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1. Inleiding 
 

Hieronder vinden jullie een kant en klaar lessenpakket welke jullie onmiddellijk kunnen gebruiken om 

de leerlingen vier à vijf uur les te geven rond het thema ‘ecosysteemdiensten van oceanen’. Na deze 

vier lesuren zijn leerlingen helemaal op de hoogte van de drie ecosysteemdiensten en de gevaren en 

de voordelen die verbonden zijn aan de oceanen.  

Aan de hand van deze handleiding is het de bedoeling dat leerkrachten kant en klaar zijn om te starten 

met het lessenpakket. Hierin zal u zowel de uitleg, de bedoeling en de verschillende bijlagen vinden die 

jullie nodig hebben om er een geslaagde lessenreeks van te maken. 

1.1. Leerplandoelstellingen 
 

Natuurlijk is het wel essentieel als leerkracht om op voorhand te weten, welke doelstellingen er in dit 

lessenpakket bereikt moeten worden. Op deze manier weet de leerkracht welke doelen zij moeten 

bereiken volgens het leerplan, welke doelen ze moeten stellen en wat ze moeten verwachten van 

leerlingen.  

Hieronder kort een opsomming van de leerplandoelstellingen die we kunnen terugvinden in ons 

lessenpakket. We hebben de leerplandoelstellingen uit het nieuwe leerplan gehaald: ‘wetenschap, 

aardrijkskunde en techniek’.  

 

• Leerplandoel 10 De leerlingen lokaliseren en oriënteren aan de hand van digitale en niet-digitale 

hulpmiddelen personen, plaatsen en gebeurtenissen op het terrein, op de globe en op relevante 

kaarten. 

• Leerplandoel 36: De leerlingen leggen het verband tussen de verbranding van voedingsstoffen 

en fossiele brandstoffen en energieomzetting. 

• Leerplandoel 43: De leerlingen leggen het verband tussen de verbranding van fossiele 

brandstoffen en de broeikasgassen in de atmosfeer. 

• Leerplandoel 44: De leerlingen leggen aan de hand van voorbeelden het verband tussen 

klimaatverandering en veranderingen in landschappen en ecosystemen.  

• Leerplandoel 74: Leerlingen illustreren dat een landschap evolueert op korte en/of lange 

termijn door menselijke ingrepen, maatschappelijke evoluties en veranderingen in 

ruimtegebruik. 

• Leerplandoel 75: De leerlingen leggen uit dat planten en dieren die aangepast zijn aan hun 

omgeving overleven en zich voortplanten. 

• leerplandoel 81: De leerlingen geven het belang van biodiversiteit weer. 
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2. Korte samenvatting van het lessenpakket 
Ons lessenpakket is opgedeeld in vier lessen die uitgebreid kan worden naar vijf lessen. We gaan de 

vijf verschillende lessen kort even samenvatten zodat jullie weten wat het algemene idee van dit 

lessenpakket is. 

 

Les 1: 

- Korte inleiding over het thema oceanen en de verschillende ecosysteemdiensten. 

- Brainstormen over de regulerende ecosysteemdiensten. 

 

 

Les 2:  

 

- Korte inleiding/herhaling over het begrip ‘regulerende ecosysteemdiensten’. 

- Hoekenwerk over regulerende ecosysteemdiensten (drie verplichte hoeken + één niet 

verplichte hoek) 

 

Les 3:  

- Brainstorm over de producerende en de culturele ecosysteemdienst. 

- Onderwijsleergesprek aan de hand van een Kahoot quiz. 

 

 

Les 4:  

 

- Remediëringsoefening over de drie ecosysteemdiensten. 

- Ontwerpen van een eigen affiche. 

 

 

Les 5: 

 

- Presentatie eigen ontworpen affiche.  

- Co-assessment over presentatie en affiche  
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3. Les 1 
 

3.1. Lesdoelen 
 

Niet alleen de lessen zelf zijn belangrijk, maar het is het ook belangrijk dat er op voorhand geweten is, 

wat we moeten verwachten van de leerlingen. Hieronder worden er enkele lesdoelen opgesteld die 

jullie kunnen helpen bij het beoordelen van de lessen. Bij elke les op volgende pagina’s zal je zulk kader 

terugvinden. 

C1: De leerlingen kunnen voorbeelden van ecosysteemdiensten bij de juiste dienst plaatsen. 

C2: De leerlingen denken na over de conceptcartoon en gaan in discussie. 

DAS1: De leerlingen laten elkaar uitspreken gedurende een discussie. 

DAS2: De leerlingen gaan respectvol met elkaar om in een gesprek. 

 

3.2. Lesverloop 
 

Benodigdheden voor deze les: 

• MyMaps via smartboard (eventueel tablets/laptops voor leerlingen) 

• Bijlage 1:  

o Conceptcartoon  

o Link naar filmpje over de Noordzee 

o Foto globaal overzicht ecosysteemdiensten 

o Verschillende foto’s onderverdeeld per ecosysteemdienst 

Om de les te beginnen, gaan we starten met het aanbrengen van het nieuw thema. We gaan dit doen 

aan de hand van twee zaken, namelijk de conceptcartoon en een kort filmpje. Hierbij is het de bedoeling 

dat we de leerlingen laten kennismaken met het thema ‘oceanen’ en ze motiveren om hierin interesse 

te tonen.  

Nadat we zowel de conceptcartoon als het filmpje getoond hebben, gaan we in gesprek met de 

leerlingen en gaan we testen wat de moeilijke punten zijn binnen dit thema en waar de leerlingen hun 

interesses liggen. Zoals u in bijlage 1 zal zien, gaat de conceptcartoon over wat we al weten over de 

oceanen. Hierin vinden we vijf personen terug die een uitspraak doen over oceanen. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen de conceptcartoon lezen en daarna kunnen vertellen welk personage hier een juiste 

uitspraak doet.  

De leerlingen gaan nadien in gesprek met zowel elkaar als de leerkracht, want niet iedereen gaat 

dezelfde mening hierover hebben. Op deze manier kom je al voor de eerste keer in contact met enkele 

zeer belangrijke fenomenen van de oceaan.  

Eens je de conceptcartoon behandeld hebt en er een consensus bereikt is, kan je overgaan naar het 

tonen van het filmpje. Dit filmpje gaat over de Noordzee en over al de voor- en nadelen die hieraan 

verbonden zijn. Er wordt een algemeen overzicht gegeven van de nog te behandelen thema’s de 

volgende lessen.  

Achteraan in bijlage één, vinden we de te gebruiken conceptmap en de link naar het filmpje..  
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Om de kennis van de leerlingen over de ligging van de zeeën en oceanen wat op te frissen, gaan we 

werken met MyMaps. Dit is een tool van google plaatsen aan te duiden op een kaart. Je surft dus naar 

MyMaps, logt je in met een google-account en kunt aan de slag! Je maakt een nieuwe kaart en drukt 

rechts onderaan op het ‘-‘ icoontje zodat de kaart uitzoomt. Nu je een hele wereld voor je ziet, kies 

je bij de optie basiskaart voor ‘licht grondgebied’ of ‘wit water’. Op deze manier zijn de namen van de 

oceanen en zeeën op de kaart zelf onzichtbaar. Nu kan je aan de slag met leerlingen. Je kan de kaart 

delen met leerlingen of gewoon klassikaal aan bord werken.  

Ze moeten de oceanen en zeeën benoemen die reeds kennen als opfrissing. Dit doen ze door een 

markering toe te voegen (pin icoontje). Wanneer ze een pinnetje geplaatst hebben geven ze meteen 

ook de juiste naam ervoor. Je kan tijdens het gebruiken van de kaart ook inzoomen om kleinere zeeën 

duidelijker te zien.  

Een voorbeeld zie je hieronder: 

 

Vervolgens is het ook belangrijk dat leerlingen weten wat ze exact in het lessenpakket gaan bestuderen. 

Daarom laten we nu een afbeelding zien met de verschillende ecosysteemdiensten en hun gevolgen op. 

Laat de leerlingen deze afbeelding grondig lezen en bekijken en vertel hen daarna wat het verloop van 

de volgende drie lessen is of laat ze raden.  

Je vertelt dat de tweede les gaat over de regulerende ecosysteemdiensten en dat je enkele gevolgen 

meer in detail gaat bekijken, namelijk het klimaat, de lucht-/waterkwaliteit, koolstofopslag, In de derde 

les gaan we ons beperken tot zowel de culturele als producerende ecosysteemdienst en meer in detail 

over voedsel, energie, water en ruimte voor buitenactiviteit. De vierde les gaan de leerlingen iets 

actiever aan het werk, zij gaan namelijk een eigen affiche ontwerpen over de oceanen.  

