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NO FACTS
NO FUTURE
No Facts, No Future, het thema van InScience 2017, 
geldt letterlijk voor de klimaatverandering: de 
ontkenning daarvan heeft tot gevolg dat delen van de 
aarde onleefbaar worden en dat daar geen toekomst 
meer is. Daarom vertoont InScience Before the 
flood, een documentaire over de zichtbare feiten en 
oplossingen voor de klimaatverandering. InScience 
is een wetenschapsfilmfestival, opgericht in 2015. 
Tijdens de schoolvoorstellingen van het festival kijken 
leerlingen naar films met een wetenschappelijke 
insteek en gaan wetenschappers na afloop van de film 
met bezoekers in gesprek over het onderwerp. Zo 
krijgen leerlingen meer inzicht in het onderwerp en 
kunnen ze hun vragen stellen aan experts. 

Tip: introduceer het thema klimaatverandering door 
deze animatie met je klas te bekijken

OVER DE FILM
Voordat we overstromen – zo kun je Before the 
flood losjes vertalen. Met de gevolgen van het 
orkaanseizoen najaar 2017 nog vers in gedachte 
kijken leerlingen naar deze klimaatdocumentaire. 
In de film gaat Leonardo DiCaprio als boodschapper 
van de vrede van de Verenigde Naties op zoek 
naar bewijs voor de klimaatverandering. Hij praat 
met klimaatambassadeurs, wetenschappers 
en wereldleiders en ziet zelf wat voor gevolgen 
klimaatverandering nu al heeft. Hij hoort meer over 
de oorzaken van deze klimaatverandering, maar met 
de oorzaken komen ook oplossingen aan het licht. Wat 
kunnen we zelf nog doen om de opwarming van de aarde 
te stoppen? En hoe wordt de publieke opinie gevormd 
door valse feiten?
De laatste twee pagina’s van dit lesmateriaal leggen 
een aantal begrippen uit die belangrijk zijn om de film te 
begrijpen. Print deze uit en deel ze uit aan leerlingen of 
bespreek de begrippen klassikaal. Meer informatie over 
de film vind je op www.beforetheflood.com

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van Before the 
flood tijdens het InScience filmfestival 2017. 
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. 
Meer informatie is te vinden op de website van 
InScience                                                    

FILM

BEFORE THE FLOOD
ONDERBOUW VMBO, HAVO EN VWO 

VAKKEN: AARDRIJKSKUNDE, MAATSCHAPPIJLEER, NATUURKUNDE, GESCHIEDENIS.

VOORBEREIDING FILMBEZOEK
Als voorbereiding op het bioscoopbezoek met de klas en als introductie op de film kunnen (een aantal van de) 
onderstaande vragen besproken worden. 
/    Waar denk je dat de film over gaat? 
/    Wat weet je over het klimaatverdrag in Parijs?  
/    Hoeveel is er volgens jullie veranderd aan het klimaat de afgelopen 20 jaar?
/    Denk je dat er iets moet veranderen om de klimaatverandering tegen te gaan? Of is het allemaal niet zo erg?
/    Wat vind jij een betrouwbare bron voor bewijzen van klimaatverandering?

https://www.youtube.com/watch?v=kYcm3GRXKfA
http://www.insciencefestival.nl


WONEN OP HET WATER
Een van de gevolgen van klimaatverandering is de 
zeespiegelstijging en kans op meer overstromingen. 
Nu woont in Nederland al ongeveer de helft van 
de mensen onder het zeeniveau. Als de zeespiegel 
gaat stijgen worden dit er steeds meer. Een van de 
oplossingen zijn drijvende huizen. 

Tijdens deze opdracht ga je onderzoek doen naar een 
goed ontwerp voor een drijvend huis. Doe onderzoek 
naar vorm en materiaal. Drijvende flatgebouwen, 
rijtjeshuizen of alleen maar villa’s?  Hoe voorkom je 
dat alle huizen wegdrijven de zee op? Hoe maak je 
het veilig voor kinderen? Denk aan energie en water, 
aan een tuin? Maak in groepjes een plan op papier, 
vormschetsjes en materiaalproeven. 

