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inleiding

Deze docentenhandleiding hoort bij een serie van drie lessen met als onderwerpen
ecologische voetafdruk, draagkracht en duurzaamheid. De lessenserie heeft het land
Duitsland als casusonderwerp. Duitsland zal voor leerlingen in meerdere opzichten op
Nederland lijken, bijvoorbeeld op cultureel, economisch of politiek gebied. Toch gaan
Duitsland en Nederland anders om met de thema’s rondom draagkracht en duurzaamheid,
ondanks het lidmaatschap en de regels van de Europese Unie. De vergelijking die
leerlingen tussen de twee landen gaan maken, zal het geografisch beeld van de leerlingen
vergroten, zowel van het eigen land als van het buurland. 

De lessenserie is vanuit een constructivistische didactiek ontworpen, waarin interactief
leren wordt gestimuleerd. Binnen de lessenserie worden de leerlingen uitgedaagd om op
zoek te gaan naar oorzaken en gevolgen en om hieraan conclusies te verbinden. Ook
wordt het samenwerkend leren gestimuleerd. 

De lessenserie is geschikt voor leerlingen in de onderbouw Havo/Vwo
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onderbouwing

Bij de indeling van de lessen hebben wij gebruik gemaakt van een constructivistisch
georiënteerde didactiek. Hierbij wordt een leerling gezien als een actief, zelfstandig en
zelf verantwoordelijk persoon. Het is dan ook van belang dat er activiteit is van de kant
van de leerling. Pas dan kan kennis effectief worden omgezet. Wanneer een docent alleen
maar kennis overdraagt zal dit bij een leerling niet omgezet worden in persoonlijke
kennis. Hierbij hoort dat het leren samen met medeleerlingen, interactief leren, een
noodzakelijk onderdeel is. Kennis is vaak een sociaal product en dat ontstaat in de
interactie tussen leerlingen (van der Veen, 2016).

De lessen over draagkracht in Duitsland zijn in 2 delen opgesplitst. Een introducerende
les over de ecologische voetafdruk en een 2e les waarbij leerlingen de gegevens op
gebied van de ecologische voetafdruk van Nederland en Duitsland gaan analyseren,
vergelijken en op zoek gaan naar verbeteringen voor één van de twee landen. 

De les over duurzaamheid in Duitsland bestaat uit het schrijven van een adviesrapport
over de duurzame ontwikkeling van een bepaalde deelstaat. De leerlingen doen in de klas
onderzoek en het schrijven van het adviesrapport is een thuiswerkopdracht.

overzicht lessenserie
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onderwerp huiswerk

1

les

2

3

docentenhandleidng

mogelijkheid tot laten zien

filmpjes

ecologische

voetafdruk

docentmateriaal

ecologische

voetafdruk

ecologische

voetafdruk

leerlingmateriaal

docentenhandleidng

docentenhandleidng

invulblad ev

laptop/telefoon

(lesbeoordelingsformulier)

laptop/telefoon

uitgeprinte opdracht

(lesbeoordelingsformulier)

laptop/telefoon

uitgeprinte opdracht

(lesbeoordelingsformulier)

lezen materiaal

draagkracht en

duurzaamheid

schrijven en 

inleveren  van een

adviesrapport

De lessen kunnen worden gegeven in de klassen van de onderbouw Havo/VWO. Het is een
actueel onderwerp dat los aangeboden kan worden en kan ook gebruikt worden als
aanvulling op de bestaande methode.

voorkennis

https://tinyurl.com/yd2cyzc6
https://tinyurl.com/yd2cyzc6
https://tinyurl.com/yd2cyzc6


inhoudelijk kader

De ecologische voetafdruk (EV) is de ruimte die een mens inneemt op aarde. Het wordt
berekend op basis van de levensstijl. De EV komt tot stand door een berekening te maken
van de ruimte die wordt gebruikt en verbruikt om voedsel en kleding te produceren.
Daarnaast wordt in de berekening ook het gebruik van energie meegenomen onder andere
door koken en het verwarmen van de woning, manieren van afvalverwerking, manier van
reizen. Het gaat dus zowel om het consumeren als het energiegebruik. De ecologische
voetafdruk is verschillend per persoon en hangt af van de levensstijl van mensen, die
vaak te maken heeft met de plek waar zij wonen. Zo is er een verschil tussen een
gemiddelde Amerikaan en een gemiddelde Afrikaan. 

