
6 juli 2021

WEBINAR

Klimaatadaptatie –
educatief aanbod voor 
het MBO



15.35 – Introductie op het onderwerp: klimaatadaptatie
Neeldert van Laar

15.45 – Presentatie Toolbox Klimaatadaptatie voor het MBO
Annemieke van der Lans

16.00 – Uitwisseling ideeën adhv gespreksvragen

16.30 – Plenaire terugkoppeling en vooruitblik

16.45 – Toelichting MBO-prijs H2O/Waternetwerk
Monique Bekkenutte

17.00 – Einde 

Programma Webinar



Klimaatadaptatie – een introductie



Wat doen de waterschappen?
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• Steeds vaker extreme neerslag

Impact klimaatverandering

KNMI: ‘De buien van 2050 vallen nu al.’



• Klimaatverandering

- Extreme buien

- Drogere zomers

- Meer hittegolven

• Verharding/verstening

• Verstedelijking

Impact klimaatverandering

Hittestress



Wat doen we hier als waterschappen tegen?



Waterplein Waterberging



Rioolwaterberging Infiltratiekratten



Slimme groen-blauwe dakenGroene daken



Singels herstellenWadi



GeveltuinVergroening (tegel eruit, plant erin)



Afkoppelen Regenton



Conclusie

• Klimaatadaptieve openbare 
ruimte is noodzakelijk

• Enorme bouwopgave voor 
Nederland: klimaatbestendig 
bouwen!

• MBO-ers zijn hiervoor hard nodig



Ideeën voor 
in de toolbox
om een les 
mee samen 
te stellen

• Filmpjes
• (Interactieve) infographics
• Regionale kaarten
• Onderzoek en ontwerp opdrachten
• Online tools, zoals mentimeter, Wheel Decide of Sendsteps
• Challenges, zoals proefjes of een quiz
• Ruimte voor een gastles van het waterschap
• Beroepsprofielen

Toolbox



Filmpjes

Het klimaatjournaal van 2050 met Helga van Leur

https://www.facebook.com/WaterschapHHNK/videos/1658509047603567


(Interactieve) infographics

https://www.rainproof.nl/


Regionale kaarten

https://waterophetschoolplein.nl/portaal/overstromingsrisicoatlas/nzha/


Onderzoeks- en ontwerpopdrachten

De watervriendelijke tuin

• Je bent tuinarchitect, ontwerpt verschillende tuinen en houdt rekening met wensen 
van verschillende partijen. Je bent creatief en probeert voortdurend nieuwe 
plantensoorten, vormen, kleuren en materialen om te zorgen voor een optimale 
beleving in de tuin. 

• Het is je vast opgevallen dat het klimaat verandert. Het weer wordt extremer, er zijn 
meer dagen met hoosbuien en langdurige regenval. Daarentegen zijn er ook 
periodes waarin de warmte en droogte steeds langer aanhoudt. 

• Steeds meer krijgen gemeenten en waterschappen zich op huidige en toekomstige 
problemen en ontwikkelen zij campagnes richting tuineigenaren. Aan jou als 
tuinarchitect hebben zij gevraagd mee te denken over het ontwikkelen van de 
watervriendelijke tuin. 

• Jouw opdrachtgever is het waterschap. 

• Jouw opdracht is om een watervriendelijke en mooie tuin in te richten voor mens en 
dier. De opdrachtgever verwacht een ontwerp met een legenda, voorzien van een 
toelichting. 

• Houdt rekening met verschillende eisen van zowel de opdrachtgever, school en de 
tuineigenaar. 



Online tools



Challenges



Geven van een gastles



Beroepsprofielen

https://www.waterschappen.nl/beroepen/


Vragen – in groepjes uiteen

Onderwerp klimaatadaptatie
- Is het duidelijk wat we voor ogen hebben met het onderwerp klimaatadaptatie?
- Bij welke richtingen sluit het onderwerp aan?
- Bij welk leerjaar/niveau zou je dit willen behandelen?
- Hoeveel tijd/ruimte heb je om hieraan te besteden?

Toolbox
- Zou je de toolbox die we willen maken gebruiken of heb je een andere behoefte?
- Welke ingrediënten in de toolbox spreken je het meeste aan?
- Mis je nog ingrediënten voor de toolbox?
- Hoe zou de toolbox toegankelijk moeten zijn (via website, platform of USB stick bv)?


