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Colofon
AardeWijzer

Over De Belofte van Twente

De Belofte van Twente is een samenwerkingsverband binnen de regio Twente 
onder leiding van Isis Zengerink. Hiermee zet zij haar werk als Derde Kamerlid in 
2008/2009 voort. Meer draagvlak voor het Earth Charter is essentieel voor het 
voortbestaan van onze planeet en haar bewoners. Inmiddels werkt De Belofte 
van Twente samen met NCDO, Derde Kamer, Gemeente Hengelo, Universiteit 
Twente en met meerdere participanten en betrokkenen.

Concrete acties van De Belofte van Twente:

1. informeert belangstellenden;
2. inspireert en begeleidt participanten;
3. verbindt burgers, besturen en bedrijven;
4. stimuleert projecten.

Zie www.debeloftevantwente.nl voor meer informatie.

Rechten

Niets uit deze methode mag zonder toestemming van de auteurs op enige 
wijze worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt voor enig ander doel 
dan het volledig doorlopen van dit lesprogramma zoals beschreven in de 
docentenhandleiding.
Alle rechten voorbehouden. Zie ook www.aardewijzer.nl.

Over de auteurs

AardeWijzer is in 2011 ontwikkeld in opdracht van De Belofte van Twente 
door de volgende drie studenten van de opleiding Onderwijskunde aan de 
Universiteit Twente:
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Werkboek
Handleiding

Welkom

Beste leerling,

Dit is het werkboek voor het project AardeWijzer. Je zult vier dagdelen aan de 
gang gaan met diverse opdrachten met de hulp van dit boek, je docent(en) en 
de website www.aardewijzer.nl.

Opbouw lespakket

AardeWijzer bestaat uit vier blokken, verspreid over meerdere dagen. Soms 
werk je zelfstandig maar ook vaak met je groepje. Je docent deelt de klas in 
groepjes in. Ook worden er discussies met de hele klas gehouden. De volgende 
onderdelen horen bij dit lespakket:

 Werkboek: dit werkboek is voor jou het instructieboekje tijdens het project. 
Hierin staan de opdrachten met aanwijzingen en tips. 

 Docentenhandleiding: je docent heeft een handleiding voor het gebruik 
van dit lespakket.

Waarom AardeWijzer?

Aan het begin van de 20e eeuw zijn er millenniumdoelen voor 2015 opgesteld 
om problemen internationaal aan te pakken. Deze problemen zijn bijvoorbeeld 
honger, armoede, discriminatie, kindersterfte en milieuvervuiling. Verschillende 
landen hebben afspraken met elkaar gemaakt om deze problemen op te 
lossen en te voorkomen. Deze afspraken staan in het Earth Charter. Wanneer 
de afspraken in dit document nageleefd worden, kan er een duurzame en 
vreedzame wereld ontstaan. 

AardeWijzer wil jou kennis laten maken met de principes. Het wil je laten 
nadenken over hoe je leeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook wil het je 
wijzen op hoe je duurzaam en vreedzaam kunt leven. AardeWijzer wil je laten 
zien hoe je als Twentenaar, Nederlander en als wereldburger wijzer om kunt 
gaan met de aarde. 

Namens de auteurs: veel plezier met AardeWijzer!
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Werkboek
Handleiding

Opbouw lespakket (vervolg)

 Bouwmaterialen: om het dorp te kunnen ontwerpen, maak je gebruik van 
bouwmaterialen. Dit zijn de volgende:

 y Plattegrond van Duurselo: hier wordt het uiteindelijke ontwerp van 
Duurselo opgeplakt.

 y Plattegrond van Duurselose wijken: hier plak je met je groepje je gebouwen 
en voorzieningen op.

 y Voorzieningsvellen: hier kunnen jullie je gebouwen en/of voorzieningen 
uitknippen. Ze geven door hun verschillende kleuren de verschillende 
categorieën bebouwing in het dorp Duurselo weer, zoals woningen, 
industrie en groen.

 Internetbronnen: de externe informatiebronnen die je bij sommige 
opdrachten kunt gebruiken zijn te vinden op www.aardewijzer.nl. Ook vind 
je hier een geluidsfragment.

 Antwoordmodel: Je docent beschikt over een antwoordmodel.

Individuele opdracht

Groepsopdracht

Computeropdracht*

Discussie- of 
overlegopdracht

Leesopdracht

Luisteropdracht*

Extra opdracht

Huiswerkopdracht

Opdrachten

De opdrachten maak je over het algemeen in je schrift. In het werkboek hebben 
de opdrachten één of meerdere icoontjes, zodat je weet wat je te wachten 
staat:

* Je vindt de bronnen voor deze opdrachten op www.aardewijzer.nl.

Creatieve of 
bouwopdracht
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Blok 1
Introductie

Opdracht 1

Een tijdje terug heb je gezien hoe lekker het kan zijn om alles te kunnen kopen 
wat je wilt en in luxe te leven. Maar het heeft gevolgen om op zo’n manier te 
leven. Om te kunnen wonen, kleding te kunnen kopen, te eten, te reizen en op 
vakantie te gaan heb je ruimte nodig op de aarde. In de strijd om de beschikbare 
ruimte op onze aardbol verliest de natuur het vaak van de mens. En dat terwijl wij 
maar één aarde hebben! Je kunt meten hoeveel ruimte jij nodig hebt voor jouw 
levensstijl. Deze ruimte heet de Ecologische Voetafdruk. Hoeveel aardbollen 
zouden we nodig hebben wanneer iedereen zou leven zoals jij? 

a. Doe de test op: http://goo.gl/5vE3h
b. Hoeveel hectare is je voetafdruk? 
c. Is dit groter of kleiner dan de gemiddelde Nederlander?
d. Hoeveel hectare heeft een Amerikaan nodig voor zijn voetafdruk?
e. Hoeveel hectare heeft een Congolees nodig voor zijn voetafdruk?
f. Hoeveel aardbollen hebben we nodig als iedereen op de aarde leeft zoals 

jij?