Kijk hier en hier en hier en hier en hier naar 
voorbeelden van wonen op het water. 

FILMBEZOEK
De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX en 
krijgen een verdiepend college van een wetenschapper. 
Hierdoor krijgen ze meer inzicht in het onderwerp en 
kunnen ze hun eerste vragen naar aanleiding van het 
onderwerp stellen. 

Wijs leerlingen erop dat ze films kunnen bekijken als 
kunstvorm, communicatiemiddel en informatiebron. 
Filmmakers maken constant keuzes over wat ze wel of 
niet laten zien en beïnvloeden hiermee de boodschap 
van de film. Als je leerlingen hier vooraf op wijst, kun 
je naderhand met ze bespreken wat ze vinden van 
de keuzes die zijn gemaakt. Welke mensen worden 
geïnterviewd? Welke beelden worden getoond? En 
hadden ze dit zelf misschien anders gedaan?
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INTRODUCTIE 
OPDRACHTEN
DOOMSDAYWOORDWEB 
Maak samen met de klas of eventueel in groepjes een 
‘doomsdaywoordweb’. De doomsday clock geeft aan 
hoe ver wij als mensheid van het einde van de aarde 
verwijderd zijn. Drie minuten voor middernacht. In 
deze opdracht ga je de woordversie van de doomsday 
clock maken. 
Begin met klimaatverandering in het midden, zet 
hier kernbegrippen zoals temperatuurstijging, 
zeespiegelstijging omheen. Wat voor gevolgen hebben 
deze ontwikkelingen? Denk aan migratiestromen, 
mislukkende oogsten, etc. Bouw samen met de klas 
het web steeds verder uit. Trek lijnen tussen begrippen 
die verband houden met elkaar. Motiveer de leerlingen 
om op kleine en op grote schaal te denken.

WIST JE DAT?

 / 2016 het warmste jaar ooit gemeten was
 / China de grootste inversteerder in hernieuwbare 

energie is
 / De zeespiegel sneller stijgt dan verwacht
 / De winters in Nederland zachter en natter 

worden als gevolg van klimaatverandering
 / Meer dan een half miljard kinderen wonen in 

gebieden met groot gevaar voor overstromingen
 / Een Nederlands gezin gemiddeld 23 ton CO2 

uitstoot per jaar
 / Koeien- en schapenscheten invloed hebben op 

klimaatverandering
 / Ledlampen wel tot 85% minder energie 

verbruiken dan gloeilampen
 / Er ook mensen zijn die niet geloven in 

klimaatverandering

Creatieve opdracht Duur: 50-100 minuten Een van de gevolgen van klimaatverandering is de zeespiegelstijging en kans op meer overstromingen. Nu woont in Nederland al ongeveer de helft van de mensen onder het zeeniveau. Als de zeespiegel gaat stijgen worden dit er steeds meer. Een van de oplossingen zijn drijvende huizen. Tijdens deze opdracht ga je onderzoek doen naar een goed ontwerp voor een drijvend huis. Doe onderzoek naar vorm en materiaal. Drijvende flatgebouwen, rijtjeshuizen of alleen maar villa’s?  Hoe voorkom je dat alle huizen wegdrijven de zee op. Hoe maak je het veilig voor kinderen? Denk aan energie en water, aan een tuin? Maak in groepjes een plan op papier, vormschetsjes en materiaalproeven. Voorbeelden van wonen op water https://creators.vice.com/nl/article/jpb4jk/deze-nieuwe-woonboot-in-amsterdam-kun-je-in-tween-delen-als-je-als-stel-uit-elkaar-gaat
https://creators.vice.com/nl/article/78eywe/dit-kunstenaarsstel-stak-24-jaar-in-het-bouwen-van-hun-eigen-eiland
https://www.youtube.com/watch?v=Xx80ExUA1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=z9WWzbzevTA
https://www.youtube.com/watch?v=AKOHxEklkFY
www.lux-nijmegen.nl/


NA HET FILMBEZOEK 
Na het bezoeken van de film kun je nabespreken aan de hand van onderstaande vragen. 