Achteraan in bijlage één, vinden jullie de te gebruiken afbeelding van de ecosysteemdiensten. 

Wanneer de afbeelding van de verschillende ecosysteemdiensten duidelijk zijn, kan je overgaan naar 

het volgende onderdeel. Op het bord gaan jullie de drie termen van ecosysteemdiensten opschrijven, 

namelijk culturele, regulerende en producerende ecosysteemdiensten. Daarnaast leg je vooraan op de 

bureau acht afbeeldingen die de leerlingen bij de juiste ecosysteemdienst hangen.  

Nadat de leerlingen de afbeeldingen bij de juiste ecosysteemdienst gehangen hebben, is het de bedoeling 

dat de leerlingen brainstormen over de namen die horen bij de afbeeldingen. De namen van de 

afbeeldingen verwijzen naar de gevolgen van de drie verschillende ecosysteemdiensten.  

Achteraan in bijlage één, vinden we de te gebruiken afbeeldingen per ecosysteemdienst.  
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4. Les 2 
 

4.1. Lesdoelen 
 

C1: De leerlingen kunnen zelf drie voorbeelden aanhalen die onder regulerende ecosysteemdiensten 

vallen (Vb. Zuurstofregulatie, CO2-opslag, biodiversiteit, watercyclus) 

C2: De leerlingen kunnen een oorzaak geven van de verstoring van de koolstofcyclus.  

C3: De leerlingen kunnen een reden geven waarom de opwarming van de aarde de watercyclus 

verstoort. 

C4: De leerlingen kunnen drie manieren geven om ons in te zetten tegen de dalende zuurstofniveaus 

in de oceanen.  

C5: De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom het voor de mens belangrijk is om de 

dode zones aan te pakken. 

DAS1: De leerlingen tonen respect naar medeleerlingen toe. 

DAS2: De leerlingen gaan respectvol met het materiaal om. 

 

4.2. Lesverloop 
 

Benodigdheden voor deze les:  

• Bijlage 2 

o Hoek 1 

o Hoek 2 

o Hoek 3 

o Hoek 4 

• Tablet/computer/smartphone, oortjes 

• Enveloppes  

Tijdens deze les gaan we het hebben over de regulerende ecosysteemdiensten. We gaan ons samen 

met de leerlingen afvragen wat onze oceanen allemaal voor ons regelen, waar we soms te weinig bij 

stil staan.  

Aan het begin van deze les ga je nogmaals de afbeelding van het globaal overzicht van alle 

ecosysteemdiensten laten zien. Om te beginnen herhaal je nog eens de verschillende 

ecosysteemdiensten en benadruk je dat we ons deze les enkel zullen bezig houden met de regulerende 

ecosysteemdiensten. 

We gaan volgende onderwerpen aanpakken aan de hand van een klein hoekenwerk (deze onderwerpen 

vallen onder regulerende ecosysteemdiensten): 

- Zuurstofbron 

- CO2- opslag/ koolstofreservaat 

- Watercyclus 



7 

 

4.2.1. Hoek 1: koolstofopslag 
 

Benodigdheden voor deze hoek: 

• Bijlage 2 hoek 1:  

o Takenkaart hoek 1 

o Teksten  

o Afbeeldingen koolstofcyclus 

o Stellingen en oplossingen 

• 5 enveloppes  

In deze hoek leren de leerlingen over een regulerende dienst die de oceanen ons bieden namelijk de 

koolstofopslag. De leerlingen krijgen vier teksten over de koolstofcyclus en een afbeelding ervan waar 

de termen zijn weggelaten. De leerlingen moeten de uitleg op de juiste plaats in de cyclus plaatsen. 

Wanneer dit gelukt is, kunnen ze de verbetering uit enveloppe 3 halen. Wanneer het niet zo goed lukt, 

is er een hulpafbeelding voorzien in enveloppe 2 waarna de leerlingen zeker de teksten op de juiste 

plaatsen moeten kunnen leggen.  

Na de eerste opdracht leren de leerlingen het verband tussen de koolstofcyclus en het belang van 

oceanen. Dit doen ze aan de hand van stellingen die ze op de juiste plaats leggen. De stellingen vind je 

in bijlage 2 onder titel 7.2.3. Hoek 1: stellingen en oplossing. De stellingen druk je als leerkracht af hoe 

je wil. Je kan de kader uitknippen of zelf een andere lay-out voorzien. Uiteraard zal je zelf ook 

enveloppes moeten voorzien. 

 

4.2.2. Hoek 2: Zuurstofbron 
 

Benodigdheden voor deze hoek: 

• Bijlage 2 hoek 2:  

o Takenkaart hoek 2 

o Artikel  

o Werkblaadje  

o QR-code  

• Tablet of smartphone  

In deze hoek gaat het over hoe de organismen in oceanen de hoeveelheid zuurstof in de lucht regelen. 

Meer dan 50% van de zuurstof die we inademen komt uit de oceanen in plaats van al het groene op 

het land.  

De leerlingen lezen het artikel in de bijlage en vullen aan de hand van dat artikel het werkblaadje in. 

Nadien verbeteren ze het zelf aan de hand van een QR-code.  
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4.2.3. Hoek 3: Watercyclus 
 

Benodigdheden voor deze hoek:  

• Bijlage 2 hoek 3:  

o Takenkaart hoek 3 

o Vier afbeeldingen watercyclus 

In deze hoek wordt het duidelijk dat zonder de oceanen er veel minder neerslag zou zijn en leven 

onmogelijk wordt. De leerlingen leren eerst via een filmpje en een opdracht over hoe de watercyclus 

in elkaar zit. Na het bekijken van het filmpje leggen ze de watercyclus in juiste volgorde. Hierna 

beantwoorden ze enkele vragen om nog eens duidelijk te maken wat het aandeel van de oceanen in de 

watercyclus is.  

 

4.2.4. Hoek 4: Het grote oceanenspel 
 

• Bijlage 2 hoek 4: 

o Takenkaart hoek 4 

o Bordspel 

o Spelregels + spelvragen 

In deze les hebben wij de regulerende ecosysteemdienst besproken. Daarin hebben we het klimaat, de 

luchtkwaliteit en de waterkwaliteit besproken. De leerlingen hadden de opdracht gekregen om deze 

drie deelthema’s te onderzoeken aan de hand van drie verplichte hoeken. Om de testen of de leerlingen 

het allemaal goed begrepen hebben, is er nog een extra hoek voorzien, voor de leerlingen die sneller 

werken en dus ook tijd over hebben.  

Hierin gaan de leerlingen een ganzenbordspel spelen waarin hun kennis over de regulerende 

ecosysteemdiensten getest zal worden. Een effectief spelbord is niet aanwezig, maar de leerkracht zal 

de vorm van het spelbord kunnen afdrukken op A3.  
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. 

5. Les 3 
 

5.1. Lesdoelen 
 

C1: De leerlingen kunnen in eigen woorden omschrijven wat culturele ecosysteemdiensten zijn.  

C2: De leerlingen kunnen een voorbeeld aanhalen van een culturele ecosysteemdienst van oceanen. 

C3: De leerlingen kunnen in eigen woorden omschrijven wat een producerende ecosysteemdienst is.  

C4: De leerlingen kunnen een voorbeeld aanhalen van een producerende ecosysteemdienst van 

oceanen. 

C5: De leerlingen kunnen in een reeks voorbeelden van ecosysteemdiensten de foute voorbeelden 

eruit filteren. 

DAS1: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht en medeleerlingen. 

DAS2: De leerlingen laten anderen uitspreken en luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.  

 

5.2. Lesverloop 
 

Benodigdheden voor deze les: 

• Een bord, krijt of stiften 

• Internet, beamer, computer 

• Bijlage 3: hand-out, link naar Kahoot 

Om deze les te starten nemen we er nogmaals het algemeen overzicht van de drie ecosysteemdiensten 

bij. Je benadrukt dat we het de vorige les gehad hebben over regulerende ecosysteemdiensten en dat 

we het vandaag over de twee andere gaan hebben.  

Om te starten ga je een onderwijsleergesprek/brainstorm met de leerlingen aan om hen al eens verder  

te laten nadenken over de begrippen producerende en culturele ecosysteemdiensten. Dit zal ongeveer 

tien minuten duren. Tijdens het onderwijsleergesprek zet je twee woordspinnen op het bord: eentje 

voor producerende en eentje voor culturele ecosysteemdiensten. Je laat de leerlingen in één kleur 

schrijven en laat de woordspinnen doorheen de les aan bord staan. Nadat er meer elementen in de les 

aan bod komen kan je die er in een andere kleur bijschrijven zodat het heel duidelijk is wat ze geleerd 

hebben. 

