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Onderwijs is niet het vullen van een emmer, 

maar het aansteken van een vuur



De vragen van/aan het onderwijs zijn van alle tijden, 
maar de antwoorden verschillen van tijd tot tijd.

Wat zullen we met de kinderen doen?



Het overdragen van 
normen en waarden van 
de samenleving

socialisatie

subjectificatie

kwalificatie

Het reflecteren op wat 
je zelf gaat doen met 
wat je hebt geleerd

Het verwerven van 
kennis en vaardigheden

Drie doelen van onderwijs 
volgens Gert Biesta



kwalificatie

Het verwerven van 
kennis en vaardigheden



Het overdragen van 
normen en waarden van 

de samenleving

socialisatie



subjectificatie

Het reflecteren op wat 
je zelf gaat doen met 
wat je hebt geleerd

Het op jezelf betrekken van de kennis. 
Hoe raakt deze kennis mij?

Het je verhouden tot de kennis.
Wat is mijn verantwoordelijkheid om iets met deze kennis te doen?

De verhouding tot ecologie en democratie.
Wat zijn de onvermijdelijke effecten van mijn handelen op de fysieke en 
sociale wereld?

Inzicht in je eigen vrijheid.
Welke grenzen stelt deze kennis over de fysieke en sociale wereld aan 
mijn handelen in de werkelijke wereld?



Oppervlakteleren

Diep leren

Koopman (2017) Diep leren. Praktische handreikingen voor het bevorderen van diep leren bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

relateren
en structureren

kritisch
verwerken

concreet
Verwerken



Leerdoelen

Motorisch 
vaardigheden

(kunnen)

Cognitief
• Declaratief (kennen)

• Denkvaardigheden  
(kunnen)

Affectief
(willen)



Kijkopdracht
• Welke doelen en vragen van subjectificatie herkent u in de volgende 

presentatie van de lessenreeks Kijk in de Zeespiegel?

• Welke werkwijzen van Diep Leren herkent u in Kijk in de Zeespiegel?



Invoelbaar en voorstelbaar 
maken van zeespiegelstijging 
en de mogelijke aanpassingen

Kijk in de zeespiegel







Na ons de zondvloed >> Kijk in de zeespiegel
Zeespiegelstijging is onvermijdelijk en het is noodzakelijk na te denken over de manier 
waarop we in NL daarmee omgaan!

Hoe kunnen we ons in NL in het algemeen en in Amsterdam in het bijzonder aanpassen aan 
de stijgende zeespiegel?

Doelen

• Invoelbaar en voorstelbaar maken 
van zeespiegelstijging en de 
mogelijke aanpassingen

Middelen

• Aardrijkskunde-lesstof over eigen 
omgeving en Nederland

• Verbeelding
• Gesprek



Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 
Les-

activiteiten 

gericht op…

>inzicht in bestaande 

watersituatie

>gesprek met ouders

>inzicht in de 

aanpassingsvarianten

>verbeelding

>gesprek met 

ouders

>dialoog 

leerlingen

AK-Inhoud 1 hoe veilig en hoe kwetsbaar is NL 

en de eigen omgeving t.a.v. het 

water? 

2 met welke technieken wordt de 

waterveiligheid en waterhuishouding 

geregeld? 

5 Wat zijn de gevolgen van 

zeespiegelstijging voor NL en A’dam?

6 Met welke technische ingrepen kan 

de waterveiligheid en de 

waterhuishouding worden geregeld 

als  de zeespiegel stijgt?

7 Welke variant vinden leerlingen het 
meest wenselijk en meest 
waarschijnlijk?

Verbeelding Huiswerkopdracht
3 Hoe zou mijn omgeving eruit 
kunnen zien als de zeespiegel stijgt?

8 Hoe kun jij je ouders 

laten nadenken over de 

aanpassing aan 

zeespiegelstijging?

10 Hoe denken 

jullie over de 

toekomst

Dialoog met 

ouders

4 Hoe denken mijn ouders over 

zeespiegelstijging?

9 Hoe regeren mijn 

ouders op mijn verhaal 

en 

communicatiemiddel?

Nul-meting Kijk in de zeespiegel
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Ik denk dat de zeespiegelstijging een 
probleem wordt voor de toekomst van 
Nederland

Ik denk dat de zeespiegelstijging in de 
toekomst voor mij een probleem wordt

Kijk in de zeespiegel: nulmeting
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Waar wordt zeespiegelstijging een 
probleem?

