
Docentenhandleiding  
  
Inleiding  
  
Het simulatiespel ‘Parijs Klimaattop II: De toekomst van de klimaatvluchteling’ draait 
om de (toekomstige) uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering en 
migratie. In de nabije toekomst is er grootschalige droogte voorspeld in 
de Afrikaanse Sahel-regio en als gevolg hiervan zullen grote stromen 
klimaatvluchtelingen richting Europa en Afrikaanse buurlanden komen. 
  
Zowel de landen binnen de Sahel als de leden van de Europese Unie zullen moeten 
handelen om grotere problemen met betrekking tot klimaatverandering en 
klimaatvluchtelingen te voorkomen. Alle deelnemende landen in het simulatiespel 
hebben het 1e klimaatverdrag van Parijs getekend, maar lang niet iedereen houdt zich 
aan de gestelde doelen.   
  
Het spel stimuleert de leerlingen na te denken over de relatie tussen migratie, conflict 
en klimaatverandering.  De verschillende standpunten van de deelnemende landen 
geven inzicht in de complexiteit van de besluitvorming. Naast het politiek perspectief 
spelen er ook ethische aspecten mee en moeten de regeringen rekening houden met de 
publieke opinie.   
  
Opzet  
  
Leerlingen krijgen een semi-fictieve casus voorgelegd waarbij Nigeria, een Afrikaans 
land in de Sahel regio, te maken heeft met extreme droogte. Nigeria is een van de armste 
landen ter wereld en wordt geteisterd door klimaatverandering. Daarnaast zorgt de 
terroristische beweging Boko Haram voor terreur en onrust.   
  
Nigeria maakt onderdeel uit van de Tsjaadmeer regio, die ernstig wordt bedreigd door 
klimaatverandering. Het oppervlak van het Tsjaadmeer is in de loop der jaren met 90% 
afgenomen. De bevolking kan het land niet meer verbouwen en het Tsjaadmeer voorziet 
niet meer in levensonderhoud. Dit zorgt voor vele vluchtelingen in het gebied. Met name 
Nigeria, die het grootste aantal vluchtelingen telt.   
  
De president van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Miroslav Lajcak, 
roept de deelnemende Europese lidstaten en Afrikaanse landen bijeen voor de Parijs 
Top II. Het is hoog tijd het probleem van klimaatverandering aan te pakken. De toestand 
in de Nigeriaanse Tsjaadmeer regio is kritiek en zonder actie zal er een groter conflict 
ontstaan. De omvangrijke stroom vluchtelingen die op gang is gekomen moeten 
opgevangen worden en er moet geinvesteerd worden in de regio om zo de verdere 
gevolgen van klimaatverandering af te zwakken. Lajcak stelt voor om de vluchtelingen 
te verdelen via een verdeelsleutel (zie voorstel voorzitter) en de huidige investeringen 
te verhogen.  
  
De leerlingen worden in groepen onderverdeeld en vertegenwoordigen elk een 
Afrikaans land of een Europese lidstaat binnen de Parijs top II.  De leerlingen zullen de 
belangen van het desbetreffende land moeten verdedigen. Ze zullen inzicht vergaren in 
de relatie tussen migratie, conflict en klimaatverandering.   



  
Er zijn 8 landen die meedoen aan de Parijs Top II.  Voor ieder land is er een bijbehorend 
profiel geschreven en zijn er belangen en prioriteiten waar de leerlingen aandacht aan 
moeten besteden in de onderhandeling. In de profielen zullen de volgende factoren aan 
bod komen:  

1. Klimaatvluchtelingbeleid  
2. Politiek, Economie en Demografie  
3. Publieke opinie  
4. Investeringen   

  
Het doel van de onderhandelingen is het opstellen van een unaniem 
klimaatakkoord  met alle deelnemende landen waarin wordt vastgelegd hoeveel 
klimaatvluchtelingen ieder land zal opnemen en hoeveel ieder land zal investeren in het 
afzwakken van de gevolgen van klimaatverandering.    
  
  
Doelgroep  
  
Het spel sluit aan bij de vakken maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde en is 
geschikt voor de bovenbouw van het havo en vwo.   
  
(Specifieke toelichting m.b.t. tot aansluiting syllabus en examens)  
  
Leerdoelen   
  
Het doel van de simulatie onderhandeling is de leerlingen inzicht te geven in de 
gevolgen van klimaatverandering en haar relatie met migratie en conflict. De leerlingen 
zullen ondervinden dat besluitvorming complex is als gevolg van de verschillende 
standpunten van de deelnemende landen. Ook nemen zij kennis van de verschillende 
factoren die invloed uitoefenen op bepaalde besluiten.   

Duur en opbouw 

Het simulatiespel ‘Parijs II-top: de toekomst van de ‘klimaatvluchteling’ neemt minimaal 
twee à drie lesuren in beslag (waarvan de laatste twee het liefst een blokuur).  

Het simulatiespel bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De documentaire ‘Klimaatchaos’ van de Amerikaanse publieke zender PBS (duur: 
35 minuten). Te vinden op https://joop.bnnvara.nl/videos/nieuw-zeeland-kijkt-
weg-klimaatvluchtelingen 

2. De casus 
3. Landenprofiel inclusief instructies (x8 landen) + hulpdocument voorzitter Lajcák 
4. Nieuwsberichten 
5. Notitieblad + naambordjes landen en voorzitter 
6. Spelregels 
7. Docentenhandleiding 

https://joop.bnnvara.nl/videos/nieuw-zeeland-kijkt-weg-klimaatvluchtelingen
https://joop.bnnvara.nl/videos/nieuw-zeeland-kijkt-weg-klimaatvluchtelingen


De documentaire ‘Klimaatchaos’ van de Amerikaanse publieke zender PBS geeft de 
leerlingen inzicht in het verband tussen klimaatverandering en migratie. In de 
documentaire wordt onder andere een link gelegd tussen klimaatverandering en het 
ontstaan van de Syrische burgeroorlog evenals terroristische organisaties als IS en Boko 
Haram. De docent heeft de mogelijkheid deze documentaire in de klas te laten zien om 
de leerlingen zo voldoende basiskennis te geven voordat zij het spel in de klas gaan 
spelen.  