De draagkracht van de aarde is het vermogen van de aarde om alle mensen te laten
wonen en leven. Als ieder persoon op aarde 1,8 hectare gebruikt, dan kan de aarde dit
dragen. De gemiddelde Nederlander heeft al een voetafdruk van 5 hectare per persoon.
Hiermee wordt de draagkracht van de aarde dus ver overschreden (BuiteNLand, 2019). 

De ecologische draagkracht van de aarde bepaalt hoeveel mensen er kunnen leven op
aarde op niveau van de consumptie. Deze draagkracht wordt samengevat in het begrip
biocapaciteit. De biocapaciteit verschilt sterk tussen landen en regio’s en hangt af van
veel factoren, zoals bodemvruchtbaarheid, klimaat/ temperatuur en de beschikbaarheid
van water (Werkgroep Voetafdruk Nederland, 2017). 

5

Doordat een groot deel van de voetafdruk
van mensen bestaat uit het gebruik van
fossiele energiebronnen, kan hierin veel
veranderd worden door over te stappen op
duurzame energie, de energie-transitie. In
afbeelding 1 is te zien welke
energiebronnen er in Duitsland gebruikt
worden. De fossiele brandstoffen die
gebruikt worden zijn: steenkool, bruinkool,
aardgas en nog een kleine groep die in de 
 afbeelding ‘overig’ wordt genoemd. De
duurzame energiebronnen zijn zonne-
energie, windkracht, biomassa,
geothermische energie en waterkracht. Aan
figuur 1 is te zien dat een deel van
Duitsland al veel hernieuwbare energie
gebruikt, terwijl in het oosten veel bruinkool
wordt gebruikt. Ook in het Ruhrgebied
wordt veel gebruikt gemaakt van fossiele
brandstoffen.

Afbeelding 1: Strommix in Deutschland. Bron: Umweltbundesamt.de (z.d.)



In 2011 besloot de Duitse regering na een grote kernramp in Japan alle Duitse
kerncentrales uiterlijk in 2022 te sluiten en over te stappen op duurzame energie: de
Energiewende (de energie-omslag) (DIA, z.d.). Onder Merkel-III is een nieuwe
‘superminister’ aangesteld: Deze heeft zowel energie als economie in zijn portefeuille
(Mommers, 2014). In de Duitse landbouw wordt al veel geïnvesteerd op het gebied van
duurzame energieproductie. In wind, zon en biogas wordt geïnvesteerd en er treden daar
ook schaaleffecten op (Netwerk Platteland, z.d.). Dit heeft ertoe geleid dat de
hoeveelheid hernieuwbare energie in Duitsland de afgelopen jaren enorm is toegenomen,
zoals te zien op afbeelding 3.

Duitsland is wereldwijd één
van de koplopers bij de
opwekking van groene energie
(DIA, z.d.). Momenteel behoort
Duitsland nog tot de landen
met de hoogste uitstoot per
inwoner, zie afbeelding 2. Het
land heeft daarom ambitieuze
doelstellingen voor het
terugdringen van de CO2-
uitstoot en de uitbreiding van
het aandeel duurzame energie
in de nationale energiemix
(DIA, z.d.). Ook exporteert
Duitsland veel groene
technologie (DIA, z.d.).
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Afbeelding 3: Toename in hernieuwbare energie. Bron: Clean Energy Wire (2020)

Afbeelding 2: CO2-uitstoot wereldwijd. Bron: Statista (2019)

Stroomopwekking in Duitsland in Tera Wattuur (TWh)



Het toevoegen van al dat wind- & zonvermogen heeft wel een aantal neveneffecten. Er
wordt veel meer stroom geproduceerd dan er vraag is en dus zijn de marktprijzen voor
stroom geïmplodeerd. De ‘fossiele’ centrales kunnen door gratis stroom logischerwijze
niet meer rendabel produceren en het groene overschot wordt vrijwel gratis geëxporteerd
(in 2015 vijftig Terawattuur) (De Groene Rekenkamer, 2016). De werkelijke uitdaging van
de Energiewende is dan ook niet het opwekken van groene stroom maar het opslaan
daarvan. Daarvoor zijn grofweg nog een 6000 stuwmeren in Duitsland nodig, alleen is
daar geen ruimte voor (De Groene Rekenkamer, 2016). 