Een voorbeeld van het verloop van deze les:  

In de eerste les over dit thema zagen we dat er drie ecosysteemdiensten waren en we hebben er al eentje van 

toegepast op de oceanen namelijk de regulerende. Denk eens na over de begrippen producerende en culturele 

ecosysteemdiensten. Wie kan me vertellen wat producerende ecosysteemdiensten zijn? Wie kan me vertellen 

wat culturele ecosysteemdiensten zijn?  Komen jullie er veel mee in contact? Vinden we deze diensten enkel in 

ons land?  

Op het bord staan twee woordspinnen ‘culturele’ en ‘producerende’ ecosysteemdiensten. Als je een voorbeeldje 

van deze twee over oceanen en zeeën weet, mag je je hand opsteken en erna op bord schrijven.  
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Na de woorden op het bord verschenen zijn en na de brainstorm kunnen de leerlingen extra vragen 

stellen. 

Na deze inleiding worden er nieuwe inhouden aangebracht als volgt. De leerlingen spelen een Kahoot 

waar ook nieuwe zaken die niet op het bord gekomen zijn aanwezig zijn. Indien de vragen wel al zijn 

overlopen via de woordspinnen is dit al een perfecte eerste kleine herhaling. Na deze Kahoot krijgen 

de leerlingen een hand-out met afdrukken van de quiz waarna we de vragen klassikaal zullen overlopen 

en de leerlingen het juiste antwoord kunnen aanduiden en een uitleg erbij kunnen schrijven. Op deze 

manier hebben de leerlingen ook een neerslag van de inhoud van de les.   

De link naar de Kahoot en de hand-out kan je in bijlage 3 vinden.  

6. Les 4 
 

6.1. Lesdoelen 
 

 

6.2. Lesverloop 
 

Gedurende de vierde les van het lessenpakket Natuurwetenschappen, is het de bedoeling dat leerlingen 

alle voorbije kennis gaan samenbundelen en deze uitvoeren onder de vorm van een 

remediëringsoefening. In deze oefening is het de bedoeling dat de leerlingen een artikel krijgen om te 

lezen, waarna ze een werkblad hierover moeten invullen. Voor deze remediëringsoefening krijgen de 

leerlingen tien minuten en ze moeten deze verbeteren met de verbetersleutel die vooraan op het 

bureau ligt.  

Achteraan in bijlage 2 vindt u de link van het artikel, het te gebruiken werkblad en de correctiesleutel.  

Nadat de leerlingen deze remediëringsoefening hebben gemaakt is het de bedoeling dat de ze actief te 

werk gaan. Ze moeten in groep een eigen affiche ontwerpen, waarin de ze het belang van oceanen 

duidelijk maken aan andere mensen. De bedoeling van deze opdracht is andere mensen en leerlingen 

duidelijk maken hoe slecht de oceanen eraan toe zijn en dat alleen wij de situatie kunnen veranderen.  

Na het maken van de affiche, moeten de leerlingen de affiche afgeven. De volgende les krijgen ze deze 

terug en moeten ze presenteren aan de rest van de klas.  

Achteraan in bijlage 3 vindt u de takenkaart voor het ontwerpen van een affiche en de evaluatie voor 

kennis, vaardigheden en attitudes.  

C1: De leerlingen kunnen een idee bedenken om een probleem van de oceanen tegen te gaan. 

C2: De leerlingen kunnen vijf voor-en nadelen aanhalen die verbonden zijn met oceanen. 

C3: De leerlingen kunnen de drie ecosysteemdiensten (regulerend, cultureel, producerend) 

benoemen en kort uitleggen. 

DAS1: De leerlingen kunnen op een rustige manier met elkaar samenwerken. 
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7. Bijlagen 
 

7.1. Bijlage 1: Kennismaking met de drie ecosysteemdiensten 
 

 

- Link filmpje: ‘de Noordzee en de mens’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8T3nBIcCIqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-

WyiGLN27TfzLuyP8tSELJ3AwKqUrv-JvTlY0hLqnFNQhBcXBZqSQpP0 

 

 

- Figuur 1: conceptmap: ‘Wat weten we over oceanen?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8T3nBIcCIqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-WyiGLN27TfzLuyP8tSELJ3AwKqUrv-JvTlY0hLqnFNQhBcXBZqSQpP0
https://www.youtube.com/watch?v=8T3nBIcCIqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-WyiGLN27TfzLuyP8tSELJ3AwKqUrv-JvTlY0hLqnFNQhBcXBZqSQpP0
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- Figuur 2: ‘De ecosysteemdiensten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulerende ecosysteemdiensten 

 

- Klimaat 
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- Luchtkwaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Waterkwaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Overstromingsbeheersing 
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- Culturele ecosysteemdiensten 

 

- Ruimte voor buitenactiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Producerende ecosysteemdiensten 

 

- Voedsel 
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- Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Water 
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7.2. Bijlage 2: hoeken (materiaal) 

7.2.1. Hoek 1: CO2-opslag takenkaart  
 

Aantal opdrachten  Opdrachten: 

- Teksten op juiste plaats in koolstofcyclus 

plaatsen. 

- Stellingenspel verband oceanen en 

koolstofcyclus. 

Verplichte of 

keuzehoek?  

Deze hoek is verplicht. 

Duur hoek 10 minuten 

Groepsvorm Per 2 leerlingen 

Materiaal  Opdracht 1 

- Enveloppe 1 met prenten van de koolstofcyclus. 

- Enveloppe 2 met hulpafbeelding 

- Enveloppe 3 met verbetering 

Opdracht 2: 

- Enveloppe 4 met stellingen 

- Enveloppe 5 met verbetering stellingen 

 

 

STAP 1: Neem enveloppe 1. Hier vind je verschillende teksten die het hebben over de koolstofcyclus. 

Lees ALLE teksten aandachtig. Plaats de juiste tekst in de juiste kader op de afbeelding van de cyclus. 

Er staat op de afbeelding al twee maal ‘tekst 2’ als voorbeeld, maar er moet nog in één andere kader 

‘tekst 2’ komen. Tekst 1 en tekst 3 komen slechts één keer voor in de kaders en tekst 4 komt 2 keer 

voor in de kaders.  

Wanneer het niet lukt open je enveloppe 2 waarin een afbeelding van de koolstofcyclus zonder kaders 

zit. Deze afbeelding kan helpen.  

STAP 2: Neem enveloppe 3. In deze enveloppe zit de oplossing. Verbeter wat je fout had.  

STAP 3: Neem enveloppe 4. In deze enveloppe zitten stellingen over oceanen in verband met de 

koolstofcyclus. Leg de stellingen in 2 kolommen. Aan de linkerkant leg je de stellingen waarvan je denkt 

dat ze waar zijn en aan de rechterkant leg je de stellingen die onwaar zijn.  

STAP 4: Neem enveloppe 5. In deze enveloppe zit de oplossing van de stellingen. Denk eens na over 

de stellingen die je in de foute kolom hebt gelegd. 
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7.2.2. Hoek 1: CO2-opslag teksten, foto kringloop en foto kringloop met 

oplossingen 
 

Tekst 1:  

Koolstof die is opgeslagen in de bodem in de vorm van olie en andere fossiele brandstoffen worden 

opgepompt met gigantische boren. Na deze boringen worden de fossiele brandstoffen verwerkt 

waardoor er reeds CO2 vrijkomt in de lucht. De verwerkte oliën worden hierna gebruikt om te 

verbranden en zo energie op te wekken. Deze energie wordt bijvoorbeeld gebruikt in motoren van 

auto’s. Maar ook wanneer vliegtuigen vliegen wordt er een enorme hoeveelheid brandstof verbrand. 

Deze verbranding zorgt ervoor dat er veel CO2 in de atmosfeer vrijkomt. Het is net deze stap in de 

cyclus die het evenwicht verstoort en niet natuurlijk is. Een deel van die CO2 wordt ook aan zeewater 

gebonden, maar omdat we veel te veel verbranden kan de oceaan niet alles meer aan. 

 

Tekst 2:  

Koolstof wordt uit de lucht of atmosfeer gehaald door planten die aan fotosynthese doen. Over 

fotosynthese heb je vorig schooljaar reeds geleerd. Alle groene planten hebben CO2, water en licht 

nodig om suikers aan te maken om te groeien. De koolstof die in de lucht hing, zit met andere woorden 

nu in de plant.  

