
Uitbreidingsmogelijkheden 
in functie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) 

 
De periode 2005-2015 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Decennium Educatie voor 
Duurzame Ontwikkeling. We moeten dus onze verantwoordelijkheid opnemen en de kansen 
aangrijpen om de sleutelthema's van EDO in het onderwijs te implementeren. 
In het basisprogramma van “eXplorer”' zitten reeds een heleboel van deze sleutelthema's verweven. 
Door bijkomende lesactiviteiten kan men nog dieper ingaan op deze thematiek. Hierna worden 
aanbevelingen gegeven hoe je dit kan doen, uitgaande van het basisprogramma van ‘eXplorer'.  
Het eerste deel “Alles hangt van alles af” is een oefening die voor leerlingen duidelijk maakt dat alles 
met elkaar verweven is. Vanaf “Sleutelthema armoedebestrijding” worden per sleutelthema enkele tips 
aangereikt om vanuit 'eXplorer”' verder te werken rond educatie voor duurzame ontwikkeling. 
 

1. Alles hang van alles af 
 
Eén van de basisinzichten die men moet verwerven om uiteindelijk duurzame beslissingen te 
kunnen nemen, is het besef dat elk gegeven niet op zichzelf staat maar functioneert in de context 
van een groter geheel. Dat-verder-kijken-dan-je-neus-lang-is' vormt net de grote moeilijkheid bij 
duurzame beslissingen. In het basisonderwijs kan men starten met eenvoudige verbanden te zoeken 
binnen de dagelijkse werkelijkheid. 
In 'eXplorer' zijn de 12 opdrachten niet los van elkaar gekozen. Tussen de opdrachten werden 
opzettelijk verschillende verbanden gelegd. 
Een aanvullende oefening kan eruit bestaan om na het uitvoeren van 'eXplorer' op het 
terrein, een 'invloedweb' te maken in de klas. Dit kan gebeuren met dezelfde onderzoeksteams als 
bij het buitengedeelte of je kan met opzet de groepjes opnieuw samenstellen. 
Om deze oefening haalbaar te maken voor de lagere school, voeg je best verschillende leergebieden 
samen tot één thema. 
Er bestaan wel natuurlijke verbanden tussen elk van de 12 afzonderlijke leergebieden, maar dit zou 
voor de leerlingen te vergaand zijn. Zo kan je boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag 
samenbrengen onder het thema 'planten'. Ook de opdrachten die over dieren gaan, bundel je samen 
onder één thema 'dieren'. Ook bewoners en bewoningseenheid kunnen samen onder het thema 
'bewoners'. Hierdoor worden de 12 opdrachten gebundeld in 8 thema's. Deze acht thema's schrijf je 
op het bord. 

 
 



 
Tijdens het groepswerk zoekt elk groepje dan 5 voorbeelden van invloeden van een leergebied op 
een ander leergebied' Nadien brengen de groepjes om de beurt de gevonden verbanden telkens naar 
voor en kan er een pijl op het bord getrokken worden om dit voor te stellen. 
Voorbeelden kunnen meestal gevonden worden in de opdrachten. Vaak kunnen de leerlingen ook 
voorbeelden vinden vanuit de actualiteit of uit de eigen leefwereld (lid van WWF, Greenpeace, kind 
van een landbouwer, een hooikoortspatiënt, ...). 
Uiteindelijk bekom je dan het zogenaamde “invloedweb”. 
 

 
 
Niet alle verbanden zijn even duidelijk. Zaken die voor ons als volwassenen evident zijn maar die 
niet gevonden worden door de leerlingen, moeten niet noodzakelijk ingevuld worden. 
Linken die door de leerlingen niet spontaan worden achterhaald, kan je eventueel voorleggen aan de 
volledige klasgroep; misschien komt dan nog iets naar voor. Je kan het hen ook als taak laten 
opzoeken of laten navragen bij volwassenen. Maar dit is niet echt noodzakelijk om ín te zien dat veel 
dingen van elkaar afhankelijk zijn. 
 
Wij geven hierna louter ter ondersteuning van de leerkracht enkele voorbeelden van mogelijke 
linken, zoveel mogelijk vanuit de opdrachten. Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen al deze 
linken kunnen vinden. 
 

