiches. 

 Een oproep om met je klas actie te nemen voor het klimaat en jullie stem te laten horen op een 
gloednieuw Radio Oorwoudlied: ‘Wij doen mee’! Beluister het lied op www.wwf.be/school ! 

 
Thema: Klimaat 
Methodiek: actie 
Doelgroep: lager onderwijs (alle graden) 
Prijs: gratis te bestellen op www.wwf.be/school 
Meer info: educatie@wwf.be  
Website: www.wwf.be/school  
 
De Energiedoos 

 
Korte beschrijving:  
Je kan energie niet wegdenken uit ons leven, voor zowat alles hebben 
we energie nodig. Momenteel gebruiken we vooral fossiele 
brandstoffen om ons die energie te leveren, met klimaatverandering tot 
gevolg. Een omschakeling naar een maatschappij die draait op 100% 
hernieuwbare energie is dan ook de uitdaging voor de toekomst. 
De energiedoos bevat: 
Een beknopte handleiding voor de leerkracht met de nodige info over 
energie. 
10 makkelijk te realiseren energie-experimenten. 
Een meeslepend spel waarbij de leerlingen zelf de energiemix van hun 
stad moeten samenstellen. 

 
Thema: energie, klimaatverandering 
Methodiek: spel, experimenten 
Doelgroep: leerlingen van 9 tot 14 jaar 
Prijs: gratis te bestellen op www.wwf.be/school 
Meer info: educatie@wwf.be  
Website: www.wwf.be/school  
 
Dit educatief materiaal wed ontwikkeld met de financiële steun van de Nationale Loterij. 

http://www.wwf.be/school
http://www.wwf.be/school
mailto:educatie@wwf.be
http://www.wwf.be/school
http://www.wwf.be/school
mailto:educatie@wwf.be
http://www.wwf.be/school
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GoodPlanet Belgium vzw 

 

 
Lichtje Uit 
Korte beschrijving :  
Die ochtend ging het licht niet aan… Een spannend verhaal en interactief spel rond energie. 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek: Verhaal en spel 
Doelgroep: Kleuters 
Duur: 30 minuten voor de 1e kleuterklas, 50 minuten voor de 2e en 3e kleuterklas 
Prijs: - halve dag: 180 euro  
- volledige dag: 290 euro  
+ verplaatsingskosten: maximum 40 euro 
Aantal deelnemers:  max 25 lln 
Waar:  De vorming gaat door in de klas of in de schoolomgeving. 
Meer info: educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be 

 

 
 
 

Watt is energie 
Korte beschrijving :  
Energie is niet onder één hoedje te vangen. We leren verschillende energievormen kennen en ontdekken het 
verschil tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen. Wat zijn de gevolgen van ons 
energiegebruik voor het milieu? 
Thema: Energie en klimaat 
Methodiek:  groepswerk, quiz, opdrachten 
Doelgroep: 4e, 5e en 6e leerjaar 
Duur: 2 tot 3 lesuren 
Prijs: - halve dag: 180 euro  
- volledige dag: 290 euro  
+ verplaatsingskosten: maximum 40 euro 
Aantal deelnemers:  max 25 lln 
Waar:  De vorming gaat door in de klas of in de schoolomgeving. 
Praktische vereisten: klaslokaal met stoelen en tafels, beamer 
Meer info: educatie@goodplanet.be of  02 893 08 08 
Website: www.goodplanet.be 
 
 

 

 

mailto:educatie@goodplanet.be
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