 / Wat vind je van de film? Waar ben je verbaasd over? 
 / Vind je de film een betrouwbare bron? Vind je dat zowel voor- en tegenstanders voldoende aan bod komen?  
 / Welke verandering in je eigen levensstijl vind je acceptabel? Zou je comfort in willen leveren voor minder 

impact op het klimaat? 
 / Wat vind je ervan dat een bekend persoon zoals Leonardo Dicaprio dit doet? 
 / Vind je het jouw “probleem” of, omdat je het niet veroorzaakt hebt, vind je ook niet dat je er iets aan moet 

doen?  
 / Wat vind je van de manier waarop de film over klimaatverandering vertelt? Is dit de meest effectieve manier? 

Zou je zelf ooit een film willen maken over dit onderwerp? 
 / Hoe zou je mensen kunnen motiveren om klimaatbewust te leven? 
 / De Indiase vrouw die aan het woord komt wijst Dicaprio, een Amerikaan, erop dat zij diegenen zijn die het gat 

in de ozonlaag grotendeels veroorzaakt hebben en ze vindt het hypocriet dat de Amerikanen India nu komen 
vertellen hoe zij het moeten doen. Hoe denk je daarover?
 / Wat valt je op aan het cameragebruik in de film?
 / Wat vind je van de titel van de film?
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PRAKTISCHE OPDRACHT
Er zijn ontzettend veel nieuwe klimaatinitiatieven, van individuen, lokale bedrijfjes, overheden en van grote bedrijven. 
Misschien heb je gehoord van warme truien-dag, afvalprikken of plastic scheiden. Misschien ken je de waterflessen 
van Dopper, die verzonnen zijn als oplossing tegen de vele wegwerpflesjes met water. Om klimaatverandering tegen 
te gaan moeten we er eerst voor zorgen dat er veel mensen zijn die hier ook iets tegen willen doen. Draagvlak creëren 
noemen we dat. Before the flood wil bewustzijn creëren over klimaatverandering en hiermee draagvlak creëren. 

Bedenk nu zelf een actie waarmee je draagvlak kunt creëren. Denk bijvoorbeeld aan een film, wordt het 
een documentaire, een speelfilm, een kort reclamespotje, ect? Misschien wordt het wel een product, een 
reclamecampagne met posters, een ludieke protestactie of nieuwe wetgeving die Nederlanders moet motiveren. Maak 
de actie zo groot of klein als je zelf wil. Je actie kan heel lokaal zijn, bijvoorbeeld in je eigen huis, of een actie voor op 
school die je echt kunt uitvoeren. Niet elk goed idee hoeft een volkomen nieuw idee te zijn, misschien bedenk jij wel 
een geniale variant op een al bestaand idee.  

Welke vorm je ook kiest, sta stil bij de volgende vragen: 
/ Wat is mijn doel? Bijvoorbeeld: minder vlees eten, minder vliegen, groene stroom gebruiken 
/ Wat is de impact daarvan op het milieu? 
/ Wie is mijn doelgroep? Bijvoorbeeld: ouderen, kinderen, hippies in de stad, boeren 
/ Hoe gaat mijn idee mijn doelgroep aanspreken? Bijvoorbeeld: werkende mensen moeten elke dag naar hun werk toe, 
vervoer is dus belangrijk voor hen. 
/ Hoe bereikt mijn idee de doelgroep? Bijvoorbeeld: via het internet, via school, op plekken waar ze vaak komen. 

Tip: Zorg dat het niet te ver uit de comfortzone van je doelgroep ligt. Een fanatiek vleeseter zal niet van de een op de 
andere dag nooit meer vlees willen eten.  



ACHTERGRONDINFORMATIE
Klimaatverandering is een veel besproken thema, we lezen en horen er van alles over. Om de documentaire 
beter te kunnen begrijpen is hier een overzicht van belangrijke achtergrondinformatie over het onderwerp. 