Opdracht 2

Van je docent heb je een plattegrond van de Twentse 
plaats Borne gekregen. Borne is een dorp van ruim 
20.000 inwoners en ligt naast Hengelo. Bekijk deze kaart 
en geef aan wat je ziet. Kijk ook goed naar de legenda.

a. Wat voor type bebouwing is er? 
b. Wat vind je in het dorp nog meer behalve gebouwen?
c. Wat voor soort bebouwing neemt in Borne het 

meeste ruimte in?
d. Welke voorzieningen zijn er in Borne?
e. Wat zijn de afmetingen van Borne op de kaart in cm?
f. Wat zijn de werkelijke afmetingen van Borne in km?

B O R N E
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Blok 1
Introductie

Opdracht 3

Lees de brief van het Bestuur van Twente waarin de wethouders van de nieuwe  
gemeente Duurselo een verzoek voor je hebben. Hierin staat de opdracht voor 
dit project beschreven.

Opdracht 4 extra

Lees de principes van het Earth Charter in het 
Twents en vertaal deze naar het Nederlands. Als 
je de letterlijke betekenis niet weet, geef dan 
aan wat de principes ongeveer betekenen. Geef 
in ieder geval de betekenis van de vier thema’s. 
Schrijf dit op in je schrift.

Als je het moeilijk vindt om Twents te lezen, kun je 
de hoofdthema’s ook beluisteren. Vraag hiervoor 
je docent om het geluidsfragment. Je mag ook 
overleggen met je groepje.

Bestuur van Twente

Opdracht 5

Je krijgt een lijst met principes van het Earth Charter. Dit zijn internationale 
afspraken over hoe we het best met de wereld om kunnen gaan. Het Earth 
Charter is verdeeld in vier verschillende thema’s en elk thema bestaat uit vier 
principes. Samen zijn dat dus 16 principes die de wereld beter maken. In deze 
opdracht ga je met deze principes aan de slag. 

a. Bedenk welke dingen jij nu al doet die bij de principes passen. Schrijf voor 
alle vier de (dikgedrukte) thema’s op wat je precies doet dat bij dat thema 
past. 

Voorbeeld: 
Thema I: ‘Heb respect voor elkaar, dieren en planten’ Wat doe ik eraan: Ik geef 
mijn kat elke dag twee keer eten en elke dag geef ik de planten thuis vers 
water. Daarnaast scheld ik mijn klasgenoten nooit uit.
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Blok 1
Introductie

Opdracht 5 (vervolg)

b. Schrijf nu voor alle vier de thema’s op:
I. Of je dat thema wel of niet belangrijk vindt.
II. Waarom je dat thema wel of niet belangrijk vindt.

c. Schrijf op welke van de vier thema’s jij het belangrijkste vindt en waarom je 
deze het belangrijkst vindt.

Ga nu met je groepje bij elkaar zitten.

d. Vertel om de beurt aan je groepsgenoten welke van de thema’s jij het 
belangrijkste vindt en waarom je die belangrijker vindt dan de andere 
thema’s.

e. Geef je groepsgenoten een voorbeeld uit je eigen leven van hoe jij dat 
thema in de praktijk brengt.

f. Bepaal welk thema jullie samen het belangrijkst vinden. Om tot een 
beslissing te komen kun je ook stemmen.

Opdracht 6

De wethouders van het dorp Duurselo vinden het erg belangrijk dat de mensen 
die in Duurselo wonen op zo veel mogelijk verschillende manieren met de 
thema’s in contact komen. Daarom stellen zij elk een manier voor, waarop jij de 
thema’s voor hen in beeld kan brengen.
a. Lees de voorstellen van de wethouders op de volgende pagina.
b. Kies één van de voorstellen van de wethouders.
c. Verwerk jullie belangrijkste thema uit opdracht 5f volgens het gekozen 

voorstel.
d. Presenteer jullie werk in 1 minuut aan je klasgenoten. Vertel hierin:

I. Voor welk thema je hebt gekozen;
II. Waarom dat het belangrijkste thema is en 
III. Wat je erbij hebt gemaakt.

e. Stel goede vragen aan je klasgenoten na hun presentatie.
 
Voorbeelden: 

 y Waarom is jullie thema het belangrijkst? 
 y Is jullie thema voor iedereen belangrijk, of alleen voor jullie zelf?
 y Hoe gaan jullie op dit moment zelf met dat thema om?
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Blok 1
Introductie

Opdracht 6 (vervolg)

Hallo! Mijn naam is meneer Donkerbroek. Als ik om mij heen kijk zie ik 
dat de meeste jongeren een stripverhaal erg leuk vinden om te lezen. 
Zouden jullie voor mij misschien een strip over het thema dat jullie 
hebben gekozen kunnen maken? De strip mag maximaal 1 A4 groot 
zijn.

Welkom. Ik ben meneer Zhapori. Zoals jullie misschien weten vinden 
oudere mensen het leuk om boeken en gedichten te lezen. Zouden 
jullie voor mij een verhaal of gedicht willen schrijven? Het verhaal of 
gedicht mag maximaal 150 woorden lang zijn.

Goedemiddag. Ik heet mevrouw Kuyt. Tegenwoordig 
worden heel veel dingen met een icoon of klein figuurtje 
aangegeven. Bijvoorbeeld in verkeersborden, zoals die 
hiernaast, en op het station. Misschien zijn ze ook wel 
bij jou in de klas te zien. 
Zouden jullie voor mij voor jullie thema een mooi 
icoon kunnen maken? Het icoon moet 1 A4 groot zijn, dan kunnen je 
klasgenoten achterin hem ook nog zien. Als je tijd over hebt zou ik ook 
graag voor de vier principes van je thema een icoontje krijgen.

Hoi! Mijn naam is mevrouw Ebbema. Eigenlijk vindt iedereen die in het 
ziekenhuis ligt het leuk om een tekening te krijgen. Omdat er helaas 
een aantal zieke mensen in Duurselo zullen zijn, zou ik het leuk vinden 
om hen een paar van jullie tekeningen te kunnen geven. Zouden 
jullie voor mij een tekening van 1 A4 groot kunnen maken van jullie 
belangrijkste thema?