Kijk in de zeespiegel: nulmeting

Ik denk dat NL zich goed kan 
voorbereiden op het stijgen van de zee
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Les-
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gericht op…
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watersituatie
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>inzicht in de 

aanpassingsvarianten

>verbeelding

>gesprek met 

ouders

>dialoog 

leerlingen

AK-Inhoud 1 hoe veilig en hoe kwetsbaar is NL 

en de eigen omgeving t.a.v. het 

water? 

2 met welke technieken wordt de 

waterveiligheid en waterhuishouding 

geregeld? 

5 Wat zijn de gevolgen van 

zeespiegelstijging voor NL en A’dam?

6 Met welke technische ingrepen kan 

de waterveiligheid en de 

waterhuishouding worden geregeld 

als  de zeespiegel stijgt?

7 Welke variant vinden leerlingen het 
meest wenselijk en meest 
waarschijnlijk?

Verbeelding Huiswerkopdracht
3 Hoe zou mijn omgeving eruit 
kunnen zien als de zeespiegel stijgt?

8 Hoe kun jij je ouders 

laten nadenken over de 

aanpassing aan 

zeespiegelstijging?

10 Hoe denken 

jullie over de 

toekomst

Dialoog met 

ouders

4 Hoe denken mijn ouders over 

zeespiegelstijging?

9 Hoe regeren mijn 

ouders op mijn verhaal 

en 

communicatiemiddel?

Kijk in de zeespiegel
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Van veenmoeras tot aanplemping
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Overstromingsgevaar rond Amsterdam

De dijk die Amsterdam  beschermt Maar wat gebeurt er als bij IJmuiden het zeewater 

het IJ binnendringt en bij punt S de dijk doorbreekt?



Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 
Les-

activiteiten 

gericht op…

>inzicht in bestaande 

watersituatie

>gesprek met ouders

>inzicht in de 

aanpassingsvarianten

>verbeelding

>gesprek met 

ouders

>dialoog 

leerlingen

AK-Inhoud 1 hoe veilig en hoe kwetsbaar is NL 

en de eigen omgeving t.a.v. het 

water? 

2 met welke technieken wordt de 

waterveiligheid en waterhuishouding 

geregeld? 

5 Wat zijn de gevolgen van 

zeespiegelstijging voor NL en A’dam?

6 Met welke technische ingrepen kan 

de waterveiligheid en de 

waterhuishouding worden geregeld 

als  de zeespiegel stijgt?

7 Welke variant vinden leerlingen het 
meest wenselijk en meest 
waarschijnlijk?

Verbeelding Huiswerkopdracht
3 Hoe zou mijn omgeving eruit 
kunnen zien als de zeespiegel stijgt?

8 Hoe kun jij je ouders 

laten nadenken over de 

aanpassing aan 

zeespiegelstijging?

10 Hoe denken 

jullie over de 

toekomst

Dialoog met 

ouders

4 Hoe denken mijn ouders over 

zeespiegelstijging?

9 Hoe reageren mijn 

ouders op mijn verhaal 

en 

communicatiemiddel?

Kijk in de zeespiegel



Kijk in de zeespiegel
Verbeelding
-Maak een foto van een plek in je omgeving die je dierbaar is.

-In het jaar 2122 is de zeespiegel gestegen tot …..

-Probeer je voor te stellen hoe de plek op de foto er dan uit zal zien….

-Gebruik de filters
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Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 
Les-

activiteiten 

gericht op…

>inzicht in bestaande 

watersituatie

>gesprek met ouders

>inzicht in de 

aanpassingsvarianten

>verbeelding

>gesprek met 
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>dialoog 
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AK-Inhoud 1 hoe veilig en hoe kwetsbaar is NL 

en de eigen omgeving t.a.v. het 

water? 

2 met welke technieken wordt de 

waterveiligheid en waterhuishouding 

geregeld? 

5 Wat zijn de gevolgen van 

zeespiegelstijging voor NL en A’dam?

6 Met welke technische ingrepen kan 

de waterveiligheid en de 

waterhuishouding worden geregeld 

als  de zeespiegel stijgt?

7 Welke variant vinden leerlingen het 
meest wenselijk en meest 
waarschijnlijk?

Verbeelding Huiswerkopdracht
3 Hoe zou mijn omgeving eruit 
kunnen zien als de zeespiegel stijgt?