1.1 Beïnvloeden de bewoners de andere leergebieden? 
 
We starten hier met het leergebied bewoners. Het moet mogelijk zijn om voor elk verband met de 
andere leergebieden een voorbeeld te vinden vanuit 'eXplorer’ (E) of vanuit de actualiteit en 
andere bronnen (B). 
 
bewoners  landschap? 
B.v.: door woningen te bouwen, rivieren recht te trekken, akkers aan te leggen (E) 
 
bewoners  weer en klimaat? 
B.v.: klimaatverandering door de vervuiling van auto's en industrie (E) of door het kappen van 
bossen op grote schaal (B) 
 
bewoners  bewoners ? 
B.v.: als de landbouwers het landschap mooi houden dan genieten de wandelende bewoners 



mee; ze telen voedsel voor de bewoners (positief); als de landbouwer net gemest heeft, 
veroorzaakt dat geurhinder voor de buurman (negatief) (E) 
 
bewoners  bodem? 
B.v.: door te ploegen, te bemesten, te vervuilen, door houtkanten aan te planten die verhinderen dat 
de grond afspoelt (erosie) (E) 
 
bewoners   energiemogelijkheden? 
B.v.: door vee te houden kan biogas geproduceerd worden; door hoge gebouwen op te trekken 
worden zonlicht en wind belemmerd (E); overmatig kappen van bomen en struiken levert op 
lange termijn houttekort (link met ontbossing in de derde wereld) (B) 
 
bewoners  milieuomstandigheden? 
B.v.: door een waterzuivering aan te leggen, doorzonne-energie aan te wenden (positief), door 
geluidshinder te veroorzaken, overbemesting (negatief) (E) 
 
bewoners  dieren? 
B.v.: door een houtkant aan te planten, door de vogels onder het dak te laten wonen (positief), 
door lichthinder of watervervuiling te veroorzaken (negatief) (E) 
 
bewoners  planten? 
B.v.: door te maaien, door te betreden, door een vijver aan te leggen (E) 
 
 

1.2 Beïnvloeden de planten de andere leergebieden? 
 
planten + landschap? 
             B.v.: bepaalde planten zoals struiken en bomen beïnvloeden de openheid van het landschap; 

de aanwezigheid van bepaalde planten bepaalt vaak de aard van het landschap zoals 
landbouwlandschap of natuurlijk landschap, boslandschap (E) 

 
planten  weer en klimaat? 

B.v.: bomen en struiken houden de wind tegen en geven schaduw (E); de verandering van 
weer en klimaat op aarde wordt ook bepaald door het verdwijnen van de natuurlijke bossen 
(B) 

 
planten  bewoners? 

B.v.: zonder planten kunnen er geen bewoners zijn, de bewoners zijn o.a. voor hun voeding 
aangewezen op mogelijke plantengroei (E); in een groene omgeving zal men eerder wandelen 
en fietsen (E) 

 
planten  bodem? 

B.v.: door het vallen van de bladeren en het afsterven van de kruiden wordt er humus 
gevormd die de bodem vruchtbaar maakt; de plantenwortets houden de bodem vast (E) 

 
planten  energiemogelijkheden? 

B.v.: hout kan een belangrijke energiebron zijn; planten kunnen schaduw veroorzaken en wind 
tegenhouden (negatieve invloed op gebruik van zonne-energie en windenergie); zonder 
planten kan je geen grazers hebben en dus geen biogas.(E) 

 
planten  milieuomstandigheden? 

B.v.: rietplanten en waterplanten kunnen water zuiveren (E); groene planten staan in voor 
zuurstofgasproductie en gebruiken hiervoor CO2 waardoor dit broeikasgas kan verminderen 
(B) 

 
planten  dieren? 

B.v.: bedragende struiken als voedselbron, schuilplaatsen en nestgelegenheid voor vogels, 
planten resten als nestmateriaal voor dieren (E) 

 
 



planten + planten? 
B.v.: madeliefjes en paardenbloemen vinden we eerder tussen het korte gras dan tussen het 
lange gras waar ze minder licht krijgen(E) 

 