Opdracht 7 extra

Jij vormt met je groepje een interviewteam. Je gaat als interviewteam elkaars  
ouders interviewen. Het doel van dit interview is om erachter te komen waarom 
zij op de plek en in het huis zijn gaan wonen waar zij nu wonen. Daarnaast ga 
je ook onderzoeken hoeveel jullie ouders al (bewust of niet) met het Earth 
Charter doen.
Van je docent krijg je een bijlage met een uitleg over het interviewen. Neem 
deze mee naar je ouders.
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Blok 2
Het dorp

Opdracht 8

In de brief van de wethouders heb je al kennis mogen maken met meneer 
Zhapori, meneer Donkerbroek, mevrouw Ebbema en mevrouw Kuyt. In de 
folder ‘Portefeuilleverdeling Wethouders’ kun je verder kennis maken met de 
wethouders. In deze folder staat waar elke wethouder verantwoordelijk voor 
is. 
Lees nu de folder door.

Opdracht 9

Je docent heeft de plattegrond van het gebied laten zien waar Duurselo 
gebouwd moet worden. Je gaat met je klas bedenken welke gebouwen en 
voorzieningen Duurselo moet krijgen om er een prettig dorp van te maken. Je 
kunt hiervoor bedenken welke gebouwen of voorzieningen Borne of je eigen 
woonplaats heeft. 
Houd ook goed rekening met de tips van de wethouders op de volgende pagina.

Dhr.  A.G. Zhapori – Portefeuille Zorg en Respect
Voorzieningen van een dorp
Een dorp heeft niet zoveel voorzieningen als een stad. Zoals je 
misschien gezien hebt, heeft Borne bijvoorbeeld geen ziekenhuis. 
Inwoners van een dorp gaan hiervoor naar een stad in de buurt.
Weet je nog dat Borne 20.000 inwoners heeft? In Duurselo komen 
ongeveer 12.000 mensen te wonen. Er zijn dus minder voorzieningen 
nodig dan in Borne. 

Er zijn een aantal regels voor het bouwen van gebouwen en voorzieningen in 
Duurselo. De voorzieningen moeten namelijk voldoen aan één of meer van de 
volgende eisen:

 Jij vindt het belangrijk dat dit gebouw of deze voorziening in Duurselo komt;
 Je ouders vinden dit gebouw of deze voorziening belangrijk. (Denk terug 

aan het interview dat je met hen gehouden hebt);
 Het gebouw of de voorziening is belangrijk om te kunnen leven volgens de 

principes van het Earth Charter.

Alle gebouwen en voorzieningen die jullie kunnen bedenken worden klassikaal 
opgeschreven.
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Blok 2
Het dorp

Opdracht 9 (vervolg)

Dhr.  A.G. Zhapori – Portefeuille Zorg en Respect
Burgers vinden het belangrijk dat ze goed voor hun familie en vrienden 
kunnen zorgen. Maar ze hebben niet altijd tijd om dit zelf te doen. Het 
is daarom belangrijk dat Duurselo hierin voorziet. Er zijn verzorgings- 
en verpleeghuizen nodig en een kinderdagopvang of crèche. Ook 
vinden burgers het belangrijk dat ze naar een huisarts, tandarts of 
fysiotherapeut kunnen. Naast de zorg voor de mens, willen burgers 
ook goed zorgen voor hun huisdieren. Ze vinden het belangrijk dat 
hun huisdieren voldoende ruimte hebben. Honden moeten kunnen 
worden uitgelaten in het park. Over parken gesproken… mensen 
vinden het natuurlijk ook fijn om een wandelingetje te kunnen maken, 
te kunnen joggen, of lekker in de zon te zitten. Dit kan in het park of 
in je eigen achtertuin.

Mw. Y. Ebbema – Portefeuille Rechtvaardigheid
Lekker kunnen sporten, een dagje uit, een boek lezen of naar het 
museum gaan: we doen het graag! Het is daarom belangrijk dat Duurselo 
iets heeft te bieden voor in je vrije tijd. Ook zijn ontmoetingsplekken 
hiervoor belangrijk. Denk aan dorpshuizen, clubhuizen, horeca, kerken 
en moskeeën. Maar natuurlijk is niet alleen vrije tijd belangrijk, er 
moet ook gewerkt worden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende 
werkgelegenheid is in het dorp zelf. En natuurlijk moeten de jongeren 
voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Dit start op de basisschool. 
Veel dorpen hebben een eigen basisschool. Voor het voortgezet 
onderwijs gaan veel jongeren naar een stad in de regio.

Mw.  L.T. Kuyt – Portefeuille Vrede en Veiligheid
Iedere burger, jong of oud, moet zich veilig kunnen voelen. Ze vinden 
het dan ook belangrijk dat er ‘voldoende blauw’ op straat is. Niet elk 
dorp heeft een politiebureau, maar bijvoorbeeld wel een wijkagent. 
Ik werk nauw samen met mevrouw Ebbema voor het beheer en de 
beveiliging van ontmoetingsplekken.

Dhr. Z.T.M. Donkerbroek – Portefeuille Duurzaamheid en Milieu
Mensen gooien veel afval weg. Recyclen, energie opwekken uit afval 
of groene stroom zijn mooie oplossingen, maar geen enkele burger 
wil natuurlijk een afvalverwerkingsfabriek naast de deur hebben. En 
ik zou ook geen windmolen in mijn tuin willen! Toch willen alle burgers 
wel gewoon elektriciteit. Denk er daarom goed over na hoe deze 
elektriciteit opgewekt wordt en vooral ook wáár dit gebeurt.
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Blok 2
Het dorp

Opdracht 10

Je groepje heeft een plattegrond van een wijk van Duurselo gekregen. Dit is 
het stukje grond waar jullie vanaf nu verantwoordelijk voor zijn. Ook hebben 
jullie een lijst met gebouwen of voorzieningen gekregen. Deze gebouwen of 
voorzieningen moeten jullie op jullie stukje grond bouwen.