De casus bespreekt de huidige situatie in Nigeria en de Tsjaadmeer-regio, het 
onderwerp van het simulatiespel. Daarnaast zijn er 8 landenprofielen inclusief 
instructies (belangen en prioriteiten) beschikbaar, deze geven de benodigde 
achtergrond informatie voor de start van de onderhandelingen. Natuurlijk is er tevens 
een mogelijkheid de leerlingen zelf extra onderzoek te laten doen naar de positie van 
hun land met betrekking tot klimaatverandering en klimaatvluchtelingen, maar dit is 
geheel aan de docent. 

Let op: de instructies in de profielen komen omwille van de ‘werkbaarheid’ van 
het spel niet altijd 100% in overeenkomst met de werkelijkheid, bovendien is er 
sprake van simplificatie. 

Het is belangrijk dat alle 8 landen deelnemen aan de simulatie, de leerlingen in uw klas 
verdeelt u over de 8 landen. Ieder land wijst een woordvoerder aan die namens de 
delegatie het woord voert in de vergadering. De docent kan ervoor iezen om zelf de 
vergadering te leiden, of dit door een leerling te laten doen. Het doel is de lidstaten tot 
een overeenstemming te leiden doormiddel van een gezamenlijke verklaring met 
betrekking tot de verdeelsleutel evenals de investeringen in het afzwakken van 
klimaatverandering en haar gevolgen.  

Uitvoering in de klas 

Voor de simulatie staat een minimum van drie lesuren (waarvan de laatste twee uur het 
liefst een blokuur). De docent kan ervoor kiezen om meer lesuren aan de simulatie te 
besteden, door bijvoorbeeld af te sluiten met een huiswerkopdracht. U kunt de lessen 
als volgt indelen.  

Voorbereiding 

- Print de volgende documenten uit en verdeel deze onder de leerlingen: 
o Alle landenprofielen 1x 
o Naambordjes landen + voorzitter 1x 
o Casus 9x 
o Voorstel voorzitter 9x 
o Spelregels 9x 
o Notitieblad 9x 
o Alle mediaberichten 9x (deze mogen vervolgens in een dichte envelop aan 

de leerlingen worden gegeven) 
- Verdeel de tafels in lokaal in acht groepen 
- Zet de documentaire klaar 



Les 1: 

- Kijken van de documentaire ‘Klimaatchaos’ van de Amerikaanse publieke zender 
PBS (duur: 35 min). Te vinden op https://joop.bnnvara.nl/videos/nieuw-
zeeland-kijkt-weg-klimaatvluchtelingen 

- Leerlingen lezen de casus; 
- Klassikale bespreking van de casus en de documentaire; 
- Mocht u ervoor kiezen de leerlingen zelf extra onderzoek te laten doen, dan 

verdeelt u de leerlingen in deze les ook over de lidstaten en deelt u de 
landenprofielen uit (optioneel) 

Les 2 (liefst blokuur, anders twee aparte lesuren): 

- Verdeel de leerlingen over de lidstaten en deel de benodigde documenten uit; 
- Leerlingen lezen in groepen de landenprofielen inclusief belangen en prioriteiten 

en bespreken deze met elkaar; 
- De leerlingen ontvangen vóór de start van de vergadering, maar na het lezen van 

hun landenprofiel, het voorstel van de voorzitter m.b.t. de verdeling van 
klimaatvluchtelingen en de investeringen in het afzwakken van 
klimaatverandering en haar gevolgen. Ook krijgen zij in een dichte envelop de 
nieuwsberichten.  

- Leerlingen stellen een openingsverklaring op naar aanleiding van het voorstel 
van de voorzitter en wijzen een woordvoerder aan; 

- Zie profiel voorzitter voor verdere verloop vergadering 

Les 3/afsluitende opdracht: 

- Geef de leerlingen een opdracht waarin ze het verband tussen 
klimaatverandering en migratie verder uitwerken. Eventueel kan dit aan de hand 
van een schrijfopdracht met nieuwe casus (denk aan de Syrische burgeroorlog of 
de huidige situatie in Bangladesh) of doormiddel van een presentatie over de 
oorzaken en/of gevolgen van klimaatverandering met betrekking tot migratie 
en/of vluchtelingenstromen.  

Beoordeling 

Er zijn een aantal manieren waarop u uw leerlingen kunt beoordelen op hun deelname 
aan het simulatiespel. 

In ieder landenprofiel staan een aantal belangen en prioriteiten (aan de hand van bullet 
points). U kunt aan ieder bullet point een aantal punten toewijzen. Mochten de 
leerlingen deze bulletpoints bereiken dan krijgen ze hier punten voor. 

Daarnaast kent dit simulatiespel met de drie mediaberichten een extra aspect. U kunt er 
ook voor kiezen de leerlingen tevens te beoordelen op de manier waarop zij na het 
horen van dit mediabericht wéér in staat zijn hun doelen te bereiken (of juist niet).  

https://joop.bnnvara.nl/videos/nieuw-zeeland-kijkt-weg-klimaatvluchtelingen
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U kunt de leerlingen ook beoordelen aan de hand van de afsluitende opdracht en de 
mate waarin zij aantonen inzicht te hebben gekregen in het verband tussen 
klimaatverandering, migratie en conflict.  

 