1.3 Beïnvloeden de dieren de andere leergebieden?  
 
dieren  landschap? 
B.v.: de aanwezigheid van grazende koeien of van talrijke molshopen geven een ander uitzicht 
aan een grasland of weide (E); wanneer er veel grazers zijn, kan er geen bos ontstaan (B); in 
natuurdocumentaires of in tekenfilms zoals De Leeuwenkoning wordt het open houden van 
landschappen door grazers ook uitgelegd (B) 
 
dieren  weer en klimaat? 
B.v.: misschien weet een leerling dat wanneer er veel dieren gekweekt worden, er veel mest 
wordt geproduceerd en dat dit leidt tot zure regen (ook CO2 en methaan) en uiteindelijk tot 
klimaatopwarming (B) 
 
dieren  bewoners? 
B.v.: dieren als voedselbron voor de bewoners, vogels of andere dieren die de oogst opeten (B) 
 
dieren  bodem? 
B.v.: bodemdieren die voor humusvorming zorgen; regenwormen brengen lucht in de bodem; 
natuurlijke bemesting van de bodem door uitwerpselen van het vee (E) 
 
dieren  energiemogelijkheden? 
B.v.: uit koeienmest kan je biogas produceren (E); gedroogde koeienvlaaien kan je gebruiken 
als brandstof om te koken (B) 
 
dieren   milieuomstandigheden? 
B.v.: teveel dieren en de overbemesting die ze veroorzaken (B) 
 
dieren  dieren? 
B.v.: eten en gegeten worden (E) (lieveheersbeestjes die bladluizen opruimen; mieren die 
bladluizen beschermen tegen lieveheersbeestjes, torenvalken en uilen die de muizenbevolking 
binnen de perken houden) 
 
dieren   planten? 
B.v.: planteneters verhinderen de groei van bomen en struiken; planten ontwikkelen stekels en 
doornen als bescherming (E) (hoe meer ze belaagd worden door vraat van dieren, des te meer 
stekels en doornen ze vaak vormen) 

 
1.4. Beïnvloedt de bodem de andere leergebieden? 
We verruimen het begrip bodem hier best ook tot de ondergrond. 
 
bodem  landschap? 

B.v.: een zandkust met duinen geeft een totaal ander karakter aan het landschap dan een 
rotskust (B) 

 
bodem + weer en klimaat? 

B.v.: natte bodems koelen de lucht af in de zomer; in gebieden met veel zandbodems 
(= drogere bodems) is het vaak warmer in de zomer en kouder in de winter (b.v. in de 
Kempen) (B) 

 
bodem  bewoners?  

B.v.: hoe vruchtbaarder de bodem, hoe geschikter voor landbouw (B); lager gelegen natte 
bodems zijn minder geschikt voor bebouwing dan de drogere hoger gelegen bodems (B) 

 
 
bodem   bodem? 

B.v.: in streken met harde zandgesteenten zullen er zandige bodems afspoelen; zandige 



bodems drogen sneller op en kunnen verstuiven (B) 
 
bodem  energiemogelijkheden? 

B.v.: aanwezigheid van steenkool, aardgas; energie uit bodemwarmte (sommigen hebben 
thuis zo een installatie) (B) 

 
bodem  milieuomstandigheden? 

B.v.: verwering van de bodem door het weer kan stoffen vrij maken die in het water 
terechtkomen en zo de plantengroei beïnvloeden of het drinkwater bezoedelen; kalkrijke 
bodems zullen de zure regen meer neutraliseren (B) 
 

bodem  dieren? 
B.v.: in een rots kan geen regenworm kruipen; een mol of konijn kunnen gemakkelijker graven 
in een zandbodem dan in een kleibodem; in een kletsnatte kleibodem leven andere dieren 
dan in een kurkdroge zandbodem (B) 

 
bodem  planten? 

B.v.: een droge zandbodem met weinig voedingsstoffen zoals de duinen, heeft een andere 
plantengroei dan een natte kleibodem met veel voedingsstoffen zoals de polders; 
wanneer in de duinen veel voedingsstoffen gebracht worden, bijvoorbeeld door uitwerpselen 
van honden en mensen, kunnen andere planten die meer voedingsstoffen nodig hebben, 
zoals brandnetels, zich vestigen (B) 
 

1.5 Beïnvloeden de energiemogelijkheden de andere leergebieden? 
 
energiemogelijkheden -> landschap? 

B.v.: de palen met elektriciteitsleidingen (E), uitzicht met windmolens; stuwmeer bij een 
waterkrachtcentrale, een elektriciteitscentrale met koeltoren, een grote oppervlakte 
zonnepanelen, een biogasinstallatie (B) 

 
energiemogelijkheden  weer en klimaat? 