Bedenk met je groepje waar elk gebouw of elke voorziening moet komen te 
staan. Om te zorgen dat alles in het dorp past, moeten de gebouwen op de 
kaart worden gepuzzeld. Daarvoor moet je kleine versies van de gebouwen 
maken. Om te zorgen dat alles het goede formaat heeft op de kaart, moet je de 
gebouwen op schaal tekenen en uitknippen. 
Schrijf het schema onderaan de volgende pagina over in je schrift en vul het 
voor elk gebouw wat jullie hebben in. Beantwoord telkens de vragen: Waarom 
bouw de dit gebouw? en waarom bouw je het daar?
Gebouwen op schaal maken is niet moeilijk. Als je de volgende stappen volgt 
leer je hoe je een gebouw op schaal kunt maken:

a. Bedenk hoe groot het gebouw in het echt is. Voor een aantal veel 
voorkomende gebouwen zijn in het kader de echte groottes gegeven. Staat 
jouw gebouw er niet bij? Schat hoe groot dat gebouw ongeveer is. Vraag 
eventueel ook een andere leerling of je docent hoe groot hij of zij denkt dat 
het gebouw in het echt is.

b. De kaart van Duurselo heeft een schaal van 1:2500. Dat betekent dat 1 
centimeter op de kaart in het echt 2500 centimeter, dus _____ meter is.

c. Als je de grootte van een gebouw om wilt rekenen in een aantal centimeters 
op de kaart moet je de grootte van het gebouw in meters delen door 25 
meter. Je moet delen door 25 meter omdat 1 centimeter op de kaart 25 
meter is. Als een gebouw in het echt 100 meter is, hoe groot is dat dan op 
de kaart? Antwoord: 100 ÷ 25 = ______centimeter. 

d. Teken alle gebouwen die je nodig hebt op de juiste voorzieningsvellen. 
e. Als je alle gebouwen op de voorzieningsvellen getekend hebt, kun je ze 

uitknippen.
f. Pak jouw wijk erbij. Passen alle gebouwen in je wijk? Overal waar geen 

gebouwen of voorzieningen staan, worden huizen gebouwd, net zolang 
totdat het dorp helemaal gevuld is. Je hoeft voor woonhuizen dus geen 
aparte stukken te knippen. Als je te weinig ruimte hebt, kun je de andere 
groepjes vragen of zij ruimte over hebben in hun wijk. Leuker nog is om 
creatief te zijn. Kun je misschien een park op het dak van de supermarkt 
maken? Vergeet niet om ook de wegen te tekenen.

Tip: 
De gebouwen of voorzieningen kun je uit de voorzieningsvellen knippen. Zo 
kun je kijken of ze in je wijk passen. Plak de gebouwen of voorzieningen met 
een dubbelgevouwen plakbandje vast. Zo kun je ze nog gemakkelijk losmaken.
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Blok 2
Het dorp

Opdracht 10 (vervolg)

g. Zorg ervoor dat al je gebouwen of voorzieningen een plek in Duurselo 
krijgen. Als dit echt niet lukt, vraag dan aan je docent om de bouw stil 
te leggen. Er kan dan overlegd worden of gebouwen of voorzieningen 
weggelaten kunnen worden. 

Mw. Y. Ebbema – Portefeuille Rechtvaardigheid
Gebouwen of voorzieningen weglaten? Dat kan alleen als de 
leefbaarheid van het dorp niet achteruit gaat. Denk om de principes 
van het Earth Charter!

Echte groottes van veelvoorkomende gebouwen:
Gebouw Lengte Breedte
Kerk 50 meter 25 meter

Tankstation 25 meter 25 meter

Museum 125 meter 50 meter

Supermarkt 50 meter 25 meter

School 50 meter 50 meter

Treinstation 100 meter 25 meter

Winkels 25 meter 25 meter

Zwembad 50 meter 25 meter

Ziekenhuis 150 meter 200 meter

Park 150 meter 100 meter

Dhr. Z.T.M. Donkerbroek – Portefeuille Duurzaamheid en Milieu
Bomen en planten zorgen voor een gezonde leefomgeving. Zorg er 
dus voor dat deze op veel verschillende plekken terugkomen. Het 
zou fijn zijn als de bewoners niet ver hoeven te lopen voor parkjes of 
uitlaatveldjes voor de hond. Ze willen ook weinig moeite doen om hun 
afval te scheiden. Hoe zorg je ervoor dat dit makkelijk voor ze is?

Waarom bouw je dit Waarom daar?
Gebouw/voorziening Reden 1: …………..

Reden 2: …………..
Reden 3: …………..

Reden 1: …………..
Reden 2: …………..
Reden 3: …………..

Gebouw/voorziening Reden 1: …………..
Reden 2: …………..
Reden 3: …………..

Reden 1: …………..
Reden 2: …………..
Reden 3: …………..
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Blok 3
De maatschappij

Opdracht 11

Je groepje heeft één of meerdere gebouwen of voorzieningen van het dorp 
Duurselo gekregen waar je verantwoordelijk voor bent. Verder heeft ieder 
van jullie een cultuur gekregen. Voor deze cultuur ga je informatie opzoeken. 
Hieronder staan een aantal vragen die je moet beantwoorden. Door middel 
van deze vragen kom je te weten wat mensen van de verschillende culturen 
belangrijk vinden. Om antwoord te vinden op dit soort vragen kan je het 
internet gebruiken. Op www.aardewijzer.nl vind je een aantal bronnen die je 
hiervoor kunt gebruiken. Daarnaast kan je ook gebruik maken van boeken in de 
mediatheek of bibliotheek op school of van andere vakken.