 

Tekst 3: 

Dieren en levende organismen ademen zuurstof in en gebruiken deze om alle processen in hun lichaam 

te voltooien. De zuurstof die wordt ingeademd wordt dus gebruikt en er wordt koolstofdioxide terug 

uitgeademd. Hierdoor komt er weer extra CO2 in de lucht.  

 

Tekst 4:  

Een boom gebruikt koolstof om aan fotosynthese te doen. De rups op die boom eet zijn blaadjes en 

krijgt zo koolstofverbindingen binnen. Een merel eet dan weer die rups, waardoor ook de merel 

koolstofverbindingen opslaat. De merel wordt gevangen door de kat en ook de kat heeft 

koolstofverbindingen.  

Wanneer deze bomen, rupsen, merels en katten sterven, komen ze in de ondergrond terecht. Na 

miljoenen jaren zitten de resten van deze dieren (de reducenten) nog steeds in de ondergrond. Maar 

door de druk en een aantal processen zijn ze veranderd naar fossiele brandstoffen. 30% van alle olie 

die wordt opgepompt en 50% van alle gassen komen uit de oceanen!! 
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Afbeelding die de leerlingen moeten gebruiken:  

 

 

 

Afbeelding met oplossingen:  

 

Tekst 2 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 2 Tekst 1 

Tekst 4 

Tekst 4 

 

 

Tekst 2  Tekst 2 
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Afbeelding als hulp 

voor de leerlingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Hoek 1: stellingen en oplossingen 
 

Stellingen die waar zijn. Stellingen die niet waar zijn. 

2. Er wordt heel wat koolstofdioxide aan 

zeewater gebonden, maar hoe meer we 

verbranden hoe meer er in de lucht zal blijven 

hangen. 

1. Fossiele brandstoffen bestonden reeds voor er 

leven op aarde was. 

3. De helft van de gassen die we gebruiken 

komen door boorplatformen uit de oceanen. 

4. De helft van de fossiele oliën die we gebruiken 

komt door boorplatformen uit de oceanen.  

5. Hoe meer fossiele brandstoffen we uit de 

bodem pompen, hoe meer koolstof en 

koolstofdioxide er in de cyclus komen op een 

niet-natuurlijke manier.  

6. Enkel de organismen die vroeger op het land 

leefden, zitten nu opgeslagen in de vorm van 

fossiele brandstoffen. 

 

1. fossiele brandstoffen bestonden zeker nog niet voor er leven op aarde was. De fossiele brandstoffen 

zijn miljoenen jaren na het leven gekomen. Fossiele brandstoffen zijn namelijk koolstofresten van 

organismen die al miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden gestorven zijn.  

2. Deze stelling klopt. Koolstofdioxide bindt aan zeewater, maar zolang er fossiele brandstoffen worden 

verbrand zal de verhouding niet meer kloppen en zal het water verzadigd zijn en niet meer kunnen 

binden aan zeewater.  

3. 50% van alle gassen die we gebruiken komen uit de oceanen via boorplatformen.  

4. De stelling is fout. Enkel 30% van de fossiele oliën komen uit boorplatformen uit de oceanen. De 

rest komt uit boorplatformen op het land.  

5. Deze stelling is correct. Fossiele brandstoffen waren niet bedoeld om terug opgepompt te worden. 

Ze zaten diep begraven onder de aardbodem voor een reden. Wanneer we ze terug i de cyclus pompen 

zijn er gevolgen voor de luchtsamenstelling en dus voor het klimaat.  

6. Deze stelling is fout. Het eerste leven kwam voor in zee. Het is dus zelfs waarschijnlijker dat er 

meer fossiele brandstoffen onder de bodem van de zee zitten dan er onder het land zit.  
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7.2.4. Hoek 2: Zuurstofbron takenkaart 
 

Aantal opdrachten  Opdrachten: 

- Artikel met werkblaadje 

Verplichte of 

keuzehoek?  

Deze hoek is verplicht. 

Duur hoek 10 minuten 

Groepsvorm Individueel  

Materiaal  Opdracht 1: 

- Artikel  

- Werkblaadje  

- QR-code  

- Tablet of smartphone 

 

 

STAP 1: Lees het artikel dat je vindt in deze hoek.  

STAP 2: Los het werkblaadje op aan de hand van het artikel. 

STAP 3: Scan de QR-code die je vindt bij deze hoek en verbeter je werkblaadje.  
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7.2.5. Hoek 2: Artikel Zuurstofbron/zuurstofarmoede 
 

Zuurstofarmoede in de oceaan: gevaren en oplossingen  

17 januari 2018 Wetenschap  

Klimaatverandering en andere factoren zorgen voor een gevaarlijke daling van het 

zuurstofgehalte in de oceaan. Dat is een bedreiging voor het leven in zee en op aarde. 

De voorbije 50 jaar is de hoeveelheid water zonder zuurstof in de open oceaan meer dan verviervoudigd. In 
kustwateren is het aantal zuurstofarme locaties sinds 1950 meer dan 10 keer toegenomen. Wetenschappers 
verwachten dat de zuurstofniveaus in beide zones zullen blijven dalen naarmate de aarde warmer wordt. Om de 
achteruitgang te stoppen, moet de wereld zowel de klimaatverandering als de vervuiling van nutriënten in toom 
houden, stelt een internationaal team van wetenschappers in een artikel, gepubliceerd op 5 januari 2018 in het 
tijdschrift Science. 

De studie is afkomstig van het Global Ocean Oxygen Network (GO2NE) – een werkgroep die in 2016 werd 
opgericht door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) –  die 21 instellingen in 
11 landen vertegenwoordigt. Het onderzoek is het eerste dat zo een volledig overzicht geeft van de oorzaken, 
gevolgen en oplossingen voor zuurstofarmoede wereldwijd, zowel in de open oceaan als in kustwateren. Het 
artikel belicht de grootste gevaren voor de oceaan en de maatschappij, en wat het zal kosten om het water op 
aarde gezond en productief te houden. 

Wat staat er op het spel? 

“Bijna de helft van de zuurstof op aarde komt uit de oceaan,” zegt Vladimir Ryabinin, uitvoerend secretaris van 
de IOC. “Maar het gecombineerde effect van een te grote toevoer aan voedingsstoffen en van de 
klimaatverandering vergroten het aantal en de omvang van 'dode zones' in de oceanen en kustwateren, waar het 
zuurstofgehalte onvoldoende is voor het meeste zeeleven.” 

In de zogenoemde 'dode zones' daalt het zuurstofgehalte naar een niveau dat zo laag is dat veel dieren stikken en 
sterven. Vissen vermijden deze zones maar daardoor verkleint hun leefgebied en worden ze kwetsbaarder voor 
roofdieren of bevissing. Maar het probleem gaat veel verder dan dode zones, zo waarschuwen de auteurs. Zelfs 
kleinere zuurstofdalingen kunnen de groei en de voortplanting belemmeren en leiden tot ziekte of sterfte. Ze 
kunnen ook leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën zoals stikstofoxide – een broeikasgas dat tot 
300 keer sterker is dan koolstofdioxide – en giftig waterstofsulfide. Terwijl sommige dieren kunnen gedijen in 
dode zones, daalt de algehele biodiversiteit. 

Ook het levensonderhoud van mensen komt in gevaar. 

Klimaatverandering is de grootste boosdoener in de open oceaan. De opwarming van het oppervlaktewater 
maakt het moeilijker voor zuurstof om tot het diepere water door te dringen. En naarmate de oceaan in zijn geheel 
warmer wordt, bevat hij minder zuurstof. Bovendien hebben dieren die in warmer water leven, net meer zuurstof 
nodig. In kustwateren zorgt een overtollige aanvoer van voedingsstoffen van land voor algenbloei die veel 
zuurstof verbruiken als ze sterven en uiteenvallen. 

Ook het levensonderhoud van mensen komt in gevaar, aldus de wetenschappers. Vooral in ontwikkelingslanden. 
Kleine, ambachtelijke vissers kunnen niet altijd elders gaan vissen als zuurstofarmoede ervoor zorgt dat vissen 
sterven of andere leefgebieden opzoeken. Ook koraalriffen – een grote toeristische attractie in veel landen – 
kunnen wegkwijnen als er te weinig zuurstof in het water is. 

Wat kunnen we doen? 

Een gezonde oceaan is essentieel voor het voortbestaan van onze planeet. De oceaan draagt bij tot de lokale, 
nationale en globale economie met zo'n 350 miljoen jobs wereldwijd. De blauwe economie biedt enorme kansen 
– niet in het minst voor ontwikkelingslanden – door hernieuwbare energie, toerisme, aquacultuur of 
biotechnologie. Daling van het zuurstofgehalte in het water vormt een ernstige bedreiging voor de vele voordelen 
die mariene ecosystemen ons bieden. 