B.v.: klimaatopwarming door verbranding van steenkool, aardolie en aardgas (B); de 
bewoners kunnen overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen om de klimaatopwarming 
tegen te gaan (E) 
 

energiemogelijkheden  bewoners? 
B.v.: hoe meer energiemogelijkheden ter plaatse beschikbaar zijn, hoe interessanter voor 
bewoning (ook voor landbouw, industrie, ...) (B) 
 

energiemogelijkheden  bodem? 
B.v.: ontginning-van de mijnen, aanleggen van akkers om planten te telen voor de productie 
van biobrandstof (B) 

 
energiemogelijkheden  energiemogelijkheden? 

B.v.: het aanwenden van zonne-energie om elektriciteit op te wekken, levert elektriciteit die 
kan aangewend worden voor de verlichting ‘s avonds (B) 

 
energiemogelijkheden  milieuomstandigheden? 

B.v.: negatieve gevolgen van kernenergie of van energie uit fossiele brandstoffen (B) 
 
energiemogelijkheden  dieren? 

B.v.: als de haag gekapt wordt voor brandhout is de schuilplaats van het dier weg (E); 
windmolens langs vogeltrekroutes, kaalkap in tropisch regenwoud om olievelden te ontginnen 
betekent het verlies van woonplaatsen voor de dieren en inheemse volkeren, olievervuiling op

 zee (B) 
 

energiemogelijkheden  planten? 
B.v.: voor biogasproductie zijn er veel koeien nodig en dus veel weiden (E); houtkappingen, 
olieverontreiniging op land en in zee doen landplanten en algen afsterven; door afgraven van 
heuvels voor steenkool verdwijnen grote oppervlakten bos (Noord-Amerika) (B) 



 
1.6. Beïnvloedt het landschap de andere leergebieden? 
 
landschap  landschap? 

B.v.: door de verwering in een berglandschap verdwijnen op lange termijn de spitse toppen en 
worden de valleien opgevuld waardoor uiteindelijk een heuvellandschap ontstaat (B) 

 
landschap  weer en klimaat? 

B.v.: in een gesloten landschap is er minder wind waardoor ’s zomers de temperatuur hoger 
ligt (E); bovenop een heuvel is er meer wind dan onderaan de heuvel (B) 
 

landschap  bewoners? 
B.v.: hoog en droog kunnen wonen (E); mogelijke teelten (geen akkers op te steile hellingen), 
zonder rivier is er geen scheepvaart mogelijk; men legt geen voetbalveld aan op een helling; 
de beroepsmogelijkheden zoals landbouw en bosbouw (B) 

 
landschap  bodem? 

B.v.: in een heuvelachtig landschap schuren rivieren de bodem uit en verplaatsen de 
bodemdeeltjes naar lager gelegen plaatsen; bij overstroming van de rivier worden zand- en 
kleikorrels afgezet naargelang de plaats in het landschap, zandkorrels dichtbij de rivier en 
kleikorrels veel verder van de rivier weg (B); afglijden van de bodem van een helling (B) 
 

landschap  energiemogelijkheden? 
B.v. : in een open landschap is er meer wind die je kan aanwenden voor windenergie (E); ook 
bovenop een heuvel zal een windmolen meer energie leveren (B) 

 
landschap  milieuomstandigheden? 

B.v.: een natuurlijk landschap heeft een betere milieukwaliteit dan een industrielandschap (E) 
 
landschap  dieren? 

B.v.: waterdieren kunnen aanwezig zijn wanneer er waterpartijen zijn; in een open landschap 
kunnen roofvogels makkelijker op kleine zoogdieren en vogels jagen terwijl in een halfopen 
landschap met veel struiken, houtkanten en bosjes de prooidieren zich voor de roofvogels 
kunnen verschuilen (E)  
 

landschap  planten? 
B.v.: op een steile helling kunnen moeilijk bomen groeien, in een moerasgebied groeien 
eerder moerasplanten en bomen die overstroming kunnen verdragen (B) 
 

 

1.7. Beïnvloeden weer en klimaat de andere leergebieden? 
 
weer en klimaat  landschap? 

B.v.: dorre streken met weinig plantengroei hebben een opener karakter; veel regenval geeft 
een sterke rivierstroming tot gevolg en dus meer erosie; veel regenval veroorzaakt afspoelen 
van de grond (B) 

 
weer en klimaat  weer en klimaat? 