Klimaatverandering 
Klimaatverandering is de verandering van het  
gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. 
De verandering is het duidelijkst zichtbaar in stijging 
of daling van temperatuur, veranderingen van lucht-
stromen en van de waterkringloop (heeft invloed op 
bewolking en hoeveelheid neerslag). De veranderin-
gen hebben invloed op onder andere woestijnvorming, 
overstromingen, de grootte van ijskappen, het zeeni-
veau en het verdwijnen van dier en plantsoorten. 

Temperatuurstijging 
Dat de aarde opwarmt is een feit, de laatste jaren 
warmt de aarde steeds sneller op. 2016 is het warmst 
gemeten jaar op aarde ooit. De temperatuurstijging 
heeft grote gevolgen.  

Al Gore 
Een voormalig vice president van de Verenigde staten. 
Bekend geworden met de film An Inconvenient Truth, 
over de gevolgen van klimaatverandering. De docu-
mentaire won een Oscar en heeft bijgedragen aan het 
klimaatbewustzijn in de wereld. De film kreeg ook 
kritiek, Gore zou de effecten overdrijven en niet overal 
was voldoende bewijs voor.  

Fossiele brandstoffen 
Koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit res-
ten van plantaardig en dierlijk leven miljoenen jaren 
geleden. Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. 
Deze brandstoffen worden nu gebruikt voor transport, 
bouw, productie van plastic, ect. Het zijn niet her-
nieuwbare brandstoffen; ze raken dus op. 

Duurzame energie 
In Before The Flood hebben ze het over renewable 
energy: energie die niet opraakt. Zonne-energie, 
windenergie en aardwarmte zijn voorbeelden van 
duurzame energie. Je kent de witte windmolens 
vast wel, hier wordt windenergie mee gewonnen. De 
Europese Unie heeft zich  voorgenomen tegen 2020 
minstens 20% van haar totale energiebehoeften te 
voorzien via hernieuwbare energie. 

Energietransitie 
Overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie  

Klimaatneutraal 
Misschien heb je wel eens van klimaatneutraal eten 
gehoord, of klimaatneutraal vliegen. Klimaatneutraal 
houdt in dat een proces  niet bijdraagt aan klimaat-
verandering. Het gaat meestal om de CO2  (een 
broeikasgas) uitstoot die gecompenseerd wordt. Dit 
compenseren gebeurt bijvoorbeeld door het planten 
van een boom. Een boom gebruikt namelijk CO2 om te 
groeien.  

STILL UIT: BEFORE THE FLOOD
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/Werk in groepjes. 
/Brainstorm 5 minuten; roep alles wat je verzinnen kunt, denk nog niet na over de haalbaarheid van je idee.  
/Selecteer de 3 beste ideeën, misschien kunnen er combinaties gemaakt worden. 
/Brainstorm verder over hoe deze 3 ideeën vorm zouden kunnen krijgen. 
/Kies het beste idee. 
/Werk het beste idee verder uit, sta steeds stil bij de vragen. 
/Bedenk of je je plan daadwerkelijk uit kan voeren binnen de gegeven tijd, lukt dit niet bedenk dan hoe je je plan kan 
presenteren.



Klimaat-hoax 
‘De klimaat-hoax’ is een term gebruikt door de 
mensen die niet geloven in klimaatverandering. Kli-
maatverandering wordt een nieuwe religie of linkse 
propaganda genoemd. Een van de argumenten is 
dat zeespiegel-en temperatuurstijgingen natuurlijk 
zijn en  de invloed van de mens dus zwaar overschat 
wordt. ‘Er zijn sommige mensen zo arrogant dat zij 
kunnen denken dat zij het klimaat kunnen verande-
ren’.  
Ook politici denken verschillend over klimaatveran-
dering. De Amerikaanse president Trump noemde de 
klimaatverandering ‘een hoax, bedrog, bedacht door 
de Chinezen om de Amerikaanse concurrentiepositie 
aan te tasten’. Deze uitspraak heeft hij nu teruggeno-
men en hij denkt dat er toch enig verband is tussen 
klimaat en de mens. 
In de documentaire wordt verteld over personen die 
klimaatverandering ontkennen en hun banden met 
bijvoorbeeld de olie-industrie. De olie-industrie kan 
lijden onder nieuwe wetgeving als gevolg van klimaat-
bewustzijn. De broers Koch  en senator James Inhofe 
worden als voorbeeld genoemd. Door hun zakelijke 
banden wordt de geloofwaardigheid en betrouwbaar-
heid van hun uitspraken sterk in twijfel getrokken. 
Veel politici in de Verenigde Staten ontkennen het 
bestaan van klimaatverandering maar hebben ook 
geld geïnvesteerd in de olie-industrie.  

