
Recycle me

KLASSIKALE OPDRACHT
Wat betekenen 

oceanen, meren en 
rivieren voor jullie? 
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Handleiding diamant rangschikking

Onze oceanen, meren en rivieren: hoe zorgen we voor een juiste balans tussen leven en 
levensonderhoud?

Kernbegrippen en concepten

Tijdens deze Bewuste Visweek kunnen leerlingen aan de slag met de bovenstaande kernvraag met behulp 
van onderstaande oefening.

Biodiversiteit
Klimaatverandering
Economische groei
Ecosysteem
Visserij

Visbestand
Voedselveiligheid
Levensonderhoud
Mariene vervuiling
Overbevissing

Bevolking
Duurzaam vissen
Verantwoorde viskweek
Werkomstandigheden

• Leerlingen werken samen om een hedendaags probleem vanuit verschillende 
perspectieven aan te pakken.

• Leerlingen verbeteren hun begrip van hoe menselijke processen de oceaan- en 
kustomgeving kunnen beïnvloeden en veranderen, en hoe menselijke activiteiten 
afhankelijk zijn van het effectief functioneren van het oceaansysteem.

• Leerlingen gebruiken hun gerechtvaardigde beredeneringsvermogen, kritische 
evaluatievaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, samenwerkingsvermogen 
en communicatieve vaardigheden. 

Voor een miljard mensen op onze aarde is vis hun belangrijkste bron 
van dierlijke eiwitten. En een op de tien van ons over de hele wereld is 
afhankelijk van de visserij en viskweek voor hun levensonderhoud.  
Maar bijna een derde van de wereldwijde vispopulaties is over- 
bevist en mariene vervuiling, bijvangst en  
klimaatverandering bedreigen de bio- 
diversiteit van onze oceanen, meren en rivieren. 

Leerdoelen

Bronnenlijst

• Powerpoint De Rol van Oceanen en Kustgebieden 
• Diamanten Rangschikking werkblad – een pagina per groep (elke groep zal een schaar nodig 

hebben)
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Opdracht 1: de rol die oceanen en kustgebieden spelen in ons leven

Gebruik de Powerpoint en laat leerlingen dia 2 of dia’s 3-13 (de selectie van foto’s) op het scherm zien. 
Vraag hen om er in stilte een te kiezen. Als alternatief kun je ook de afbeeldingen afdrukken zodat de 
leerlingen ze individueel of in groepen kunnen bekijken. Vraag enkele leerlingen naar de reden voor hun 
keuze. Leerlingen kunnen ook stemmen om de favoriet van de klas te vinden.

Als je tijd hebt en leerlingen wilt aanmoedigen om hun keuze te motiveren en de beweegredenen aan 
elkaar voor te leggen, laat ze dan hun favoriet kiezen en hun keuze bespreken met een medeleerling. 
Samen kiezen ze dan daaruit weer een favoriet. Elk paar leerlingen sluit zich aan bij een ander paar en 
de groep bespreekt hun twee keuzes en kiest opnieuw hun favoriet. Groepen komen weer bij elkaar en 
bespreken kort in een grotere groep, waarbij ze één foto kiezen bij consensus of stemmen, totdat de klas 
bij elkaar komt - op dit punt kunnen de leerlingen stemmen op hun algemene favoriet.

Stel met behulp van dia 14 vragen aan de leerlingen - ze kunnen in tweetallen of met de hele klas 
discussiëren.

Toon dia 15. Wat kunnen leerlingen op de foto’s zien? Wat vinden ze hiervan?

Opdracht 2: Diamant Rankschikking activiteit

Vraag de leerlingen om in tweetallen of kleine groepen te werken de Diamant Rangschikking in te vullen. 
Groepen rangschikken verschillende acties naar hoeveel impact ze denken dat deze zouden kunnen 
hebben - en bespreken aspecten zoals hoe gemakkelijk, realistisch of zinvol die acties kunnen zijn in 
verhouding tot elkaar. Ze rangschikken de verschillende acties in een ruitvorm, met hun favoriete actie 
bovenaan en andere eronder gerangschikt in een diamant-vorm, met de minst geprefereerde 
rechts onderaan. Vervolgens delen ze hun belangrijkste actie en de redenen waarom ze 
denken dat deze impact hebben met de rest van de klas.