B.v.: een nat zomerseizoen zorgt voor vochtige bodems die op hun beurt een lagere 
temperatuur veroorzaken en meer mist (B) 
 

weer en klimaat  bewoners? 
B.v.: het weer bepaalt wat ze die dag kunnen doen; het klimaat bepaalt wat ze kunnen telen 
en dus eten (E); in sommige streken moeten ze een siësta houden; in een te guur klimaat kan 
men niet wonen (B) 
 

weer en klimaat  bodem? 
B.v.: overvloedige regenval kan ertoe leiden dat de rivieren buiten hun oevers treden en zand 
en kleideeltjes afzetten (B) 
 



weer en klimaat   energiemogelijkheden? 
B.v.: geen wind betekent geen windenergie (E); landen zoals Spanje met meer zonuren dan 
België kunnen meer zonne-energie produceren (B) 

 
weer en klimaat  milieuomstandigheden? 

B.v.: bij mooi weer zijn er hoge ozonconcentraties (een astmapatiënt in de klas zal dit zeker 
weten); de windrichting bepaalt mee de geluidshinder; regen haalt het fijn stof uit de lucht (B) 

 
weer en klimaat  dieren? 

B.v.: bij goed weer zie je meer bijen en vlinders vliegen (E); bij regenweer vliegen de insecten 
lager waardoor ook de zwaluwen lager jagen; als door de opwarming van de aarde de 
noordpool wegsmelt, verdwijnen ook de ijsberen; in onze streken verstoren de zachte winters 
de winterslaap van heel wat dieren (bijvoorbeeld padden, vleermuizen) (B) 

 
weer en klimaat  planten? 

B.v.: het klimaat bepaalt welke plantensoorten kunnen overleven; er is geen windbestuiving 
zonder wind; bloemen sluiten zich bij regenweer; bij aanhoudende droogte verdorren de 
planten (B) 

 
1.8. Beïnvloeden de milieuomstandigheden de andere leergebieden? 
 
milieuomstandigheden  landschap? 

B.v.: zure regen tast kalksteengebergten aan; extreme luchtvervuiling veroorzaakt afsterven 
van bossen en uiteindelijk open doodse vlakten (B) 

 
milieuomstandigheden  weer en klimaat? 

B.v.: de volledige problematiek rond de klimaatopwarming is hier een voorbeeld van (B) 
 
milieuomstandigheden  bewoners? 

B.v.: de drinkwaterproblematiek; storende geluiden in de omgeving, luchtvervuiling op de 
ademhalingswegen (E) 

 
milieuomstandigheden  bodem? 

B.v.: verzuring van de bodems door zure regen; vervuiling door het storten van afval, 
grondwatervervuiling door het gebruik van sproeistoffen, vergiftiging van de bodem door 
zware metalen in gebieden met metaalfabrieken (B) 

 
milieuomstandigheden  energiemogelijkheden? 

B.v.: vervuilde lucht laat minder zonlicht door op de zonnepanelen (B) 
 
milieuomstandigheden  milieuomstandigheden? 

B.v.: zure regen zorgt voor waterverontreiniging; overbemesting zorgt voor  
waterverontreiniging (E) 

 
milieuomstandigheden  dieren? 

B.v.: waterdieren sterven bij watervervuiling (E), olierampen met schepen vervuilen zowel het 
water als het land waardoor veel dieren sterven (B) 

 
milieuomstandigheden  planten? 

B.v.: een slecht milieu geeft geen goede groeikansen aan planten; zure regen tast loofbomen 
aan; te veel stof in de lucht vertraagt de groei (minder licht) (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 Sleutelthema armoedebestrijding 
 
Uitbreidingstip 1 
De wetenschappers die deelnemen aan het onderzoek van 'het eiland' komen uit verschillende landen 
en uit verschillende werelddelen. 
Men zou de landen kunnen vergelijken door cijfergegevens op te zoeken op internet: 

 Zijn er in die verschillende landen gelijke studiekansen voor alle bewoners door het behaalde 
studieniveau op te zoeken. 

 De cijfergegevens over analfabetisme te vergelijken. 

 Het bruto nationaal product te vergelijken. 

 De gemiddelde levensverwachting te vergelijken. 

 De index van de menselijke ontwikkeling of Human Development lndex (HDl) van de 
Verenigde Naties is een maat voor de levensstandaard, de levensverwachting en het bereikte 
kennisniveau. 

