
VAN A NAAR B
wereldburger: blik op de wereld

there is no plan(et) B



word een wereldburger!

Kijken is niet 
automatisch zien,
laat staan 
begrijpen of weten.



HOE KAARTEN ONS 
WERELDBEELD 
BEÏNVLOEDEN



Is dit correct?



Is dit correct?



Is dit correct?



Is dit correct?



Is dit correct?



Ja!
Alle mogelijkheden 

kunnen en zijn correct op 
hun manier. Afhankelijk 

van het doel, is het 

een mogelijke 
weergave van de aarde 

(of vanuit een ander 
perspectief dan we 

gewend zijn).

Wij kijken meestal door 
deze bril naar de aarde.



maar…
• Geen enkele kaart is ‘juist’… WAT!? Volg even mee!

• De aarde is een bol. Om een bol op een plat vlak (een scherm of een blad) af te 
beelden, is er altijd een manier nodig om de bolvorm ‘in stukken te knippen’ en dan 
weer ‘samen te kleven’ op een plat vlak. Maar op geen enkele manier is dat ‘samen 
kleven’ zonder vervormingen gebeurd.

• Denk aan de les rond schaal: elke kaart of bolvoorstelling is een verkleining van de 
werkelijkheid.

• Bespreek Vind je nu nog dat er een ‘juiste’ voorstelling is? Is elke voorstelling fout? 
Uitdaging Wat is de werkelijkheid (voor jou)?



maar…
• conclusie er geeft dus geen enkele kaart alle landen helemaal volgens de

juiste verhoudingen weer als dat een verkleinde bolvorm dat zou zijn.

• Test deze site even uit en bespreek je bevindingen

https://rb.gy/uxf6xj



maar…
• Hoe komt dat?

• Je kan zien dat een land ver in het noorden of het zuiden van een kaart eigenlijk 
kleiner is dan dat we ze zien op een kaart, net omdat het daar groter voorgesteld 
is door het ‘knippen en plakken’ van de stukjes van bol naar kaart.

• Je kan via deze site de correcte oppervlaktes van landen met elkaar vergelijken.

• PS: wist je dat de aarde zelf geen volledig ronde bolvorm heeft?
;-) voel je je al een beetje meer ’wereldburger’?



WAT EET DE 
WERELD?



gluren bij de buren
• Heb jij een idee wat jouw gezin op een week eet? Hoe zou dat eruit zien als je alles bij 

elkaar legt?

• Dit deden mensen uit de hele wereld voor een fotoreportage.

• Bekijk het resultaat en bespreek wat je ervan vindt

https://time.com/8515/what-the-world-eats-hungry-planet/



gluren bij de buren in Luxemburg



gluren bij de buren in de VS



gluren bij de buren in Mali



gluren bij de buren in Senegal



gluren bij de buren in Bhutan



Weet jij waar je eten vandaan komt?
 

MOS

duurzame
scholen
straffe
scholen

Doe de test!

Hoe groeit het?
Waar groeit het?
….



Nieuw-Zeeland





Rwanda





Nederland





Israël





Weet jij waar je eten vandaan komt?
 

MOS

duurzame
scholen
straffe
scholen

Ik haalde     /4

Natuurlijk groeien de producten die je gezien hebt ook 
nog op andere plaatsen. Dit waren maar enkele 

voorbeelden. Zie je, weeral enkele voorbeelden 
uit heel erg veel voorbeelden.



genoeg eten voor iedereen 
en voor altijd?
de voedselzaak

• Wil jij meer weten? Kijk dan eens op deze site.

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/

Uitdaging

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/


ZIE JIJ WAT IK ZIE?



opdracht 1
stap 1
maak enkele stukken hard papier of
karton aan elkaar met nietjes



opdracht 1
stap 2
vorm een koker met 3 of 4 of 5 of 6…
kanten



opdracht 1
stap 3
maak met een schaar voor elke persoon
een kijkgaatje in de koker op
verschillende hoogtes, maak het niet te
groot



opdracht 1

stap 4
kies een voorwerp en steek het in de
koker



opdracht 1

stap 5
kijk goed gedurende een minuut
beschrijf nauwkeurig wat je ziet



opdracht 1
• De kans was groot dat je meteen wilde raden welk voorwerp erin zat!

• Maar het was de bedoeling dat je enkel zegt wat je ziet. En dat is niet zo 
veel! Je ziet niet het hele voorwerp. Dat raad je eigenlijk maar of je weet het 
omdat je het voorwerp al eens gezien hebt.

• Wat je wel kan doen is de kleur beschrijven die je zag, of je letter en woorden zag, de 
textuur, welke vormen en lijnen…



• conclusie We zien dus maar een klein deeltje van (wat iets in) de werkelijkheid is

• Zo zien we ook van de echte wereld altijd maar stukjes, we kunnen nooit 1 correct beeld
hebben, dat kan niemand!

• Waarom  is dit belangrijk? 

Er zijn veel meningen over hetzelfde ding of perspectieven op iets. Het is dus belangrijk dat 
je eens een andere bril durft op te zetten en denkt vanuit het standpunt van iemand 
anders: hoe denkt, voelt of kijkt deze persoon?



opdracht 2: zo klein! zo groot!
• We kunnen niet alles zien. Denk maar aan alles wat zo groot of zo klein is!

• Wat dacht je ervan om de verborgen schatten op en rond onze aarde te ontdekken?

Kijk gauw mee !



zo klein!
https://petapixel.com/20
19/12/12/each-of-these-
mineral-images-is-made-
up-of-over-25000-
individual-photos/

https://rb.gy/t4wikf

typ deze verkorte link 
over

https://petapixel.com/2019/12/12/each-of-these-mineral-images-is-made-up-of-over-25000-individual-photos/
https://rb.gy/t4wikf


zo groot!
https://www.theguardian.
com/science/gallery/201
9/jun/19/astronomy-
photographer-of-the-
year-2019-shortlist-in-
pictures

https://rb.gy/qownmg

typ deze verkorte link 
over

https://www.theguardian.com/science/gallery/2019/jun/19/astronomy-photographer-of-the-year-2019-shortlist-in-pictures
https://rb.gy/qownmg


APPS, INITIATIEVEN & 
ALLERLEI



In de schoenen van…
• een vluchteling 

https://vluchtelingen.eo.nl

https://vluchtelingen.eo.nl/


Quiz: raad jij de landen?



Quiz
• https://www.ketnet.be/quiz/welk-land-zie-je-hier

https://www.ketnet.be/quiz/welk-land-zie-je-hier


APP SkyView free
Bekijk de sterren ook overdag!



Citizen Science Alliance: Zooniverse
• De ruimte ontdekken? Het kan!
• https://www.zooniverse.org

• https://www.zooniverse.org/projects/w
kiri/cosmic

Mars

Uitdaging

https://www.zooniverse.org/
https://www.zooniverse.org/projects/wkiri/cosmic


Humanitarian Open Street Map
• https://www.hotosm.org
• https://mapswipe.org/abo

ut.html
• https://www.youtube.com

/watch?v=JwaKTMUyU7k
Tutorial

Uitdaging

https://www.hotosm.org/
https://mapswipe.org/about.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv=JwaKTMUyU7k