8 Hoe kun jij je ouders 

laten nadenken over de 

aanpassing aan 
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10 Hoe denken 

jullie over de 

toekomst

Dialoog met 

ouders

4 Hoe denken mijn ouders over 

zeespiegelstijging?

9 Hoe reageren mijn 

ouders op mijn verhaal 

en 

communicatiemiddel?

Kijk in de zeespiegel
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Het hangt af van:
1 de mens; hoe gaan we verder met de uitstoot van broeikasgassen 
2 de ijskappen: hoe reageren deze op de temperatuurstijging

Vandaar: meerdere scenario’s

1 Hoe snel stijgt de zeespiegel?



2 De gevolgen van zeespiegelstijging

a Hogere dijken

b Rivieren in het nauw

c Bodemdaling versterkt de zeespiegelstijging

d Pompen en nog eens pompen 

e Baggeren en zandsuppletie 

f Overstromingsgevaar neemt toe



3 Hoe bereiden we ons voor op zeespiegelstijging?
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Kijk in de zeespiegel

Keuze
1. Verhaal
2. Communicatiemiddel

• Nieuwsitem (geschreven of audio)
• Reclame voor een product
• Tekening, streetart
• Verkeersbord
• Iets anders
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Kijk in de zeespiegel

1. Hoe reageren je ouders hierop?
2. Bespreken gekozen aanpassingsvariant
3. Welke stelling is het meest op jou en je ouders 

van toepassing?
A Door deze lessen over zeespiegelstijging zijn wij ons meer 
zorgen gaan maken over de toekomstige zeespiegelstijging.

B Door deze lessen over zeespiegelstijging is voor ons het 
verhuizen naar het hoge en droge oosten van Nederland 
een goede optie voor de toekomst.

C Na deze lessenserie over zeespiegelstijging blijven wij 
vertrouwen in technische oplossingen die Nederland 
beschermen tegen een zeespiegelstijging van meer dan 2 
meter.
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Kijk in de zeespiegel

1. Verhalen en communicatiemiddelen vergelijken 
en beoordelen

2. Welk communicatiemiddel zet het meest aan het 
denken?

3. Hoe denk jullie en je ouders over de toekomst 
voor wat betreft zeespiegelstijging en je eigen 
omgeving? 



Onderzoeksproject ‘Na ons de zondvloed’

Vier lectoraten:
-Klimaatgeletterdheid
-Psychologie van de duurzame stad
-Visual methodologies
-Water in en om de stad
-2e graads lerarenopleiding 

Kijk in de zeespiegel



In hoeverre komen de subjectificatie doelen in deze 
lessenserie terug?
Hoe zijn ze zichtbaar?
Concrete voorbeelden van doelen, activiteiten, resultaten.

Het op jezelf betrekken van de kennis. 
Hoe raakt deze kennis mij?

Het je verhouden tot de kennis.
Wat is mijn verantwoordelijkheid om iets met deze kennis te doen?

De verhouding tot ecologie en democratie.
Wat zijn de onvermijdelijke effecten van mijn handelen op de fysieke en sociale wereld?

Inzicht in je eigen vrijheid.
Welke grenzen stelt deze kennis over de fysieke en sociale wereld aan mijn handelen in 
de werkelijke wereld?

subjectificatie

Het reflecteren op wat je zelf gaat 
doen met wat je hebt geleerd



Is er sprake van diep leren? 
Welke aanwijzingen zijn daarvoor?

relateren
en structureren

kritisch
verwerken

concreet
verwerken



Hoe wenselijk is deze manier van onderwijs invullen?
Is het de lestijd waard? (het gaat ten koste van andere inhouden / lesdoelen)



Is zeespiegelstijging dan een wenselijk onderwerp?



En nu verder in je eigen praktijk

Wat gebeurt er nu al aan deze doelen?

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Welke aanknopingspunten en kansen zie je?

Hoe realistisch is dit?

Wat doet de leraar met de toets?

In hoeverre verandert dit je rol als leraar? Wordt je zelf (je eigen 
handelen) meer onderdeel van de les? Hoe voelt dat? Wil/durf je dat?



Dank voor uw aandacht



Aan de sectie

Op school

In de stad en de wereld

Inspiratie uit de workshop

Opdracht aan mijzelf / vragen aan de sectie