In hun artikel stellen de wetenschappers voor om het probleem vanuit drie hoeken aan te pakken: 

De oorzaken aanpakken: nutriëntenverontreiniging en klimaatverandering, door het gebruik van meststoffen 
in de landbouw en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Hoewel geen van deze problemen 

https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/topic/wetenschap
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eenvoudig of gemakkelijk op te lossen zijn, kunnen de inspanningen zowel de mensen als het milieu ten goede 
komen. Betere septische en sanitaire systemen kunnen de menselijke gezondheid beschermen en 
watervervuiling voorkomen. 

Kwetsbaar zeeleven en mariene hulpbronnen beschermen. Aangezien de toename van zuurstofarme 
gebieden op sommige plaatsen onvermijdelijk is, moeten bedreigde visgebieden beschermd worden tegen 
bijkomende stress. Dat kan bijvoorbeeld door beschermde mariene reservaten te creëren en door een visverbod 
uit te vaardigen in gebieden waarnaar vissen verhuizen  om te ontsnappen aan zuurstofarmoede. 

De monitoring van zuurstofniveaus over de hele wereld verbeteren. Wetenschappers weten ongeveer 
hoeveel zuurstof de oceaan zou kunnen verliezen in de toekomst, maar niet op welke plaatsen deze dalingen zich 
zullen voordoen. Om daar meer zicht op te krijgen en de meest effectieve oplossingen te formuleren, dringen zich 
een aantal acties op: verbeterde monitoring, met name op het zuidelijk halfrond, onderzoek naar de processen 
die daling van het zuurstofgehalte veroorzaken of erdoor beïnvloed worden, en de ontwikkeling van 
geavanceerde digitale modellen om voorspellingen te kunnen doen. 

Klimaatverandering aanpakken is essentieel voor het leven op onze blauwe planeet. 

“Dit probleem kan worden opgelost”, zegt Denise Breitburg, hoofdauteur van de studie en mariene ecoloog bij 
het Smithsonian Environmental Research Center. “Het beëindigen van de klimaatverandering vereist een 
wereldwijde inspanning, maar zelfs lokale acties kunnen bijdragen aan het verminderen van het dalen van het 
zuurstofgehalte in het water door nutriëntenverontreiniging.” Als bewijs noemt Breitburg Chesapeake Bay in de 
Verenigde Staten, waar de stikstofvervuiling met 24% is gedaald door een betere afvalwaterzuivering, betere 
landbouwmethoden en betere wetgeving zoals de Clean Air Act. Hoewel sommige gebieden met lage 
zuurstofgehaltes nog steeds bestaan, verdwijnt de Chesapeake dode zone. “De klimaatverandering aanpakken 
lijkt misschien een lastig te omzeilen klif,” voegt ze eraan toe, “maar het is een cruciale stap in het stoppen van de 
daling van het zuurstofgehalte in de oceaan en voor bijna elk ander aspect van het leven op onze blauwe planeet.” 

 

Via: https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/zuurstofarmoede-in-de-oceaan-gevaren-en-

oplossingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/zuurstofarmoede-in-de-oceaan-gevaren-en-oplossingen
https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/zuurstofarmoede-in-de-oceaan-gevaren-en-oplossingen
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7.2.6 Hoek 2: Werkblaadje zuurstofbron/zuurstofarmoede 
 

WERKBLAADJE ZUURSTOFBRON/ZUURSTOFARMOEDE 

Opdracht 1:  

Waarom is het zuurstofgehalte in oceanen ook zo belangrijk voor ons als mens? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat zijn dode zones? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geef 2 gevolgen van dode zones in zeeën en oceanen. 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………... 

Wat gebeurt er wanneer slechts kleine dalingen in het zuurstofniveau optreden? 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………………………………... 

Geef één oorzaak van het ontstaan van dode zones.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geef drie pijlers om dit aan te pakken.  

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wat verandert er voor de mens (in ontwikkelingslanden) wanneer het zuurstofniveau daalt? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7.2.7. Hoek 2: verbetering werkblaadje zuurstofbron 
 

WERKBLAADJE ZUURSTOFBRON/ZUURSTOFARMOEDE 

Opdracht 1:  

Waarom is het zuurstofgehalte in oceanen ook zo belangrijk voor ons als mens?  

50% van de zuurstof die we inademen is afkomstig uit de oceanen. 

Wat zijn dode zones? 

In zogenaamde dode zones daalt het zuurstofniveau naar een laag niveau. 

Geef 2 gevolgen van dode zones in zeeën en oceanen. 

- Dieren stikken en sterven 

- Dieren vermijden deze zones en hun leefgebied wordt kleiner. 

Wat gebeurt er wanneer slechts kleine dalingen in het zuurstofniveau optreden? 

- Het belemmert de groei en voortplanting 

- Er treedt ziekte of sterfte op. 

- Er komen gevaarlijke chemicaliën vrij. 

Geef één oorzaak van het ontstaan van dode zones.  

Klimaatsverandering. Door de opwarming van het oppervlaktewater wordt het moeilijker om zuurstof in 

diepere zones te krijgen. Hoe warmer het water hoe minder zuurstof. 

Geef drie pijlers om dit aan te pakken.  

- De oorzaken aanpakken 

- Kwetsbaar zeeleven en mariene hulpbronnen beschermen 

- De monitoring van zuurstofniveaus over de hele wereld verbeteren. 

Wat verandert er voor de mens (in ontwikkelingslanden) wanneer het zuurstofniveau daalt? 

Kleine vissers kunnen niet zomaar verhuizen wanneer er geen vis meer is. En koraalriffen kunnen wegkwijnen 

waardoor de toeristische sector zwaar lijdt.  

 

7.2.8. QR-code verbetering werkblaadje zuurstofbron 
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7.2.9. Hoek 3: takenkaart watercyclus 
 

Aantal opdrachten  Opdrachten: 

- Filmpje watercyclus 

- Watercyclus in juiste volgorde leggen 

Verplichte of 

keuzehoek?  

Deze hoek is verplicht. 

Duur hoek 10 minuten 

Groepsvorm Per 2 

Materiaal  Opdracht 1: 

- Enveloppe 1 met delen watercyclus 

- Enveloppe 2 met verbetering  

- Tablet, computer of smartphone  

- Oortjes 

 
 

 

STAP 1: Bekijk het filmpje over de watercyclus via volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vts 

Gebruik oortjes!!  

STAP 2: Neem enveloppe 1 en leg alle delen van de watercyclus in de juiste volgorde. Wanneer een woord in 

het Engels niet duidelijk is, mag je dit uiteraard opzoeken. 

STAP 3: Neem enveloppe 2. Verbeter je cyclus en als er iets niet klopt denk je zelf na waar je fouten hebt 

gemaakt. 

STAP 4: Vul volgende vragen in. 

1. In het filmpje hebben ze het enkel over grondwater, maar waar gebeurt verdamping nog in grote 

hoeveelheden?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat verandert er in de watercyclus wanneer het warmer is? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vts
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7.2.10 Hoek 3: delen van de watercyclus  
1 en 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 en 4: 
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7.2.11. Hoek 4: Takenkaart ‘Het grote oceanenspel’ 
 

Aantal opdrachten  Opdracht: 

- Lees de spelregels van ‘het grote 

oceanenspel’. 

- Start het spel en laat de beste winnen! 

 

Verplichte of 

keuzehoek?  

Deze hoek is niet verplicht. 

Duur hoek 15 minuten 

Groepsvorm Min 2 leerlingen 

Max 5 leerlingen 

Materiaal  Opdracht: 

- Bordspel 

- Spelregels + spelvragen 

 

STAP 1: Lees de spelregels.  

STAP 2: Speel het spel. 
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7.2.12. Bordspel 
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7.2.13. Spelregels + spelvragen 
 

Het Grote 

Oceanenspel 
Spelregels 
Voorbereiding 

Alle spelers zetten hun speelfiguur op het beginvakje. Daarna werpt iedere speler één keer met de 

dobbelsteen. Degene die de meeste ogen werpt, mag beginnen. 

 

Doel en verloop van het spel 

Spelers gooien om de beurt met een dobbelsteen en proberen zo snel mogelijk nr. 63 te bereiken. 

Per vakje hoort een vraag.  

 

Indien de speler de vraag: 

- juist weet te beantwoorden blijft de speler staan.  

