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INHOUD
Wat is Toekomstkunde?   

Hoe werkt Toekomstkunde? 

Wat is het doel van Toekomstkunde? 

Hoe past Toekomstkunde in jouw 
lesprogramma?

Toekomstkunde in de praktijk 

Hoe is een werkblad opgebouwd?

Hoe evalueer ik Toekomstkunde?

Kan ik Toekomstkunde uitbreiden?

Ik heb een suggestie/idee/tip voor 
Toekomstkunde! 
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1. Wat is   
 Toekomstkunde?
Bij Toekomstkunde zoeken kinderen naar 
antwoorden op hun vragen over de wereld. 
Het nieuws staat bol van berichten over 
klimaatverandering en problemen op de planeet. 
Kinderen willen weten hoe dat zit en wat zij eraan 
kunnen doen. Met Toekomstkunde verdiepen 
zij zich in thema’s die relevant zijn voor hun 
toekomst. Ze doen kennis op waarmee ze bewust 
keuzes kunnen maken en waarmee ze de mensen 
om hen heen positief beïnvloeden. Ze leren wat 
het betekent om wereldbewoner te zijn.

Zo zien de 
werkbladen 
eruit!
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Wie is Janouk?
Janouk Kelderman is presentatrice bij NPO-Zapp 
(o.a. van Het Klokhuis). Daarnaast is ze zangeres 
en actrice. Sinds de zomer van 2019 is ze officieel 
ambassadeur van WWF!

Net als WWF wil Janouk kinderen graag voorbereid 
en bewust de toekomst in laten gaan. Met boeiende 
vragen, leuke weetjes en opdrachten helpt zij de 
kinderen bij het maken van de Toekomstkunde-
lessen.

2. Hoe werkt     
 Toekomstkunde?
Toekomstkunde biedt wekelijks terugkerend 
lesmateriaal voor kinderen in groep 5, 6, 7 en 
8. De onderwerpen die terugkomen in de lessen 
zijn gelinkt aan nieuws en actualiteiten en 
gaan over de thema’s: klimaat, duurzaamheid, 
natuur en wilde dieren. Iedere week is er 
een downloadbaar werkblad beschikbaar, waarmee 
kinderen een half uur zelfstandig aan de slag 
kunnen.
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3. Wat is het 
 doel van    
 Toekomstkunde?
Kinderen worden zich met Toekomstkunde ervan 
bewust dat mensen onderdeel zijn van de natuur, 
en dat alles met elkaar in verbinding staat. In 
de opdrachten komen vaardigheden aan bod die 
de kinderen helpen om hun mening te vormen en 
in actie te komen. Die acties kunnen klein zijn, 
maar kunnen de volwassenen in hun omgeving wel 
aanzetten tot gedragsverandering. Beter begrip 
van de problemen op onze aarde en wat je eraan 
kunt doen op jonge leeftijd leidt tot betere keuzes 
wanneer deze kinderen zelf beslissers worden. 
Met Toekomstkunde hoopt het WWF een bijdrage 
te kunnen leveren aan een betere toekomst voor 
onze planeet.
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4. Hoe past      Toekomstkunde   in jouw            lesprogramma? 
  
Toekomstkunde is een aanvulling op bestaande 
vakgebieden zoals natuur, aardrijkskunde 
en wereldoriëntatie. Toekomstkunde geeft 
belangrijke, actuele thema’s een plek in het 
onderwijs. De focus ligt op vaardigheden die 
passen bij de huidige onderwijsontwikkelingen, 
zoals filosoferen, onderzoek doen, presenteren, 
kritisch denken en burgerschap. Toekomstkunde 
past in het vakgebied Mens & Natuur dat door 
Curriculum.nu is ontwikkeld en sluit aan bij een 
groot aantal doelen die horen bij Burgerschap 
(waaronder democratie, participatie en identiteit).
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5. Hoe werkt      Toekomstkunde?
1. Je schrijft je in voor Toekomstkunde op 
    www.wwf.nl/toekomstkunde.

2. Je ontvangt iedere maandagochtend een 
nieuwe les Toekomstkunde in je mailbox. 

3. Je ontvangt ook tips om het onderwerp te 
introduceren, te verlevendigen en eventueel 
achtergrondinformatie. 

4. Kies op welke manier je de les aanbiedt:         
-  volledig zelfstandig (bijvoorbeeld in de   
 weektaak). 
-  gezamenlijke introductie, bijvoorbeeld   
 het samen bekijken van een bron.   
 Vervolgens gaan de kinderen er    
 zelfstandig mee aan de slag, gevolgd door  
 een gezamenlijke afsluiting. 

5. Print & kopieer het werkblad voor de kinderen. 

6. Deel de lessen uit aan de kinderen. 

7. Plan eventueel een moment om na te 
bespreken.

http://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
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Voorbeeld van 
een werkblad

6. Hoe is een      werkblad      opgebouwd?
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1 Een brainstorm: ‘wat weet ik al van het 
onderwerp?’

Informatie: een actueel filmpje kijken of 
een stukje lezen, bijvoorbeeld op Kids-
week, of een filmpje van Janouk waarin 
zij iets laat zien, of iemand interviewt.

Extra weetjes in het Onderzoek van 
Janouk.

Vragen over wat je gezien of gelezen 
hebt. 

Evaluatie.

Nadenken over oplossingen. 
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7. Hoe evalueer ik    Toekomstkunde?
Als de kinderen alle stappen in de werkbladen 
volgen, dan is er een evaluatiemoment. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om bijvoorbeeld wekelijks 
of maandelijks tijd in te ruimen om samen met de 
kinderen kort te evalueren over hun werk en hun 
bevindingen.

Soms zal een opdracht leiden tot een presentatie 
of een andere uiting. Grijp dit soort momenten aan 
om het onderwerp te evalueren, te verdiepen of op 
een creatieve manier te verrijken.
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8. Kan ik       Toekomstkunde   uitbreiden?
De onderwerpen die ter sprake komen bij 
Toekomstkunde zijn behalve actueel ook 
veelomvattend. Iedere les leent zich ervoor 
om dieper in de stof te duiken en meer te 
onderzoeken. Inventariseer bijvoorbeeld de 
vragen die kinderen hebben naar aanleiding van 
een onderwerp in Toekomstkunde en maak er 
samen onderzoeksvragen van. Of zoek over 
een onderwerp extra lessen die het onderwerp 
verdiepen. Ook lenen de onderwerpen zich goed 
voor spreekbeurten en werkstukken. 
Op www.wwf.nl is over elk thema meer informatie 
te vinden.

http://www.wwf.nl
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Veel plezier met de 
Toekomstkunde-

lessen!

9. Ik heb een      suggestie,
 idee, tip voor     Toekomstkunde!
Alles is welkom! Ook als kinderen een verzoek hebben 
voor een specifiek onderwerp of een resultaat van 
een les willen delen, horen we dat graag. Mail ons op: 
toekomstkunde@wwf.nl.

mailto:toekomstkunde%40wwf.nl?subject=