 
Elk groepje leerlingen zoekt dit voor zijn eigen land op. Meteen is dit ook een oefening op 
internetgebruik. 
 
Normaal gezien moeten ze zelf in staat zijn om op de geschikte websites te geraken. Wij geven in elk 
geval een aantal mogelijke internetsites: 
 
http: //www.millenniumdoelen.nl/atlas 
Hier kan je informatie terugvinden op een wereldkaart over het percentage van de bevolking dat 
onder de armoedegrens leeft. Er kunnen ook aanwijzingen teruggevonden worden over de oorzaken 
van armoede. 
http : / /nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke-ontwikkeIingsindex 
Je vindt op deze pagina de index van de menselijke ontwikkeling. 
http://nl.wikipedia.org/wikki / Levensverwachting 
Deze link geeft gegevens over de levensverwachting (wereldwijd). 
http://nl.wikipedia.org/wikki/Analfabetisme 
Cijfers over de alfabetiseringsgraad vind je op deze pagina. 
 

Uitbreidingstip 2 
Elke 'wetenschapper’ bedenkt enkele maatregelen die de armoede in het eigen land kunnen 
bestrijden. Ook over de armoede in de landen van de geïndustrialiseerde wereld die voorkomen in 
‘eXplorer', kan nagedacht worden. 
Dit kan ook in de groepjes van elk land gebeuren. 
 

3 Sleutelthema's burgerzin, verantwoordelijkheid, democratie/goed bestuur 
 
Uitbreidingstip 1 
Elke leerling mag één ding wijzigen op 'het eiland' als antwoord op de vraag 'Wat zou je het meest 
missen als je op het eiland zou wonen en waarom?' 
We verzamelen alle voorstellen en bespreken hoe het landschap er zou uitzien wanneer we al die 
voorgestelde zaken zouden veranderen. Hoe zou dan onze score voor de schoonheid van het 
landschap zijn op de werkbladen? Eventueel kan er een grote kaart van het eiland gemaakt worden, 
b.v. een kopie van dat deel op de topografische kaart, waarop dan de voorstellen getekend worden. 
Op deze manier zal visueel duidelijk worden dat sommige zaken in conflict treden met elkaar; b.v. de 
ene wil een voetbalveld op de plaats waar een andere een bioscoop wil bouwen. Hoe lossen we dit 
op? 
 

Uitbreidingstip 2 
Met je leerlingen contact leggen met leeftijdsgenoten van andere landen of continenten en zo de 
wereld leren kennen? Dat kan, via een wereldburgertraject van b.v. De Wereldschool vzw. 
Er komt regelmatig een begeleider van De Wereldschool naar de klas met een activiteit rond het 
Zuidland. Ondertussen gaan de leerlingen een uitwisseling aan per brief/e-mail met leeftijdsgenoten 
uit dat land. 
 
 



4 Sleutelthema’s vrede en veiligheid 
 
Uitbreidingstip 1 
Oorlogen ontstaan vaak uit gebrek aan levensnoodzakelijke dingen. Bekijk 'het eiland' en onderzoek 
welke levensnoodzakelijke zaken aanwezig zijn op 'het eiland' en welke niet. 
Hoe kunnen de bewoners van 'het eiland' aan de levensnoodzakelijke dingen geraken (als het 
daadwerkelijk een eiland in de Atlantische Oceaan zou zijn)? 
 

Uitbreidingstip 2 
Bedenk zelf om welke uiteenlopende redenen oorlogen tussen verschillende landen of volkeren 
kunnen ontstaan. Zoek voor elke reden een manier waarop je een oorlog kan vermijden en er geen 
reden meer is om oorlog te voeren. Zoek dus voor elke reden een manier om in vrede te leven. 
Eventueel kan je de leerlingen in dezelfde groepjes van het veldwerk laten samenwerken en elk voor 
het land dat ze vertegenwoordigen uitzoeken of er op dit ogenblik een oorlog is met een ander land. 
Zoek de reden van het conflict en bedenk een oplossing om in vrede te leven. 
 