Klimaatakkoord Parijs 
Klimaatverandering trekt zich niks aan van lands-
grenzen, het is een mondiaal probleem dat gezamen-
lijk aangepakt zal moeten worden. Misschien heb je 
wel gehoord dat de Amerikaanse president Trump 
zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van 
Parijs. In 2015 werd er in Parijs een klimaatconfe-
rentie georganiseerd. Tijdens dit overleg werd er een 
klimaatakkoord opgesteld dat door 174 landen werd 
ondertekend. Al deze landen samen maakten afspra-
ken over welke maatregelen ze gaan nemen om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan zodat de 
klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden 
Celsius. Verder moet er een einde komen aan het 
gebruik van fossiele brandstoffen, ieder VN lidstaat 
moet een ambitieus nationaal klimaatplan opstellen 
en rijkere landen moeten armere landen hierin finan-
cieel ondersteunen.

Klimaatbeleid in Nederland 
Het klimaatbeleid in Nederland is gebaseerd op de 
wereldwijde klimaatafspraken. Het is gericht op 
maatregelen om de gevolgen op te vangen, zoals bij-
voorbeeld de versterking van de wijken en het planten 
van meer groen in steden. En het is gericht op de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 
bijvoorbeeld over te stappen op wind-en zonne-ener-
gie. Afgelopen verkiezingen zag je dat het klimaat een 
belangrijk discussiepunt was tussen de verschillende 
politieke partijen in Nederland.

OOK LEUK
/ Deze animatie maakt temperatuurstijgingen inzichtelijk
/ Informatie over klimaatbeleid in Nederland
/ Test je ecologische voetafdruk
/ Meer informatie over before the flood
/ Andere manieren om vervuiling tegen te gaan 

COLOFON | Auteur: Annerie Holtland            Redactie: Susanne Beckers         Vormgeving: Studio another day 

Elon Musk 
ElonMusk is een bekende ingenieur en ondernemer. 
Hij is de oprichter van SpaceX en mede-oprichter van 
Tesla. Tesla maakt elektrische auto’s. In zijn werk is 
hij bezig met het bedenken en maken van duurzame 
oplossingen voor ons klimaatprobleem. Musk vindt 
dat de Amerikaanse overheid geen subsidie moet 
geven aan milieu-bewuste bedrijven, maar juist een 
soort boetes zou moeten geven aan milieu-onvriende-
lijke bedrijven.
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Tips /Korte animatie over klimaatverandering te gebruiken als introductie in de klas https://www.youtube.com/watch?v=kYcm3GRXKfA /Korte animatie die de temperatuurstijgingen inzichtelijk maakt https://www.scientias.nl/eindelijk-animatie-klimaatverandering-echt-duidelijk-beeld-brengt/
https://www.youtube.com/watch?v=73QtRwR04fI&feature=youtu.be
https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/voetafdruk/voetafdruktest.htm?gclid=EAIaIQobChMI7Yu2gJjF1QIVQT8bCh0wEw3IEAAYASAAEgIpP_D_BwE
https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/voetafdruk/voetafdruktest.htm?gclid=EAIaIQobChMI7Yu2gJjF1QIVQT8bCh0wEw3IEAAYASAAEgIpP_D_BwE /Meer informatie over de film http://www.magazine.nationalgeographic.nl/artikel/before-the-flood-leonardo-dicaprio-vecht-tegen-klimaatverander
http://news.nationalgeographic.com/2017/07/chasing-genius-air-ink-carbon-pollution-graviky/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20170712ngc-pollutioninkchasinggenius&utm_campaign=Content&sf97424788=1
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