Mw. L.T. Kuyt – Portefeuille Vrede en Veiligheid
Nederland is een multicultureel land. Dit betekent dat er veel 
verschillende culturen met elkaar samen wonen. Nederlanders, 
Marokkanen en Turken, Surinamers en Antillianen, Indonesiërs en 
Chinezen… Dit levert soms problemen op, dat hoor je vast wel eens in 
het nieuws. Mogen moslimmeisjes nu wel of niet een hoofddoekje op 
in de klas? En mag een homoseksuele docent lesgeven op een streng 
gereformeerde school?
In Duurselo komen ook veel verschillende culturen naast elkaar te 
wonen. Het liefst zonder ruzies en problemen. Alle culturen moeten 
gelukkig en tevreden kunnen zijn in Duurselo. In de openbare 
gebouwen en plekken in het dorp gelden daarom regels. Deze regels 
mag jij met je klasgenoten gaan verzinnen. Zorg ervoor dat deze regels 
voor geen enkele cultuur of religie kwetsend of discriminerend zijn. 
Een moeilijke opdracht, waar ik al jaren over aan het piekeren ben!

a. Waar houden de mensen van jouw cultuur over het algemeen van?
b. Wat zijn hun regels?

De bedoeling is dat je voor jullie gebouw of voorziening uitzoekt hoe deze om 
moet gaan met jouw cultuur. Onderstaande vragen helpen je daarbij.

c. Welke openingstijden moet het gebouw of voorziening hanteren wanneer 
het rekening wil houden met jouw cultuur?

d. Mogen mannen en vrouwen samen gebruik maken van het gebouw of 
voorziening?

e. Is iedereen welkom?
f. Wat kan jouw cultuur er beleven, halen, gebruiken of eten? Wat is er te doen?
g. Hoe ziet het gebouw of voorziening er ongeveer uit? Maak een tekening in 

je schrift.

Om je op weg te helpen, is op de volgende pagina alvast een voorbeeld gegeven 
voor als je het park als voorziening hebt en Nederlands als cultuur. Je hoeft 
hem niet over te nemen, want dit is slechts een voorbeeld.
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Opdracht 11 (vervolg)

 Voorbeeld:

Voorziening: het park
Cultuur: Hollands

Feiten over de cultuur Gevolg voor de voorziening
Wat is er te doen?

Nederlandse kinderen hebben zes weken 
zomervakantie

In het park worden in de zomervakantie 
spelletjesdagen georganiseerd

Veel Nederlanders werken voor zichzelf 
of thuis voor de baas

In het park is gratis WiFi, zodat iedereen 
daar kan werken

Nederlanders houden van stamppot Er komt een moestuin in het park waar 
vrijwilligers kool kunnen verbouwen

Welke regels zijn er?

Mannen en vrouwen hebben in Nederland 
gelijke rechten

Zowel mannen, vrouwen, jongens als 
meisjes mogen in het park wandelen en 
spelen

Veel Nederlanders hebben een hond als 
huisdier, maar men heeft een hekel aan 
hondenpoep op straat

Er komen losloopgebieden voor honden

Hoe ziet het gebouw/voorziening eruit?

Nederlanders drinken alcohol. Op de 
meeste plekken in Nederland mag je niet 
drinken op straat. De gemeente bepaalt 
of je ergens wel of niet mag drinken.

In het restaurantje in het park kun je 
wijn, bier en frisdrank kopen, maar dit 
mag je alleen op het terras opdrinken.

Nederlanders houden van de zon als deze 
eens schijnt

Er komen bankjes in het park en een 
zonneterras

Nederlanders houden van regels Er komt een bordje bij de ingang van het 
park waar de huisregels op staan

Mw. Y. Ebbema – Portefeuille Rechtvaardigheid
Voor deze opdracht krijg je een cultuur toegewezen. Dit zijn geen 
‘Marokkanen’, ‘Antilianen’ of ‘Chinezen’, maar de religies die de 
meeste mensen met deze afkomst aanhangen. Dit betekent niet dat 
Marokkanen altijd islamitisch zijn of Antilianen altijd Hindoestaan. 
Maar voor deze opdracht is het even makkelijker om informatie op 
te zoeken over religies. Religies hebben namelijk, duidelijker dan 
het land van afkomst, regels. Deze regels zie je in de samenleving 
gemakkelijker terug dan de cultuur van een ander land. 
Je zult misschien merken dat je algemene informatie opzoekt over 
mensen. Eigenlijk plak je een etiket op personen: ‘Jij bent Marokkaan, 
dus moslim, dus je draagt een hoofddoek’. In het echte leven mag 
je die etiketjes eigenlijk niet plakken, maar voor de inrichting van 
Duurselo is het handig.
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Opdracht 13

Stel dat jij met je familie naar Duurselo zou verhuizen. Hoe zou jouw leven er 
daar uitzien in en om jullie nieuwe huis of buurt? 
Bedenk hoe jij de volgende zaken zou regelen of uitvoeren in en om je nieuwe 
huis of buurt in Duurselo:

a. School
b. Bijbaantjes en 
c. Hobby’s, sport en verenigingen
d. Omgang met familie, vrienden en buren
e. Huisdieren
f. Afval en recycling
g. Energie- en waterverbruik
h. Boodschappen
i. Vervoer

Schrijf dit per onderwerp in een paar zinnen op.
Vind je het lastig om te bedenken hoe je dit zou doen? Bedenk dan wat je 
gisteren of in het afgelopen weekend gedaan hebt. Wat zou in Duurselo anders 
of beter kunnen? Wat zou je in Duurselo nog steeds zo willen doen?

Opdracht 12 extra

Om de opening van het nieuwe dorp Duurselo te vieren, wil de gemeente een 
speciale dag organiseren. Het doel van deze dag is om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor het goede doel. 

Je gaat met je klasgenoten een brainstorm houden over hoe de dorpsbewoners 
dit kunnen doen. Het is natuurlijk het leukst wanneer alle inwoners meehelpen. 
Hoe zou je dit kunnen bereiken? En wat is een leuke manier om geld in te 
zamelen?

a. Kies samen met je klasgenoten een goed doel.
b. Bedenk hoe voor dit doel geld of middelen kunt inzamelen.
c. Bedenk hoe je zoveel mogelijk mensen mee kunt laten doen.