- Fout weet te beantwoorden moet de speler 1 plaats achteruit. 

 

Het doelveld moet met een exacte worp worden bereikt. 

 

Spelvragen 

1.  Hoe komt CO2   in de lucht terecht? 

2.  Welke invloed heeft een klimaatverandering op de open oceaan? 

3.  Leg de werking van de watercyclus kort uit. 

4.  Wat kunnen we vertellen over de hoeveelheid zuurstofgehalte in onze oceanen? 

5.  Wat zijn de vier grote stappen binnen de waterstofcyclus? 

6.  Hoe komt het dat de koolstofcyclus niet volledig natuurlijk verloopt? 

7.  Welke invloed heeft de zon op de waterstofcyclus? 

8.  Welke voordelen hebben oceanen ons te bieden? 
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9.  Wat verstaan we onder de zogenaamde ‘dode zones’? 

10.  Wat betekent fotosynthese? 

11.  Wat is de invloed van de hoeveelheid zuurstof op de bevolking? 

12.  Hoe lang bestaan fossiele brandstoffen al? 

13.  Wat gebeurt er met grondwater wanneer ze dit uit de grond onttrokken hebben? 

14.  Het aantal gegooide ogen vooruit. 

15.  Wat gebeurt er wanneer er kleine dalingen in het zuurstofniveau optreden? 

16.  Wat hebben planten nodig om te groeien? 

17.  Geef twee bijeffecten van de producerende ecosysteemdienst. 

18.  Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op het veld 23 komt: een beurt overslaan. 

19.  Twee maal een beurt overslaan. 

20.  Hoe schrijven we koolstofdioxidegas in symbolen? 

21.  Wat betekent condensatie? 

22.  Wat is het effect van een te laag zuurstofgehalte in de oceanen? 

23.  Het aantal gegooide ogen terugzetten. 

24.  Waar of niet waar? 

De helft van de fossiele oliën die we gebruiken komt door boorplatformen uit de 

oceanen. 

25.  Waarvoor worden fossiele brandstoffen in ons leven gebruikt? 

26.  O2  wordt omgezet naar … gedurende het ademhalingsproces 

27.  Het aantal gegooide ogen terugzetten. 

28.  Overstromingsbeheersing is een voorbeeld van een …. Ecosysteemdienst. 

29.  Waarom zijn levende organismen ook schuldig aan de toevoer van CO2 in de lucht? 

30.  Geef drie oplossingen om de daling in zuurstofgehalte op te lossen. 

31.  Nog een keer gooien. 

32.  Het aantal gegooide ogen vooruit. 

33.  Waar gebeurt verdamping in grote hoeveelheden? 

34.  Waar of niet waar 

Doorheen de jaren is het zuurstofgehalte in de oceanen gestegen. 

35.  Kunnen wij leven zonder grondwater? 

36.  Het aantal gegooide ogen vooruit. 

37.  Welke invloed heeft de klimaatopwarming op onze regulerende ecosysteemdienst? 

38.  Geef één bijeffect van de culturele ecosysteemdienst. 

39.  Op welke manier pompen ze oliën of gassen uit de oceanen? 

40.  Wat verstaan we onder een broeikasgas? 

41.  Het aantal gegooide ogen terug. 

42.  Wat betekent ‘regulerende ecosysteemdiensten’? 
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43.  Geef twee gevolgen van ‘dode zones’ in zeeën en oceanen. 

44.  Hoe verloopt de koolstofcyclus in grote lijnen? 

45.  Het aantal gegooide ogen terug. 

46.  Ga 4 vakjes vooruit 

47.  Wat betekent evaporatie? 

48.  Welke twee stoffen worden het meest uit oceanen gepompt? 

49.  Heeft koolstof ook voordelen? Zoja welke? 

50.  Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op veld 54 komt: een beurt overslaan. 

51.  Wat zijn reducenten? 

52.  2 maal een beurt overslaan. 

53.  Geef twee effecten van de regulerende ecosysteemdienst 

54.  Het aantal gegooide ogen terug. 

55.  Fossiele brandstoffen worden door verbranding omgezet in … 

56.  Benoem de drie ecosysteemdiensten 

57.  Wat is de rol van grondwater in de bodem? 

58.  Je bent in slaap gevallen. Keer terug naar veld 30. 

59.  Het aantal gegooide ogen vooruit. 

60.  Op welke manier kunnen we de menselijke gezondheid en de milieuvervuiling verbeteren? 

61.  Waar ontstond het eerste leven? In de zee of op het land? 

62.  Wat heeft het lage zuurstofgehalte als effect op de bevolking? 

63.  Het doelveld moet met een exacte worp worden bereikt. 

 

 

7.2.14. Antwoorden spelvragen 
 

1. Verwerking van fossiele brandstoffen, uitademing, uitstoot van auto’s en vliegtuigen. 

2. Het zuurstofniveau zal blijven dalen en er gaat minder zuurstof in oceanen zijn. 

3. De eerste stap van de waterstofcyclus is evaporatie. Dit betekent dat de zon schijnt op het water, 

waardoor dit gaat verdampen en in de lucht terecht komen. Onze volgende stap is condensatie. 

Hierbij koelt het water af in de wolken, daalt het terug in de vorm van regen. Tot slot komt het 

water terug terecht in de rivieren en begint heel de cyclus gewoon opnieuw. 

4. De hoeveelheid zuurstof blijft steeds dalen door de veranderende omstandigheden in de omgeving, 

zoals de klimaatsverandering, opwarming van de aarde,… 

5. De eerste stap is evaporatie, de tweede stap is condensatie, de derde stap is het vallen van 

neerslag en de vierde stap is filtratie van het water in de bodem en zal de cyclus opnieuw beginnen. 

6. Dit komt omdat de mens een deel van de natuurlijke cyclus overneemt door het verbranden van 

fossiele brandstoffen en het gebruik van industrieën.  
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7. De zon zorgt ervoor de waterstofcyclus in gang wordt gezet. Door de warmte van de zon, zal het 

grondwater verdampen en dus ook stijgen.  

8. Voedsel, zuurstof, energie, water, arbeid,… 

9. Plaatsen waar het zuurstofniveau daalt naar een lager niveau.  

10. Fotosynthese is een proces van planten waarbij koolstofdioxide wordt omgezet naar glucose 

door middel van licht.  

11. Koraalriffen in de oceanen zullen verdwijnen door de lage zuurstofconcentratie waardoor een 

grote toeristische activiteit verloren gaat. Daarnaast lijdt het lage zuurstofgehalte ook tot een 

vermindering van vissen, wat op zijn beurt weer lijdt tot voedings- en werkproblemen. 

12. Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren na het leven pas gekomen. 

13. Het grondwater wordt omgezet naar drinkbaar water en dit heeft als effect dat de 

zeewaterspiegel gaat stijgen. 

14. Het aantal gegooide ogen vooruit. 

15. Ten eerste belemmert het de groei en de voortplanting. Ten tweede treed er ziekte en sterfte op 

en ten derde komen er gevaarlijke chemicaliën vrij.  

16. Ze hebben koolstof, water, licht en suikers nodig om te groeien 

17. Voedsel en energie 

18. Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op het veld 23 komt: een beurt overslaan. 

19.Twee maal een beurt overslaan. 

20. CO2 

21. Condensatie is de overgang waarbij warme lucht afkoelt onder het dauwpunt.  

22. Bij een te laat zuurstofgehalte in de oceaan gaan veel dieren ofwel stikken ofwel sterven ofwel de 

zones met een laag zuurstofgehalte vermijden en op deze manier hun leefgebied verkleinen. 

23. Het aantal gegooide ogen terugzetten. 

24. Deze uitspraak is fout, enkel 30% van de oliën komt uit de oceanen. De rest komt door 

boorplatformen terecht op het land. 

25. Fossiele brandstoffen worden in ons dagelijks leven gebruikt onder de vorm van brandstoffen en 

energie om bijvoorbeeld een auto te laten rijden of een vliegtuig te laten vliegen. 

26. O2 wordt omgezet naar CO2 tijdens het ademhalingsproces. 

27. Het aantal gegooide ogen terugzetten. 

28. Regulerende ecosysteemdiensten 

29. Levende wezens gaan tijdens hun ademhaling zuurstof omzetten naar koolstofidioxidegas 

waardoor deze vrijkomt in de omgeving. Ook doordat sterven en reducenten deze opeten, komt er 

door een bepaalde druk hun CO2  ook vrij in de omgeving.  

30. Ten eerste moeten we de oorzaken aanpakken, vervolgens het kwetsbaar zeeleven en de marine 

hulpbronnen beschermen, tot slot moeten we de monitoring van de zuurstofniveaus over de hele 

wereld verbeteren. 
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31. Nog een keer gooien. 

