
Beste docent,

De film Morgenland gaat vergezeld van een bijbehorende verwerkingsles.
De tijdsduur van film en les is een tot anderhalf uur. 

Het lesdoel is het creëren van bewustzijn. Aan het eind van de les begrijpen de studenten waarom 
de energietransitie nodig is en welke impact dit heeft op hun leven.

Testlessen op scholen lieten geïnteresseerde studenten zien, waarbij een levendige discussie 
op gang kwam. Docenten kunnen de motivatie en het enthousiasme aangrijpen door een 
gezamenlijk duurzaam project te formuleren. Dat kan op vele gebieden: energiebesparing, 
omgaan met afval en plastic, een culinair project met voedsel met een lage CO2 voetafdruk 
etcetera.

De structuur van de les is als volgt:

1. Introductie (10 min.)
Tien powerpointplaatjes vormen een korte introductie.

2. Informatie en motivatie. (12 min.) 
De film.

3. Verwerking door discussie. (30 min.)
De feiten en antwoorden zijn voor de docent ter beschikking in dit document.

Hierna volgt het script voor de les die hoort bij de powerpoint voor vertoning in de collegezaal. 
Een korte impressie van het geheel krijgt u door de les online te bekijken op 
www.morgenlandfilm.nl. 

Veel plezier,
het Morgenland team

versie 12-07-21



De les in woord en beeld - hbo

LESMATERIAAL

Planeet aarde. Gesitueerd in een zonnestelsel dat deel uitmaakt 
van het Virgo Supercluster van sterrenstelsels. Om precies 
te zijn in de Orionarm, een van de kleine spiraalarmen van 
het Melkwegstelsel. We weten niet precies hoeveel sterren er 
in het heelal zijn maar sterrenkundigen schatten op basis van 
waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble dat het er niet 
minder dan 100 triljard zijn, oftewel 1023. [1]

Vergeleken met de gigantische omvang van het heelal is onze 
directe omgeving extreem klein. De dichtstbijzijnde ster is de 
zon. Het is een kleine ster die het centrum van ons zonnestelsel 
vormt, waarin de aarde op haar beurt een kleine planeet is. Een 
heel kleine planeet: de zon is ruim 100x groter dan de aarde.

De aarde met haar karakteristieke blauwe kleur, gezien door de 
Nederlandse astronaut André Kuipers vanuit het internationale 
ruimtestation ISS.

Astronauten weten dat ze hun tijdelijke verblijf in de ruimte 
technisch en anderszins perfect op orde moeten houden; hun 
leven hangt er immers vanaf.

Zo bezien kan je het ISS als metafoor voor de aarde zelf 
beschouwen. Na zijn ruimtereis vergeleek de eerste 
Nederlandse astronaut, Wubbo Ockels, onze planeet inderdaad 
met een klein ruimteschip: “Daar moeten we zuinig op zijn. Dus 
dat moeten we schoon houden.”
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CO2 ofwel kooldioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele 
grondstoffen. De snelle klimaatverandering die hiervan het 
gevolg is, zou je de wrange vrucht kunnen noemen van de 
historisch ongekende economische groei sinds de start van de 
industriële revolutie. CO2 zit in de rookgassen van fabrieken, 
elektriciteitscentrales en huizen en in de uitlaatgassen van 
auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. 

Dankzij de aanwezigheid van onder meer dit gas houdt de 
dampkring de ingestraalde warmte van de zon deels vast. 
Zonder dit natuurkundige fenomeen zou het voor de meeste 
levensvormen, waaronder de mens, onleefbaar koud zijn op 
aarde.

Klimaatverandering is van alle tijden. Er waren altijd lange 
periodes van extreme kou en hitte. Maar de snelheid waarmee 
het klimaat nu opwarmt, is voor zover bekend uniek in de 
geschiedenis van onze planeet. Doordat steeds meer CO2 in de 
dampkring komt, wordt het op aarde ook nog steeds sneller 
warmer.

We kennen een aantal gevolgen van deze klimaatverandering. 
De gemiddelde omvang van zee-ijs in het Noordpool gebied is 
de laatste 20 jaar met een derde afgenomen. Ook de ijskappen 
op Groenland en mogelijk op Antarctica smelten en dat in 
een steeds hoger tempo.[3] Onderzoekers verwachten dat de 
zeespiegel rond het jaar 2100 tot wel ruim twee meter gestegen 
kan zijn. [4]
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Zoals bekend is de aarde op dit moment allesbehalve “schoon”. 
Naast regionale en lokale vervuiling van bodem, water en 
lucht hebben we te maken met een mondiaal en existentieel 
probleem van formaat: versnelde klimaatverandering door de 
excessieve uitstoot van gassen in de atmosfeer, met name CO2, 
als gevolg van menselijke activiteit. Deze antropogene emissies 
versterken het natuurlijke broeikaseffect op een manier die tot 
gevaarlijk snelle veranderingen in ecosystemen leidt. [2]5



En nu jij. 