Dhr.  A.G. Zhapori – Portefeuille Zorg en Respect
Denk bij het goede doel niet alleen aan je eigen omgeving, maar 
ook aan de rest van de wereld. Houd bovendien rekening met de 
portefeuilles van mij en mijn collega’s. Je hebt goede doelen die zich 
inzetten voor de bestrijding van ziektes, andere bestrijden armoede 
en zo zijn er meer. Ken jij nog andere soorten? Welke goede doelen 
passen volgens jou het beste bij alle principes van het Earth Charter? 

Dhr.  A.G. Zhapori 
Portefeuille Zorg 
en Respect

Wat betekent 
eigenlijk het Twenste 
Noaberschap?
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Opdracht 15 extra

Het nieuwe restaurant “de Vretskuur” in Duurselo organiseert een proeverij. 
Door verschillende gerechtjes te laten proeven, willen ze het menu samenstellen.

Voorbereiding
Je gaat thuis met je ouder(s) een gerechtje maken. In de klas zijn de categorieën 
‘voorgerecht’, ‘hoofdgerecht’, ‘nagerecht’ en ‘snack’ verdeeld. Zo ontstaat er 
een compleet menu in het restaurant. Maak een gerecht dat typerend is voor 
jouw cultuur of dat jullie thuis vaak eten. Kies iets wat jij lekker vindt. Zorg 
ervoor dat je klasgenoten het allemaal kunnen proeven.

Uitwerking
Jij en je klasgenoten hebben verschillende gerechtjes mee naar school 
genomen. Jullie mogen elkaars eten proeven. Geef een cijfer per gerecht. 
Hiervoor is een speciale menukaart die je kunt invullen die je van je docent 
krijgt. Nadat iedereen alles geproefd heeft, wordt er gestemd. Welke drie 
voorgerechten waren het lekkerst en komen op de kaart te staan? En welke drie 
hoofdgerechten, nagerechten en snacks? De twaalf gerechten met de meeste 
stemmen zullen in het restaurant worden geserveerd.

Opdracht 14 extra

In de vorige opdracht heb je bedacht hoe jouw (ideale) leven eruit zou zien in 
Duurselo. Dit leven ga je in deze opdracht zichtbaar maken. Dit doe je door het 
maken van een moodboard.

Een moodboard is een soort collage: een verzameling van kleuren en 
afbeeldingen. Je kunt er je ideeën, sfeer en gevoel zichtbaar mee maken, voor 
jezelf en voor anderen. Het wordt vaak gebruikt in de mode-industrie en door 
stylisten. Maar ook in de reclamewereld en door grafisch ontwerpers worden 
moodboards gebruikt.

Gebruik voor jouw moodboard een groot stuk karton of papier. Ga op zoek naar 
plaatjes, foto’s of andere materialen die je op het moodboard wilt plakken. Het 
moeten dingen zijn die jou aanspreken, die je mooi vindt. Denk niet te lang na 
voordat je een item op je bord prikt of plakt. De plaatjes op jouw moodboard 
moeten goed passen bij de dingen die je in opdracht 13 hebt bedacht: hoe ziet 
het ideale leven met alle bezigheden er in Duurselo uit? Welke sfeer past hierbij? 
Welk gevoel roept dit op? Maak dit zichtbaar in je moodboard.

Je kunt dit natuurlijk ook op een computer doen met plaatjes van internet, je 
telefoon of camera.
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Opdracht 16

Je hebt nu bedacht hoe de mensen en gebouwen van Duurselo eruit zien. 
Misschien ben je erachter gekomen dat het dorp nog niet alles biedt wat zou 
moeten. Je gaat met je klas bespreken welke gebouwen of voorzieningen er 
nog bij moeten komen in het dorp. 

Wanneer jullie geen plek meer hebben voor een nieuw gebouw of voorziening, 
moet hier een oplossing voor komen. Misschien kunnen een paar bestaande 
gebouwen of voorzieningen weggehaald worden uit Duurselo. Of vallen er 
voorzieningen met elkaar te combineren?
Bespreek met je klas hoe belangrijk jullie toevoegingen zijn. Is de toevoeging 
de sloop van een al bestaande voorziening waard? Kom uiteindelijk met de klas 
overeen hoe Duurselo eruit moet komen te zien.

Bedenk ook in welke wijk(en) de wijziging(en) komen. Het groepje dat 
verantwoordelijk is voor deze wijk, past de wijziging in.

Dhr. Z.T.M. Donkerbroek – Portefeuille Duurzaamheid en Milieu

Discussie: argumenten, tegenargumenten en weerleggingen

In de politiek worden veel discussies gehouden om mensen te overtuigen 
van je mening. Ik heb dus goed moeten leren hoe dat werkt, zo’n discussie. 
Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, maar je moet je wel aan een 
paar regels houden. Ik heb ze hieronder voor je opgeschreven.

Wanneer je een mening hebt verdedig je deze met argumenten. Dit 
zijn de redenen waarom je iets vindt. Je tegenstanders zijn het niet 
met jou eens en hebben argumenten tegen jouw mening: dit zijn 
tegenargumenten. Verder kun jij de argumenten van je tegenstanders 
zwakker maken door te bewijzen dat zij niet waar zijn of door te laten 
zien dat het argument negatieve gevolgen heeft. Dit tegenbewijs is 
een weerlegging.

Voorbeeld:
Persoon A: ‘De zomer is fijn, want dan kun je lekker veel ijsjes eten.’

 De zomer is fijn = mening
 Dan kun je lekker veel ijsjes eten = argument

Persoon B: ‘De zomer is niet fijn, want dan is het veel te warm. Bovendien 
wordt je dik van ijsjes.’