32. Het aantal gegooide ogen vooruit. 

33. Bijvoorbeeld verdamping van een meer, een rivier, … 

34. Deze uitspraak is fout, het zuurstofgehalte is doorheen de jaren enorm gedaald. 

35. Dit is bijna niet mogelijk, grondwater wordt opgepompt uit de grond om drinkwater of ander 

water van te maken. Zonder deze basis kunnen we dus ook niet leven.  

36. Het aantal gegooide ogen vooruit. 

37. Het klimaat is zeer belangrijk voor het regelen van de ecosysteemdienst. Wanneer het klimaat 

verandert door bijvoorbeeld opwarming van de aarde, heeft dit een enorme invloed deze 

ecosysteemdienst. De koolstofhoeveelheid zal stijgen, het zuurstofgehalte zal dalen,… 

38. Ruimte voor buitenactiviteit. 

39. Door middel van boorplatformen 

40. Een broeikasgas is een gas uit de atmosfeer die in staat is warmtestaling te absorberen en terug in 

verschillende richtingen terug te kaatsen. 

41. Het aantal gegooide ogen terug.  

42. Een regulerende ecosysteemdienst is een dienst die verantwoordelijk is voor de regulering van de 

samenleving zoals bv. Bestuiving, ziekte, klimaat,… 

43. Dieren gaan stikken en sterven ofwel verkleinen ze hun leefgebied door sommige plaatsen met 

een lage hoeveelheid zuurstofgas te verlaten. 

44. Door de fotosynthese van planten wordt CO2 uit de lucht vastgelegd in planten onder de vorm 

van koolhydraten. Een klein deel hiervan komt weer vrij door dissimilatie van de plant en een deel 

gaat rechtstreeks door naar de oceanen en de rivieren. 

45. Het aantal gegooide ogen terug. 

46. Ga vier vakjes vooruit.  

47. Evaporatie is het eerste proces van de waterstofcyclus. Hierin schijnt de zon heel hard op het 

grondwater, waardoor deze opwarmt en gaat verdampen. 

48. Fossiele oliën, gassen,  zuurstof, koolstofdioxide, … 

49. Ja, koolstof heeft zeker zijn voordelen, planten hebben dit nodig om aan fotosynthese te doen.  

50. Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op veld 54 komt: een beurt overslaan. 

51. Reducenten zijn de laatste organismen van de voedselkringloop en hebben als functie om de dode 

organismen om te zetten van anorganisch naar organisch materiaal.  

52. Tweemaal een beurt overslaan.  

53. Waterkwaliteit en luchtkwaliteit of klimaat 

54. Het aantal gegooide ogen terug. 

55. Fossiele brandstoffen worden omgezet naar brandstoffen die verwerkt worden onder de vorm 

van energie. 
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56. Regulerende, producerende en culturele ecosysteemdienst. 

57. Grondwater vormt de basis van al het te gebruiken water op aarde. 

58. Je bent in slaap gevallen. Keer terug naar veld 30. 

59. Het aantal gegooide ogen vooruit.  

60. We kunnen deze verbeteren door minder fossiele brandstoffen te verbranden en meer 

milieuvriendelijk materiaal te gebruiken. Er komt hierdoor te veel CO2 in de lucht, ook door andere 

fabrieken die door de mens zelf gemaakt zijn. 

61: Het eerste leven is ontstaan in de zee. 

62: Het lage zuurstofgehalte zorgt ervoor dat zeer veel vissen uitsterven, waardoor wij veel minder 

voedsel hebben en dus ook sommige vissers meer en meer hun job verliezen.  

63. Het doelveld moet met een exacte worp worden bereikt.  

  



35 

 

7.3. Bijlage 3: hand-out  en link Kahoot  
 

Link naar Kahoot: https://create.kahoot.it/share/culturele-en-producerende-ecosysteemdiensten-van-

oceanen/86328b59-b4c5-4529-affd-47d7975cd680  

Indien je op volgend icoontje drukt, kan je de PowerPoint openen en afdrukken als hand-out voor de 

leerlingen.  

 

Presentatie kahoot 

handout.pptx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/culturele-en-producerende-ecosysteemdiensten-van-oceanen/86328b59-b4c5-4529-affd-47d7975cd680
https://create.kahoot.it/share/culturele-en-producerende-ecosysteemdiensten-van-oceanen/86328b59-b4c5-4529-affd-47d7975cd680
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7.4. Bijlage 4: Remediëringsoefening + ontwerpen van eigen affiche 

7.4.1. Remediëringsoefening + verbetering 
 
WERKBLAADJE ARTIKEL: ‘ZES GEVAREN DIE ONZE 
OCEANEN BEDREIGEN’ 
 

Lees het artikel ‘Zes gevaren die onze oceanen bedreigen’ en beantwoord onderstaande vragen. https://www.glo-

be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen  

Indien je het antwoord niet uit de context kan afleiden, mag je ook opzoeken. Ook uit vorige lessen weet je al 

heel wat! De site van WWF kan handig zijn.  

Opdracht 1: beantwoord volgende vragen 

Benoem de drie verschillende ecosysteemdiensten en geef van elke ecosysteemdienst een voorbeeld. 

 

- ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

- ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Noem 5 voordelen die de oceanen ons te bieden hebben. Dit haal je uit het artikel of uit kennis uit de vorige 

lessen. 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

https://www.glo-be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen
https://www.glo-be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen


37 

 

 

Noem 5 nadelen waarmee de oceanen te kampen hebben. 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wat betekent biodiversiteit?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat veroorzaakt de dode zone in bijvoorbeeld de Golf van Mexico?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 2: Wat gebeurd er op volgende afbeeldingen? Geef een beschrijving of een benaming.  

 

…………………………………………….. ………………………………………………………... 

…………………………………………….. ……………………………………………………… 
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…………………………………………………….. ………………………………………………... 

……………………………………………………. ……………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Opdracht 3: Geef je eigen mening. 

Wat doe jij om de impact van vervuiling zo klein mogelijk te houden?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zoek een oplossing (klein of groot) om een van de titels van het artikel aan te gaan.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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WERKBLAADJE ARTIKEL: ‘ZES GEVAREN DIE ONZE 
OCEANEN BEDREIGEN’ 
 

Lees het artikel ‘Zes gevaren die onze oceanen bedreigen’ en beantwoord onderstaande vragen. https://www.glo-

be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen  

Indien je het antwoord niet uit de context kan afleiden, mag je ook opzoeken. Ook uit vorige lessen weet je al 

heel wat! De site van WWF kan handig zijn.  

Opdracht 1: beantwoord volgende vragen 

Benoem de drie verschillende ecosysteemdiensten en geef van elke ecosysteemdienst een voorbeeld. 

 

- Producerende ecosysteemdiensten. 

o Vb. Vis als voedselbron uit de zee 

- Regulerende ecosysteemdiensten  

o Vb. opslag van koolstof in de oceanen 

- Culturele ecosysteemdiensten 

o Vb. Zeiltochten 

Noem 5 voordelen die de oceanen ons te bieden hebben. Dit haal je uit het artikel of uit kennis uit de vorige 

lessen. 

• Oceanen bieden ons jaarlijks 80 miljoen ton vis. 

• Kustecosystemen voorkomen erosie aan de kustlijn.  

• Oceanen bieden ons 50% van de lucht die we inademen. 

• De zee biedt rust en spiritueel onderkomen. 

• De oceanen absorberen CO2 en zijn een opslagplaats voor koolstof.  

Noem 5 nadelen waarmee de oceanen te kampen hebben. 

• De oceanen worden overbevist. 

• Kustecosystemen zoals mangroven raken jaarlijks massaal vernietigd. 

• De oceanen worden vervuild met olie, radioactieve stoffen, zware metalen en andere giftig stoffen en 

het meest van al nog met plastiek en microplastics.  

• De oceanen verzuren door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het water lost CO2 op en er 

ontstaat koolzuur. Dit proces gebeurt te veel waardoor organismen er niet kunnen overleven.  

• Minder zuurstof en biodiversiteit in de zeeën en oceanen.   

 

Wat betekent biodiversiteit?  

De biodiversiteit of biologische diversiteit is de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, 

genen,…) binnen een gegeven ecosysteem, bioom of een hele planeet. De biodiversiteit worst vaak gebruikt als 

een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.  

Wat veroorzaakt de dode zone in bijvoorbeeld de Golf van Mexico?  