Als er wordt ingezoomd op het energieverbruik per sector is te zien dat een groot deel
(25%) van alle energie wordt geëxporteerd. Van de hoeveelheid primaire energie die dan
overblijft wordt 69% verwerkt tot energie voor eindgebruik en raakt de rest verloren.

Ook op afbeelding 4 is goed te zien hoe de hernieuwbare energiebronnen zijn toegenomen
door de strategie van de Duitse overheid.
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Afbeelding 4: Toename in hernieuwbare energiebronnen in Duitsland. Bron: Clean Energy Wire (2020)

Afbeelding 5: Verbruik per sector In Duitsland. Bron: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2019)



lesvoorbereiding 1: introductie ecologische voetafdruk

De docent heeft een computer/laptop en beamer nodig. 
De leerlingen hebben een laptop of telefoon nodig.
De uitgeprinte opdracht per leerling waar zij de informatie op schrijven. 
Er zijn verschillende filmpjes bij de introductie die u kunt laten zien (Nederlands en
Engelstalig): 

Casusbeschrijving 
Van onderwerpen zoals klimaatverandering en opwarming van de aarde hebben alle
leerlingen wel gehoord. Tijdens de introductie les krijgen leerlingen meer informatie over
wat een ecologische voetafdruk is en krijgen zij daarnaast inzicht in hun eigen situatie. De
leerlingen krijgen ook tips hoe zij hun eigen ecologische voetafdruk kunnen verminderen,
en hierbij is het belangrijk dat zij ook een keuze gaan maken of zij dit van plan zijn of niet.
De onderbouwing van deze keuzes komt in de nabespreking aan de orde. Er is binnen
deze les veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 

Leerdoelen 
1. De leerling kan aan de hand van drie kenmerken benoemen wat het begrip ecologische
voetafdruk inhoudt.  
2. De leerling kent zijn eigen ecologische voetafdruk en weet hoe hij invloed hierop kan
hebben. 
 
Algemene vaardigheden 
1. De leerlingen werken aan affectieve vaardigheden door te reflecteren op het eigen
gedrag. 
2. De leerlingen werken aan metacognitieve vaardigheden door hun eigen situatie kritisch
te bekijken en hier een onderbouwde keuze in te maken. 
3. De leerlingen werken aan cognitieve vaardigheden door nieuwe informatie te verwerken
of te koppelen aan al bestaande informatie. 
 
Lesbenodigdheden 

- NOS op 3: https://www.youtube.com/watch?v=ygzIf-h6jjs 
- https://www.youtube.com/watch?v=Clv3tKCN-qc 
- Moovly: Engelstalig, https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY
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Lesfases 
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fase

start van

de les

( 0-10 min)

onderwerp wie doet wat?

De docent geeft een korte introductie van

het onderwerp. Docent kan hierbij een

filmpje laten zien van wat de ecologische

voetafdruk is.

introductie in de opdracht

midden van

de les

( 10-30 min)

De leerlingen vullen de

test in

De docent geeft alle leerlingen de

uitgeprinte opdracht. De leerlingen vullen

individueel en digitaal de test in op

internet van de website van het

wereldnatuurfonds.

http://voetafdruktest.wnf.nl/ 

Zij vullen erna de uitgeprinte opdracht in.

einde van de

les

( 30-50 min)

bespreken van de opdracht

en uitslag

Hoe heb je gescoord? 

Wat sprak jou aan van de adviezen? En

beargumenteer dit. 

Wat sprak jou niet aan van de

adviezen? En beargumenteer dit. 

Wat ga jij wel of niet hiermee doen? 

Wat houdt de EV in? 

Wat draagt bij aan de EV?