 Dan is het veel te warm = tegenargument
 Je wordt dik van ijsjes = weerlegging van het argument van   

 persoon A. 
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Opdracht 18

Inwoners van een gemeente krijgen elk jaar een gemeentegids. In deze gids staat 
informatie over diensten van de gemeente. Ook kun je er vaak feiten en cijfers 
over de steden en dorpen in vinden. Nu de gemeente een nieuw dorp krijgt, 
moet ook hier informatie over komen. Daarom gaan jullie de folder ‘Wegwijzer 
Duurselo’ maken. In deze folder staat alle belangrijke informatie van het dorp.

Elke groep krijgt een eigen taak. Zo maken jullie samen één folder. De volgende 
taken worden verdeeld (zie ook de aanwijzingen op de volgende pagina):

 Het redactieteam: Dit team bedenkt het ontwerp van de gids en bepaalt 
in welke volgorde de informatie komt te staan. Uiteindelijk voegt de redactie 
alle stukjes samen tot één gids. 

 Journalistenteam 1: Dit team beschrijft welke gebouwen en voorzieningen 
er in Duurselo zijn. 

 Journalistenteam 2: Dit team beschrijft hoe de inwoners van Duurselo 
samenleven. Hoe ziet de maatschappij eruit? 

 Journalistenteam 3: Dit team maakt een stukje over de demografie en 
geografie van Duurselo.

Wanneer opdracht 12 gemaakt is, is er ook een communicatieteam:

 Communicatieteam: Dit team maakt de uitnodiging voor de opening van 
het dorp Duurselo. Maak ook bekend voor welk doel er geld ingezameld wordt 
en waarom er voor dit doel gekozen is.

Omdat er meer groepen dan taken zijn, kunnen er meerdere groepen ingedeeld 
worden bij de journalistenteams.

Opdracht 17

Na de vorige opdracht is het tijd jullie wijk definitief te maken. Plak de 
voorzieningen en gebouwen in jullie wijk met lijm vast. Eén persoon uit jullie 
groepje plakt jullie wijk op de grote plattegrond van Duurselo.
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Opdracht 18 (vervolg)

Dhr.  A.G. Zhapori – Portefeuille Zorg en Respect

Aanwijzing voor journalistenteam 2:
Vergeet niet te vermelden hoe de principes van het Earth Charter terug 
komen in de maatschappij van Duurselo. Ga hiervoor bij alle groepen 
langs om hun voorzieningsschema te bekijken. Vraag je klasgenoten 
ook naar hun antwoorden bij opdracht 13. Deze antwoorden gaan 
jullie samenvatten en in de folder plaatsen.

Mw. Y. Ebbema – Portefeuille Rechtvaardigheid

Aanwijzing voor journalistenteam 3:
De geografische gegevens gaan over hoe het landschap eruit ziet. 
Beschrijf hoe groot het dorp is. Geef aan hoeveel huizen er staan (in 
oppervlakte), en hoeveel vierkante meter het industrie terrein is. En 
hoeveel ruimte nemen de overige voorzieningen (winkels, horeca, 
parken, scholen, etc.) in? Verder wordt er vermeld welke typen wegen 
en straten er door en naar Duurselo lopen.
De demografische gegevens gaan over de inwoners van Duurselo. Hoe 
is de bevolking samengesteld? Wat is de gemiddelde leeftijd? Welke 
beroepen komen voor in Duurselo? Welke culturen vind je in Duurselo? 
Je kunt dit weergeven in tabellen of grafieken. In een taartdiagram 
kun je percentages goed weergeven. 

Mw. L.T. Kuyt – Portefeuille Vrede en Veiligheid

Aanwijzing voor journalistenteam 1:
Vergeet niet te vermelden hoe de principes van het Earth Charter in 
deze gebouwen en voorzieningen terug komen: waarom heeft jullie 
klas besloten om dit gebouw of deze voorziening in Duurselo te 
bouwen? Gebruik hiervoor de aantekeningen van opdracht 9 van de 
hele klas.
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Bestuur van Twente

Aan: Scholen voor voortgezet onderwijs in Twente

Betreft: bedankt voor het ontwerp Duurselo

Geachte leerlingen,

Via deze brief willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet. We hebben begrepen dat 
jullie hard gewerkt hebben om Duurselo te ontwerpen en we hopen dan ook dat jullie een mooi 
dorp hebben gemaakt.

We gaan jullie ontwerp binnenkort samen met het Bestuur van Twente beoordelen. De 
plattegrond van Duurselo, jullie stripverhalen, tekeningen, icoontjes en verhalen of gedichten 
en natuurlijk de brochure zullen wij aandachtig bekijken. We zijn heel benieuwd of het jullie 
gelukt is om een duurzaam dorp te maken. Zijn jullie erin geslaagd om de principes van het 
Earth Charter te verwerken in Duurselo?

Het Bestuur van Twente krijgt meerdere ontwerpen binnen die ook in aanmerking komen om 
gebouwd te worden. We hopen natuurlijk dat het bestuur jullie ontwerp het beste vindt en jullie 
ideeën gaat gebruiken voor de bouw van het Twentse dorp. Maar het mooie is dat jullie niet 
op de daadwerkelijke bouw van Duurselo hoeven te wachten om jullie ideeën in de praktijk te 
brengen. Respect, duurzaamheid, gelijkheid en vrede kun je ook bereiken in je eigen woonplaats 
of op elke andere plek op deze aarde.

We hopen dat jullie met veel plezier aan de opdracht gewerkt hebben en dat jullie er veel van 
geleerd hebben.
 