5 Sleutelthema ethiek 
 
Uitbreidingstip 
Over de ethiek van de wereldburger: 
'Een wereldburger is ervan overtuigd dat iedereen deel uitmaakt van een en dezelfde wereld. Hij 
heeft aandacht voor en kennis over de nationale en internationale context waarin gebeurtenissen 
plaatsvinden. Zo kan hij gebeurtenissen die zijn leven beïnvloeden vanuit een breder perspectief 
bekijken en begrijpen. Een wereldburger koestert verscheidenheid en toont een echt engagement en 
solidariteit tegenover andere mensen. Hij weet dat zijn gedrag gevolgen kan hebben op het milieu, 
de dieren en de mensen op aarde. Wereldburgers beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de 
toekomst van iedereen en samen gemeenschappelijke problemen moeten oplossen.' 
Het onderwerp kan een aanleiding zijn om eens te filosoferen met kinderen. Dat dit de moeite waard 
kan zijn, kan je lezen in het boek 'spelenderwijs filosoferen met kinderen' van Nanda van 
Bodegraven. 
Het uitgangspunt kan volgende vraag zijn: 'Hoe zouden alle landen uit 'eXplorer' elkaar 
kunnen helpen om het even goed te hebben?' 
 

6 Sleutelthema’s rechtvaardigheid, mensenrechten, plattelands- en stadsontwikkeling 
 
Uitbreidingstip 
Verschillende organisaties hebben als doel: de wereld rechtvaardiger maken. Vaak komen we deze 
vrijwilligers tegen op straat wanneer ze dingen verkopen voor het goede doel. Sommige leerlingen 
hebben hier zelf reeds aan meegedaan. Voor welke organisatie was dat en wat is het streefdoel van 
de organisatie? Door dit op te zoeken leren de leerlingen de landelijke ngo's en enkele internationale 
instellingen kennen. Kan de organisatie iets doen voor het land van herkomst van 'eXplorer'? 
Misschien volgt er een initiatief vanuit de leerlingen om eens actie te ondernemen. 
 

7 Sleutelthema culturele diversiteit 
 
Uitbreidingstip 1 
Een typisch gerecht zoeken van het land van herkomst, dit maken en proeven. Een echte 
kookwedstrijd? 
 

Uitbreidingstip 2 
Kledij opzoeken van het land van het onderzoeksteam. We beoordelen dit naar gebruiksgemak en 
zoeken redenen voor het uitzicht (bescherming tegen het weer, godsdienstvoorschriften, ...). 
We maken deze kledij zelf na en presenteren alles in een modeshow of in een museum met 
etalagepoppen (misschien wel op de opendeurdag van de schoot?). 
 
 
 
 
 



8. Sleutelthema gezondheid 
 
Uitbreidingstip 1 
Opzoeken welke inentingen je nodig hebt om naar een welbepaald land te reizen. De 
levensverwachting vergelijken tussen de verschillende landen. 
 

Uitbreidingstip 2 
Er zijn ook beschavingsziektes waarrond je kan werken bij de meer 'beschaafde' landen uit 'eXplorer' 
en waar men minder snel aan denkt. Je kan een ‘geluidskoffer’ (Amai, mijn (h)oren) ontlenen bij de 
Provinciale Jeugddienst. 
 

9 Sleutelthema gendergelijkheid 
 
Uitbreidingstip 1 
Wij staan er niet meer bij stil maar wanneer we de situatie wat betreft gendergelijkheid in de landen 
van 'eXplorer' bekijken, bestaan er grote verschillen. Op de website van De Milleniumdoelenatlas: 
http://www.millenniumdoelen.nl/atlas kan je informatie terugvinden over het aantal meisjes dat lagere 
school loopt in vergelijking met het aantal jongens. Er kunnen ook aanwijzingen teruggevonden 
worden over de redenen hiervoor. Een aanleiding voor lesthema's over veiligheid, armoede, traditie en 
de kansen die vrouwen daardoor niet krijgen. 
 