De docent en leerlingen bespreken de

opdracht klassikaal. Belangrijk hierbij is

dat leerlingen de keuzes die zij maken 

 kunnen beargumenteren. Vragen kunnen

zijn: 

Er kan ook gekozen worden om eerst

inhoudelijke vragen te stellen: 



lesvoorbereiding 2: draagkracht in nederland en duitsland

De leerlingen hebben een laptop nodig, op een telefoon is de website moeizaam
zichtbaar.  
Per duo krijgen zij één printje met uitleg van de opdracht. 
De leerling krijgt het leerlingmateriaal uitgeprint.

Casusbeschrijving 
De ecologische voetafdruk van beide landen ligt per persoon juist dicht bij elkaar. Er is
een verschil in draagkracht tussen Nederland en Duitsland, dit verschil zit in de
biocapaciteit die Nederland in een veel mindere mate heeft dan Duitsland. Hierdoor zijn er
veel overeenkomsten maar ook verschillen tussen Nederland en Duitsland. Aan het begin
van de les krijgen leerlingen een aantal vragen over hun beeld van Nederland en Duitsland
op het gebied van de draagkracht van beide landen. Dit beeld zal per leerling heel
persoonlijk zijn en zullen zij grotendeels gevormd hebben buiten de schoolsituatie. De
leerling gaat vervolgens in een duo op zoek naar de overeenkomsten en verschillen op
een website. Zij kruipen hierbij in de rol van onderzoeker. Zij gaan hierin samenwerken
met elkaar en oplossingen bedenken. Tijdens het bespreken van de verschillen en 
 overeenkomsten, zijn vooral de oplossingen belangrijk. Zij onderzoeken dezelfde
gegevens, en zullen grotendeels op gezamenlijke verschillen en overeenkomsten komen.
Door de oplossingen te bespreken luisteren zij en horen zij ook andere, en mogelijk heel
creatieve oplossingen. Tijdens de nabespreking komt het eigen beeld ook nog naar voren,
klopte dit vooraf of niet. Zij krijgen tijdens de les het leerlingmateriaal waarin meer
achtergrondinformatie staat over draagkracht en duurzaamheid in Nederland en
Duitsland. 

Leerdoelen 
1. De leerling kan de EV van Duitsland en Nederland analyseren en beargumenteren wat
de oorzaken van de verschillen zijn. 
2. De leerling kan vanuit verschillende dimensies een oorzaak-gevolg relatie leggen
tussen de ontwikkelingen in Duitsland op het gebied van EV. 
3. De leerling kan een beredeneerde voorspelling doen van Duitsland en Nederland op
gebied van EV. 
 
Algemene vaardigheden 
1. De leerlingen werken aan sociale vaardigheden door in een duo informatie te
verzamelen, discussiëren over mogelijke oplossingen, en het bespreken van deze
uitkomst klassikaal. 
2. De leerlingen werken aan metacognitieve vaardigheden door met informatie die zij
hebben oplossingen te zoeken voor de beide landen. 
3. De leerlingen werken aan cognitieve vaardigheden door informatie met elkaar te
vergelijken, verschillen te zoeken en hier oplossingen voor te bedenken. 
4. De leerlingen werken aan affectieve vaardigheden door informatie te koppelen aan
eigen beeldvorming van Nederland en Duitsland. 
 
Lesbenodigdheden 
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Lesfases 
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fase

start van

de les

( 0-15 min)

onderwerp wie doet wat?

De docent gaat een aantal vragen stellen

waarbij leerlingen hun hand opsteken bij

het juiste antwoord. De antwoorden

worden nog niet gegeven. 

1. Welk land heeft een grotere ecologische

voetafdruk? Nederland? Duitsland? 

2. De draagkracht kan ook worden

uitgedrukt in biocapaciteit, dit is het

duurzame productievermogen van de aarde,

oftewel het aanvullende vermogen van de

aarde. Welk land heeft een grotere

draagkracht? Nederland of Duitsland? 

3. In de wereld worden afspraken gemaakt

om de opwarming van de aarde te beperken,

deze liggen vast in een klimaatverdrag.

Welk land heeft de hoogste doelen gesteld

om de CO2 uitstoot te verminderen?

Nederland of Duitsland?

start quiz (zonder

antwoorden, die komen

later)

midden van

de les

( 15-35 min)

einde van de

les

( 35-50 min)

de leerlingen gaan in duo's

de opdrachten maken

De docent geeft alle duo’s 1 uitgeprinte

opdracht en per leerling het

leerlingmateriaal en legt kort de

opdracht uit. De leerlingen gebruiken de

website: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ 

In de opdracht voor leerlingen staat

beschreven wat zij hier moeten doen.