Kernvraag: Hoe zorgen we ervoor dat we onze oceanen, meren en rivieren beschermen, en op een 
duurzame manier omgaan met de vis op ons bord én met de mensen die daarvoor zorgen?

Toon dia 16. 

Vissers en kwekers die zich inzetten voor natuur, mens en dier kunnen daarmee de certificering 
verdienen van MSC en ASC: twee toonaangevende keurmerken voor duurzaam gevangen en 
verantwoord gekweekte vis. 

MSC en ASC organiseren samen met hun partners elk jaar de Bewuste Visweek. Een week waarin we  
consumenten bewust maken van de positieve impact van hun keuze voor MSC- en ASC-gecertificeerde 
vis. 

Want als we samen kiezen voor duurzaam gevangen en verantwoord gekweekte vis, zorgen we voor 
voldoende vis in onze wateren en beschermen we de natuur. Bovendien steunen we kwekers die goed 
zorgen voor hun medewerkers en helpen we vissers aan een duurzame toekomst.
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Groepen delen hun standpunten. Volg dit op met enkele discussievragen. 

• Zijn alle standpunten hetzelfde? 
• Zijn de groepen het eens met elkaars bevindingen? 
• Wat zegt het over deze uitdaging, dat er verschillende standpunten en adviezen zijn? 

Afhankelijk van hoeveel tijd de klas heeft, kunnen de leerlingen hun standpunt in de klas delen, of een 
plan of ruwe schets maken van een of meer van de volgende zaken om hun standpunt kenbaar te maken:

• Idee voor een poster
• Script, storyboard of drama sketch voor een video van 15 seconden
• Idee voor een social media post
• Idee voor een kunstwerk

De Diamond Ranking ingevuld? Deel het resultaat via Social Media met de hashtag #BewusteVisweek en
neem deel aan de Bewuste Visweek. Vergeet ook niet om ons te taggen!

#BewusteVisweek

Hashtag Bewuste Visweek

Social Media Kanalen

Facebook:  Instagram:
@ASCaqua  @ascaquabe
@MSClabel  @MSCbelgium

LinkedIn:
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Marine Stewardship Council (MSC)

Twitter:   
@ASC_aqua
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Werkblad

Knip de ideeën uit en rangschik ze in een diamantvorm, met de beste ideeën bovenaan en degene die je het 
minst goed vindt onderaan. Je kunt ook jouw eigen ideeën opschrijven. Wat is jouw favoriete idee?

Je diamant kan zo 
gevormd zijn.

Stop met het dumpen 
van plastic vuil in onze 

oceanen

Luister naar diverse mensen 
en zorg dat plaatselijke 

gemeenschappen voordelen 
hebben bij visserij, 

oceaanbescherming en 
viskweek

Pas wetten aan om 
schadelijke visserij of 
vervuilende viskweek 

illegaal te maken

Jouw idee Jouw idee

Moedig mensen aan om 
kustgebieden te bezoeken 

en er plezier te hebben

Zorg ervoor dat iedereen 
begrijpt hoe belangrijk 
duurzaamheid is, zowel 
voor de oceaan, voor de 

natuur, als voor ons

Zorg ervoor dat de mensen 
die onze vis vangen of 
kweken genoeg geld 

verdienen

Onderneem actie tegen 
klimaatverandering

Stop met vissen en stop 
met het eten van vis, 

schaal- en schelpdieren

Zorg ervoor dat iedereen 
in de wereld een gezond, 
uitgebalanceerd dieet kan 

betalen en krijgen

Creëer meer 
beschermde mariene en 

kustnatuurgebieden, zoals 
nationale parken, waar 

visserij en viskweek niet 
zijn toegestaan

Help vissersboten om 
manieren te vinden om 
precies de vis te vangen 

die ze willen, geen andere 
dieren

Kies duurzame vis, schaal- 
en schelpdieren om te 

eten

Hoe zorgen we voor een juiste balans tussen leven en levensonderhoud?