De film nodigt uit tot gezamenlijke actie; jij bepaalt.
Ben je het hiermee eens? Gaat dit ook over jou?
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En daar blijft het niet bij: hittegolven, orkanen en langdurige 
droogte op de ene plek en extreme neerslag op de andere 
brengen de voedselvoorziening in grote delen van de wereld 
in gevaar. We ervaren nu al hoe door honger, gebrek, 
onderdrukking en oorlog miljoenen op de vlucht slaan. Deze 
vluchtelingencrisis kan verergeren als de leefomgeving voor 
steeds meer mensen onleefbaar wordt.

Dit nachtmerriescenario moeten we zien te voorkomen. Daarom 
hebben 192 landen in 2015 in Parijs gezamenlijk besloten om 
klimaatverandering tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de 
gemiddelde temperatuur tot 2050 met maximaal twee graden of 
beter nog anderhalve graad zal stijgen. Dit wordt mede bereikt 
door ervoor te zorgen dat de energievoorziening in dat jaar 100 
procent klimaatneutraal zal zijn. Om dit te bereiken moet de 
energietransitie, de overgang van fossiele grondstoffen naar 
duurzame alternatieven, substantieel worden versneld. Daar 
gaat de film Morgenland over. Over ons land van morgen.

- bekijk nu de film -
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Er zullen miljarden geïnvesteerd moeten worden in 
dijkverhoging en andere waterbouwkundige maatregelen om 
de negatieve effecten hiervan teniet te doen. Een laaggelegen 
rijk land als Nederland kan zich deze vorm van klimaatadaptatie 
nog wel veroorloven, veel ontwikkelingslanden echter niet. Het 
gevolg laat zich raden:  steeds frequentere en destructievere 
overstromingen.
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Discussieer eens over de volgende vijf stellingen:
1. De energietransitie is onbetaalbaar
2. Niets doen tegen klimaatverandering is sociaal en economisch 
onverantwoord
3. Klimaatverandering is alleen te stoppen met technologische 
innovatie
4. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we veel minder 
consumeren
5. We kunnen tot 2050 niet zonder fossiele grondstoffen15

WAAR STA JIJ IN 
DEZE TRANSITIE?
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Wat kun (wil) je zelf doen?

Voorbeelden:
- minder (niet) vliegen
- minder (en duurzamere) spullen kopen
- alleen elektrisch rijden 
- geen vlees of andere dierlijke producten eten
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WAT KAN JIJ DOEN?

Wat kunnen wij doen?

Hoe kan jouw universiteit of hogeschool concreet bijdragen aan 
het tegengaan van klimaatverandering?
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WAT KUNNEN WIJ 
DOEN?
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Begrippenlijst

In Morgenland komen begrippen voor die misschien uitleg behoeven. Hieronder vind je een korte 
uitleg.

Biomassa / biogrondstof
Biomassa is plantmateriaal zoals (snoei)houtafval, gft-afval, en plantenresten zoals stengels en bladeren 
van maïsplanten.  Door biomassa te vergisten ontstaat groen gas, en dat kan aardgas vervangen. 
Biomassa is een hernieuwbare energiebron omdat planten altijd zullen blijven groeien.

Aardwarmte
Aardwarmte of geothermie kan worden gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Door 
buizen in de grond te boren kunnen we warm water te uit de grond halen. Hoe dieper hoe hoger de 
temperatuur.
Dit kan op kleine schaal, een eigen systeem voor je huis (50-100 meter diep). Maar ook op grote schaal. 
Op 4 kilometer diepte kunnen we warmte van 130 °C naar boven halen. Hiermee kunnen we hele 
wijken van warmte voorzien.

Elektrische warmtepomp
Een elektrische warmtepomp zorgt voor de verwarming van je huis, en het warm water voor de 
badkamer of keuken. Het werkt als een omgekeerde koelkast en haalt de warmte uit de grond of uit de 
buitenlucht. Voor een warmtepomp moet je huis goed geïsoleerd zijn, en werkt vaak doormiddel van 
vloerverwarming. Het wordt daarom vooral gebruikt bij nieuwbouw huizen zonder aardgas aansluiting.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met je cv-ketel. Hij zorgt op de meeste 
dagen voor de verwarming van je huis. Alleen op hele koude dagen springt de cv-ketel bij. De cv-ketel 
zorgt ook voor het warme water in de badkamer of keuken. Een hybride warmtepomp is vooral handig 
in de bestaande bouw, voor huizen die nog niet heel goed geïsoleerd zijn. 

Waterstof
Duurzame waterstof wordt onder andere gemaakt doormiddel van electrolyse. Door groene stroom 
samen te brengen met water wordt het water gesplitst in zuurstof en waterstof. Auto’s kunnen rijden 
op waterstof, het kan worden gebruikt als vervanging van aardgas, en het kan worden gebruikt als 
opslag. Waterstof kan weer worden omgezet naar elektriciteit.
Het is een schone brandstof want het enige dat wordt uitgestoten is waterdamp.

Bronvermelding:
1. NASA - https://helios.gsfc.nasa.gov/qa_star.html#howmany
2. IPCC rapport 2018 - https://www.ipcc.ch/sr15/
3. NASA - https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/
4. KNMI - https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/extreme-zeespiegelstijging-in-de-21e-eeuw