De overdaad aan voedingsstoffen in zee leidt tot algenbloei die alle zuurstof in dat gebied opgebruikt. Zonder 

zuurstof ligt het zeeleven stil.  

https://www.glo-be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen
https://www.glo-be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen
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Opdracht 2: Wat gebeurd er op volgende afbeeldingen? Geef een beschrijving of een benaming.  

 

Erosie door oceanen     Koralen sterven af door verzuring. 

  

Overbevissing        Vervuiling  

 

  

 

 

 

 

 

Lokale bevolkingen zijn afhankelijk van visvangst. 

Opdracht 3: Geef je eigen mening. 

Wat doe jij om de impact van vervuiling zo klein mogelijk te houden?  

Persoonlijk antwoord. 

Zoek een oplossing (klein of groot) om een van de titels van het artikel aan te gaan. 

Persoonlijk antwoord. 
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7.4.2. Takenkaart  affiche ontwerpen 
 

 

 

 

 

Opdracht:  

 

Vorige drie lessen zijn jullie al bezig geweest over de verschillende ecosysteemdiensten. Jullie 

hebben gezien dat er een regulerende, producerende en culturele ecosysteemdienst is. Daarnaast 

hebben jullie bij elke ecosysteemdienst ook geleerd wat deze voor mogelijke gevolgen met zich 

meebrengt. Gebruik de geziene theorie en ontwerp een eigen affiche waarin je de andere leerlingen 

duidelijk maakt hoe het gesteld staat met de oceanen en hoe wij als mens deze kunnen verbeteren. 

Overtuig je klasgenoten van het belang van de oceanen en verbeter deze wereld! 

 

 

 

Tijd te besteden aan de opdracht  40 minuten 

 

Aantal personen  Max 4 leerlingen/affiche 

 

Materiaal  - Papier 

- Stiften 

- Creativiteit 

- Computer 

- Afbeeldingen 

 

Af te geven datum  Op het einde van de les 

 

Stappenplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vorm met vier leerlingen een groepje 

- Ontwerp een affiche waarin je, je 

klasgenoten choqueert met de situatie 

in de oceanen en samen naar 

oplossingen zoekt 

- Zorg dat alle criteria van de checklist 

aanwezig zijn 

- Wees zo creatief mogelijk en 

verras iedereen!  

 

 

ONTWERP JE EIGEN AFFICHE 
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Doelen  - De leerlingen kunnen een idee 

bedenken om een probleem van de 

oceanen tegen te gaan. 

- De leerlingen kunnen vijf voor-en 

nadelen aanhalen die verbonden zijn 

met oceanen. 

- De leerlingen kunnen de drie 

ecosysteemdiensten (regulerend, 

cultureel, producerend) benoemen en 

kort uitleggen. 

- De leerlingen kunnen op een rustige 

manier met elkaar samenwerken. 

- Aan zelfevaluatie doen 

 

 

 

 

 

Checklist criteria: 

 

Criteria Aanwezig? 

Minstens één gevaar van oceanen beschrijven  

Minstens twee positieve gevolgen van oceanen 

beschrijven 

 

Vermelden welke ecosysteemdienst je toepast  

Minstens één probleem van oceanen aankaarten  

Mensen overtuigen van het belang van oceanen  

Affiche  

Creativiteit   

Enthousiasme  
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7.4.3. Evaluatieformulier 
 

 
 

 

 

Naam Leerling:     Klas:      Datum:  

 

Puntenverdeling:  

- Inhoud:        /8 

- Vaardigheden:       /2     Totaal:  /15 

- Attitudes:    /3 

- Zelfevaluatie:    /2      

 

 

Inhoud: 

 

Criterium ZO 

(Zeer 

onvoldoende) 

0 

O 

(Onvoldoende) 

0,5 

 

V 

(Voldoende) 

1  

G 

(Goed) 

1,5 

ZG 

(Zeer goed) 

2 

Minstens één 

gevaar van 

oceanen 

beschrijven 

Niet aanwezig Er worden geen 

gevaren 

beschreven 

Er wordt één 

gevaar 

beschreven 

Er worden twee 

gevaren 

beschreven 

Er worden drie 

gevaren 

beschreven 

Minstens één 

probleem van 

oceanen 

aankaarten 

Niet aanwezig Er worden geen 

problemen 

beschreven 

Er wordt één 

probleem 

aangekaart 

Er worden twee 

problemen van 

oceanen 

aangekaart 

Er worden drie 

problemen van 

oceanen 

aangekaart 

Duidelijk 

vermelden welke 

ecosysteemdienst 

je toepast 

Niet aanwezig Er wordt geen 

duidelijke 

ecosysteemdienst 

toegepast 

De 

ecosysteemdienst 

wordt vermeld 

De 

ecosysteemdienst 

wordt vermeld 

en kort geduid 

De 

ecosysteemdienst 

wordt vermeld 

en kort uitgelegd 

Minstens twee 

positieve gevolgen 

van oceanen 

beschrijven 

Niet aanwezig Er wordt geen of 

één positief 

gevolg beschreven 

Er worden twee 

gevolgen van 

oceanen 

beschreven 

Er worden twee 

positieve 

gevolgen 

beschreven 

Er worden drie 

positieve 

gevolgen 

beschreven 

Overtuigingskracht 

van het belang van 

oceanen 

Geen 

overtuigingskracht, 

puur informatief 

Heel lage 

overtuigingskracht 

Mensen staan stil 

bij het belang van 

oceanen 

Mensen beseffen 

het belang van 

oceanen 

Mensen gaan zelf 

initiatief nemen 

 

 

Evaluatie: ontwerpen van affiche 
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Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vaardigheden:  

         

Criterium ZO 

(Zeer onvoldoende) 

0 

O 

(Onvoldoende) 

0,5 

 

V 

(Voldoende) 

1  

G 

(Goed) 

1,5 

ZG 

(Zeer goed) 

2 

De informatie over 

oceanen wordt op 

een creatieve manier 

verwerkt 

Geen creativiteit, 

weinig kleur, 

afbeeldingen, pure 

informatie 

Zeer lage 

creativiteit, 

weinig 

overtuiging, 

weinig 

verbeelding 

Matige 

creativiteit, 

zowel 

informatie 

als 

overtuiging 

Hoge 

creativiteit, 

veel informatie, 

veel 

overtuiging, 

spreekt direct 

aan om te 

lezen 

Zeer hoge 

creativiteit, veel 

overtuiging, 

grote 

overtuiging 

 

 

Attitudes: 

 

Criterium ZO 

(Zeer onvoldoende) 

0 

O 

(Onvoldoende) 

0,25 

 

V 

(Voldoende) 

0,50 

G 

(Goed) 

0,75 

ZG 

(Zeer goed) 

1,0 

De leerlingen 

kunnen op een 

rustige manier met 

elkaar 

samenwerken 

Ze kunnen niet op 

een rustige manier 

samenwerken 

Ze kunnen niet op 

een rustige manier 

samenwerken, ook 

al proberen ze dit 

Ze kunnen op 

een rustige 

manier 

samenwerken, 

met af en toe 

een 

opmerking 

Ze kunnen op 

een rustige 

manier 

werken 

Ze kunnen op 

een zeer 

rustige manier 

werken 

Medewerking in de 

klas 

Geen medewerking Geen medewerking Alle leden van 

de groep 

doen moeite 

om mee te 

werken 

Elk groepslid 

doet zijn best 

om goed mee 

te werken 

Elk groepslid 

doet zijn 

uiterste best 

De leerlingen zijn 

gemotiveerd om 

de opdracht uit te 

voeren 

Nul motivatie Zeer weinig 

motivatie 

Matige 

motivatie 

Goede 

motivatie 

Zeer goede 

motivatie 
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Zelfevaluatie: 

Naam:       Klas:     Datum: 

 

 

 

Criterium ZO 

(Zeer 

onvoldoende) 

0 

O 

(Onvoldoende) 

0,25 

 

V 

(Voldoende) 

0,50 

G 

(Goed) 

0,75 

ZG 

(Zeer goed) 

1,0 

Medewerking in 

de groep 

Geen inbreng in de 

groep 

Geen inbreng in de 

groep 

Weinig, maar 

voldoende 

inbreng in de 

groep 

Veel inbreng 

in de groep 

Zeer veel 

inbreng en 

positieve 

ideeën in de 

groep 

Samenwerking 

met de andere 

groepsleden 

Werkt individueel Werkt individueel Werkt het liefst 

individueel, 

maar doet 

moeite om 

samen te 

werken. 

Goede 

samenwerking 

met andere 

groepsleden 

Zeer goede 

samenwerking 

met andere 

groepsleden 

 