Met vriendelijke groeten,

Dhr.  A.G. Zhapori – Portefeuille Zorg en Respect
Dhr. Z.T.M. Donkerbroek – Portefeuille Duurzaamheid en Milieu
Mw. Y. Ebbema – Portefeuille Rechtvaardigheid
Mw.  L.T. Kuyt – Portefuille Vrede en Veiligheid

www.aardewijzer.nl

Einde 
Afsluiting
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Begrippenlijst

Begrip Uitleg
Allochtoon Iemand die zelf niet in Nederland geboren is of 

van wie één van de ouders niet in Nederland 
geboren is

Argument Reden waarom je iets vindt

Brainstorm Spontaan ideeën noemen, waarbij geen mening 
over de kwaliteit van het idee genoemd wordt. 
Het gaat om het creëren van zoveel mogelijk 
ideeën

Bron (informatiebron) Dat waar iets (informatie) uit voortkomt

Collage Een kunstvorm die gebruik maakt van 
uitgeknipte stukken papier, die op steviger 
papier of op schildersdoek geplakt zijn. 
Verschillende onderdelen vormen zo een 
geheel

Communicatie Uitwisseling van informatie

Consumptiemaatschappij Samenleving die vooral gericht is op het kopen, 
het bezitten en het verbruiken van goederen

Cultuur Beschaving, het geheel van gewoonten, 
normen, waarden en (gedrags)regels in een 
samenleving die mensen zich aanleren

Democratie Wijze van besluitvorming waarbij alle burgers 
mogen stemmen

Demografie Beschrijving van het volk in cijfers: het noteren, 
tellen en rangschikken van sociale en politieke 
kenmerken van een volk.

Diversiteit Verscheidenheid, verschillen (binnen een 
groep)

Discriminatie Het ongelijk behandelen van personen op 
basis van ras, huidskleur, geslacht, seksuele 
geaardheid, godsdienst, taal, afkomst, etnische 
of sociale herkomst.

Duurzaam Het milieu zo min mogelijk belastend, 
bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk 
grondstoffen of energie te gebruiken. Er wordt 
daarbij rekening gehouden met de toekomstige 
generaties die ook van de wereld gebruik gaan 
maken
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Begrip Uitleg
Earth Charter Nederlands: Handvest van de Aarde. Een 

internationaal document met belangrijke 
principes dat probeert om in de 21e eeuw de 
wereld rechtvaardig, duurzaam en vreedzaam 
te maken.

Ecologie Samenspel tussen organismen (mensen, dieren, 
planten, schimmels en bacterieën) en hun 
omgeving

Ecologische voetafdruk Het aardoppervlak dat nodig is om te voorzien 
in de levensstijl van een persoon. Het is een 
manier om de milieugebruiksruimte per 
persoon of per land uit te drukken. 

Economische 
rechtvaardigheid

Recht op gelijke beloning en betere 
arbeidsomstandigheden

Ecosysteem Geheel van de planten en dieren in hun 
leefomgeving, zie ook ecologie

Etniciteit Afkomst, bevolkingsgroep

Geografie Beschrijving van hoe het land eruit ziet

Hectare 10.000 m2 (100 m x 100 m)

Icoon Pictogram, eenvoudige afbeelding die tekst 
vervangt

Legenda Lijst met de verklaring van tekens op een kaart 
of plattegrond

Maatschappij Samenleving, de mensen samen en hoe zij met 
elkaar omgaan

Milieu Omgeving, het leefklimaat van mens, dier en 
plant

Milieuvervuiling Vervuiling van bodem, lucht en water

Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 
landen afgesproken om vóór 2015 de 
belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. 
Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: 
dit zijn de milleniumdoelen

Moodboard Collage waarmee gedachten, ideeën en 
gevoelens getoond worden

Multicultureel Een land is multicultureel wanneer de inwoners 
tot verschillende culturen behoren
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Begrip Uitleg
Noaberschap Noaberschap komt in Twente en de Achterhoek 

voor. Zowel bij levensgebeurtenissen als 
geboorte, huwelijk of overlijden als bij 
alledaagse gebeurtenissen spelen buren een 
belangrijke actieve rol: ze bieden steun en 
zorgen voor elkaar.

Norm Regels over hoe iemand zich zou moeten 
gedragen

Politiek De manier waarop men een land, provincie stad 
of dorp bestuurt.

Portefeuilleverdeling Onderwerpen waar een bestuurder 
(bijvoorbeeld een minister of wethouder) 
verantwoordelijk voor is

Principes De regels die in het Earth Charter beschreven 
staan. Meer algemeen: zelfgekozen regel voor 
hoe je leeft

Recreatie Ontspanning, vrijetijdsbesteding

Redactie Groep personen die de artikelen voor een 
krant, tijdschrift of folder indeelt

Religie godsdienst, waar je in gelooft

Religieus centrum Plek waar mensen hun geloof vieren, 
bijvoorbeeld een kerk, moskee, tempel of 
synagoge

Respect Aanzien, eerbied of waardering. Het woord 
respect komt van re-spect (re = nog eens en 
spect = kijken). Dus nog eens (beter) kijken 
naar de ander, waardoor je de kwaliteit van 
die ander beter waarneemt. We houden dan 
veel rekening met de ander en benadelen die 
persoon niet.

Schaal De verhouding tussen het origineel en de 
afbeelding (1 cm op een plattegrond staat 
bijvoorbeeld voor 1 km in het echt)

Sociale rechtvaardigheid Groepen verschillen niet wat betreft inkomen, 
aanzien en macht

Thema Hier: de vier hoofdprincipes van het Earth 
Charter waar weer vier principes onder vallen. 
In totaal zijn er dus 16 principes verdeeld in vier 
thema’s.
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Tegenargument Argumenten tegen een mening

Typerend Typisch, Karakteristiek. De lage temperatuur is 
bijvoorbeeld typerend voor een ijsje

Voorziening Gelegenheid, plek of gebouw waar je gebruik 
van kunt maken. Bijvoorbeeld een park of een 
sporthal

Vrijheid van 
meningsuiting

Het recht om je eigen oordeel of gevoelens 
aan anderen duidelijk te maken, zonder dat je 
hiervoor gestraft wordt. Je boodschap mag 
niet discriminerend zijn.

Waarde Ideeën die mensen heel belangrijk vinden, 
bijvoorbeeld liefde, bezit, vriendschap en 
respect

Weerlegging Bewijs tegen een argument

Wethouder Bestuurder binnen een gemeente. Samen met 
de brugemester vormen de wethouders het 
college van burgemeesters en wethouders 
(college van B&W). Dit is het dagelijks bestuur 
van de gemeente.
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