10. Sleutelthema’s productie- en consumptiepatronen 
Uitbreidingstip  
Een bezoek aan de supermarkt met de klas kan heel leerrijk zijn om te achterhalen uit welke landen 
wij zaken invoeren. Laat hen per groepje 5 producten zoeken die uit één van de landen van 'eXplorer' 
komen; het moeten ook 5 verschillende landen zijn. Zijn het levensnoodzakelijke dingen? Hoe 
geraken ze bij ons? Kunnen deze goederen ook bij ons geproduceerd worden? 
Je kan de oefening eventueel beperken tot voedingsproducten. Laat elk groepje 5 voedingsproducten 
kiezen en bekijken waar ze gekweekt of geproduceerd zijn. Niet alle groepjes zullen dezelfde 
producten uitgekozen hebben. Maak van alle groepjes één gezamenlijke overzichtslijst en zoek 
welke voedingsproducten men evengoed bij ons kan kweken of produceren. Trek de link tussen land 
van herkomst en eerlijke handel, land van herkomst en arbeidsomstandigheden, voedseltransport 
en klimaat, enz... Hoeveel kilometer heeft het product afgelegd? (een oefening op schaal- en 
afstandsberekening op een kaart) 
Je kan een gelijkaardige oefening doen met uitsluitend 'FairTrade producten'. Zoek het FairTrade 
logo eens op en wat FairTrade nu juist betekent. Maak daarna een lijst van alle FairTrade producten 
die je in de supermarkt kan vinden. Vergelijk de prijs van elk product met eenzelfde product van een 
gangbaar merk. Leg de Link tussen de prijsverschillen en eerlijke handel, uitbuiting van arbeiders in 
derde wereldlanden, enzovoort 
. 

11. Sleutelthema bedrijfsverantwoordelijkheid 
Uitbreidingstip 
0p de bewoningseenheid Provinciaal Natuurcentrum let men erop dat het natuureducatief centrum het 
milieu zo min mogelijk belast. Welke zaken hebben de onderzoekers opgemerkt?  
B.v.: compostbakken, afval gesorteerd in verschillende vuilniscontainers, pesticidenvrij tuinonderhoud, 
inheemse aanplantingen,  .... 
 
 

12 Sleutelthema landschapsdiversiteit 
Uitbreidingstip 
Laat de onderzoekers een affiche of brochure ontwerpen om hun land voor te stelten en te tonen hoe 
bijzonder het is. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van foto's op internet of uit toeristische 
brochures. Wanneer de affiches naast elkaar hangen zal het belang van het landschap naar voor 
komen. 
 
 
 
 



13.Sleutelthema's milieubescherming, biodiversiteit, beheer van natuurlijke 
hulpbronnen 
Aangezien 'eXplorer' een natuur- en milieueducatief programma is, zijn deze sleutelthema's 
ruim behandeld in het basisprogramma. Toch is het nuttig om een aantal zaken bij de leerlingen in 
een ruimere context te plaatsen zodat een beter begrip van de materie groeit. In de media horen we 
er bijna dagelijks over zodat het gevaar bestaat dat er een soort gewenning aan het onderwerp 
ontstaat. Vaak zijn leerlingen zich er al niet meer van bewust dat we in hoge mate afhankelijk zijn van 
natuurlijke hulpbronnen - voor grondstoffen, voedsel, energie en grond. Kinderen van landbouwers 
zullen dit doorgaans beter beseffen dan b.v. een stadskind. De invloed van het milieu op de economie 
wordt nog steeds mis begrepen en zwaar onderschat. Bepaalde gebruikspatronen van land en zee 
hebben geleid tot steeds meer verkeersopstoppingen, energieverbruiken vervuiling en tot een 
groter gevaar voor overstromingen en verlies van landschappen, habitats en biodiversiteit. Het 
regeneratievermogen van de aarde en de diensten die de natuur biedt, worden er door aangetast. 
 
Wereldrampen(*) 
Rampen   1996  2000 
Orkanen   62  99 
Overstromingen  69  753 
Droogte   9  46 
 
(*): World Disasters Report  2001, lnternationaI Federation of Red Cross and Red Crescent Society. 

 
Verlies aan biodiversiteit kan een natuurlijke oorzaak hebben. Denk maar aan grote natuurrampen 
zoals immens grote bosbranden, vulkaanuitbarstingen, enz... In onze moderne tijd is het verlies aan 
biodiversiteit door de menselijke activiteiten aanzienlijk toegenomen. De laatste jaren wordt dit nog 
versterkt door de klimaatverandering. Dit verlies heeft niet alleen gevolgen voor de natuur zelf, 
maar heeft voor de mens ook belangrijke economische gevolgen, onder meer voor het toerisme en 
voor sectoren als onder meer de landbouw, die afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten (bestuiving 
bij groenten- en fruitteelt, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid en kwaliteit van water). 
Daarnaast is ook het verlies aan bruikbare natuurlijke producten en genen niet in te schatten. 
 