Uitleg van begrippen staat in de opdracht

en hieronder.

bespreken van de opdracht

en uitslag

De opdracht wordt klassikaal

nabesproken. Het klassikaal nabespreken

is belangrijk omdat de duo’s mogelijk

andere verschillen hebben gevonden maar

de oplossingen kunnen ook uiteenlopend

zijn.  Tijdens de nabespreking kan ook aan

de orde komen of het beeld wat zij vooraf

hadden klopte of niet. Wat was er anders,

en waar was hun beeld vooraf op

gebaseerd.

huiswerk leerlingen lezen het leerlingenmateriaal



lesvoorbereiding 3: duurzaamheid in duitsland

De leerlingen hebben een laptop/telefoon nodig. 
De opdracht wordt in drietallen uitgevoerd. Elke groep ontvangt één printje met
uitleg. Het is belangrijk dat websites dan in QR-codes worden aangeboden. Bij het
gebruik van een laptop kan de opdracht via internet worden verstuurd. Dat geldt ook
voor lesgeven op afstand.
Indien de les op afstand wordt uitgevoerd is software waar je online kunt
videobellen van belang. Deze software moet dan de mogelijkheid hebben om
verschillende ‘rooms’ in te delen, zodat de leerlingen in groepjes aan de slag kunnen
op afstand. 
Indien de docent ervoor kiest om een deelstaat per groepje aan te wijzen is het
raadzaam om van tevoren kaartjes met namen van de deelstaten te maken.

Casusbeschrijving 
Duitsland is een federatie en bestaat uit 16 deelstaten. De deelstaten hebben zelf de
mogelijkheid om eigen regionaal beleid uit te voeren, wetten te maken en hebben een
eigen regering. Dat betekent ook dat de deelstaten op het gebied van duurzame
ontwikkeling verregaande maatregelen kunnen treffen. Uiteraard moet er wel
verantwoording worden afgelegd aan de centrale Bondsregering. Door deze vrijheden
van deelstaten komt het voor dat niet in elke deelstaat dezelfde aandacht uitgaat naar
duurzame ontwikkeling. Waar de ene deelstaat al heel ver is in het duurzaam opwekken
van energie, is dat bij een andere deelstaat nog niet het geval. De leerlingen kruipen in
de rol van adviseur voor een specifieke deelstaat. Dit kan een vrij gekozen deelstaat van
Duitsland zijn, of eentje die is toegewezen. De leerling gaat tijdens de les onderzoek
doen hoe het meeste energie wordt opgewekt in de betreffende deelstaat. Is dat
bijvoorbeeld nog veel via fossiele brandstoffen of loopt de deelstaat juist voorop in
duurzame ontwikkeling? De leerling probeert dan te achterhalen waarom het komt dat
een bepaalde energiebron in de ene deelstaat veel wordt gebruikt en in een andere
deelstaat niet. Vervolgens gaat de leerling onderzoeken hoe de betreffende deelstaat
het beste verduurzaming (verder) kan bevorderen. De leerling schrijft dan met zijn of
haar groepje een adviesrapport. 

Leerdoelen 
1. De leerling kan aan de hand van drie kenmerken benoemen wat het begrip duurzame
ontwikkeling inhoudt. 
2. De leerling kan soorten energiebronnen onderscheiden en benoemt hiervan de voor-
en nadelen (R). 
3. De leerling kan vanuit verschillende dimensies een oorzaak-gevolg relatie leggen
tussen de ontwikkelingen in Duitsland op het gebied van energieverbruik. 
4. De leerling kan verschillende manieren van energieopwekking in Duitsland opzoeken
(T1). 
 
Algemene vaardigheden 
1. De leerlingen werken aan cognitieve vaardigheden door de informatie die zij tijdens
het onderzoek tegenkomen samen te vatten en hieruit oorzaak- en gevolgrelaties te
halen. 
2. Leerlingen werken aan metacognitieve vaardigheden door zelf een aanpak en een
leerstrategie te bedenken en daarmee worden zij gestimuleerd om interactief te leren. 
3. Leerlingen werken aan sociale vaardigheden door in een groepje te werken en worden
gestimuleerd om naar elkaar te luisteren. 
 
Lesbenodigdheden 
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Lesfases 
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fase

start van

de les

( 0-5 min)

onderwerp wie doet wat?

Op het bord kan de docent een dia laten

zien van de stroommix in Duitsland. En

vertellen over verschillen per deelstaat.

Hierna kan overgegaan worden op uitleg

van de deelstaat. Het is aan te raden om

vooraf al groepjes te hebben gemaakt.

Hierna wordt het startsein gegeven van de

opdracht. Bij lesgeven op afstand is na de

uitleg het moment om de groepjes te

verdelen over verschillende ‘rooms’.

INTRODUCTIE IN DE OPDRACHT

midden van

de les

( 5-45 min)

einde van de

les

( 45-50 min)

de leerlingen WERKEN AAN

DE OPDRACHT

De leerlingen onderzoeken het aangeboden

materiaal op de opdracht. De docent mag

kiezen of de leerlingen zelf een deelstaat

uitkiezen of dat elk groepje een

toegewezen deelstaat kiezen. De docent

loopt vervolgens rond voor vragen. Indien

er op afstand les wordt gegeven switcht

de docent tussen de verschillende ‘rooms’.

bespreken van de

THUISOPDRACHT

In deze fase wordt nogmaals benadrukt

wat het beoogde product is. Dit gebeurt

klassikaal.



uitleg begrippen en afkortingen
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GHA = Global Hectare: een meeteenheid van de ecologische voetafdruk
Biocapaciteit: het duurzaam productie-vermogen van de aarde. Dus het aanvullend vermogen
van de aarde, nieuwe dieren, nieuwe bomen etc.
Biocapacity (gha per person): biocapaciteit per persoon in hectares
Biocapacity (gha): biocapaciteit van het land in hectares
Ecological Footprint (gha per person): ecologische voetafdruk per persoon in hectares
Ecological Footprint (gha): ecologische voetafdruk van het land uitgedrukt in hectares
Ecological Footprint (number of Earths): ecologische voetafdruk in gebruik van de
hoeveelheid “aardes”
Carbon: de uitstoot van koolstofdioxide
Fishing grounds: visgrond
Cropland: akkerland/akkerbouw
Built-up land: bebouwd land
Forest products: bosgebied
Grazing land: weiland



Bevölkerungsdichte   
Erneuerbare Energie 
Großenverleich 
Haushalte 
Heizöl 
Hüttengas
Ölrückstand 
Photovoltaik 
Power Plant/Kraftwerk 
Stromerzeugung 
Strommix 
Strompreishohungen 
Windleistung 
  
  
  

Bevolkingsdichtheid
Hernieuwbare energie
Vergelijking van grootte
Huishoudens 
Stookolie
Hoogovengas
Olie-residu
Zonne-energie
Energiecentrale
Stroomopwekking
Elektriciteitsmix
Prijsverhogingen voor elektriciteit
Windenergie
  
  
  

woordenlijst

handige websites
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link qr-code

overzicht Duitse

deelstaten

onderwerp

DUITSE

ENERGIECENTRALES

ENERGIEBRONNEN

PER DEELSTAAT

HERNIEUWBARE

ENERGIE DUITSLAND

STROOMMIX

ENERGIEBRONNEN

DUITSE

BRUINKOOLGEBIEDEN

STROOMPRIJS VOOR

EEN HUISHOUDEN

WINDENERGIE

DUITSLAND

BEVOLKINGSDICHT-

HEID DUITSLAND

KERNENERGIE

DUURZAAM?

GROENE ENERGIE

DUITSLAND

https://tinyurl.com/yb7zcmsu

https://tinyurl.com/y98duza8

https://tinyurl.com/yd2cyzc6

https://tinyurl.com/yb9hzm5e

https://tinyurl.com/yc6cnknx

https://tinyurl.com/y2s2s3wq

https://tinyurl.com/yctxs6yk

https://tinyurl.com/y87gxltf

https://tinyurl.com/ycsjon3j

https://tinyurl.com/yant9p2v

https://tinyurl.com/ybavob45
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