
ESA Climate Detectives 2018-2019 
Richtlijnen  

1.  Introductie 
ESA nodigt leerkrachten en studenten tussen 8 en 15 jaar oud uit om een team te vormen en deel te 

nemen aan ESA Climate Detectives. Dit schoolproject start in oktober 2018 en loopt over het hele 

schooljaar. Teams van studenten en onder begeleiding van hun leerkracht worden aangespoord om ‘het 

verschil te maken’ door een klimaatprobleem te identificeren binnen de eigen omgeving, dit probleem 

onderzoeken via aardobservatiedata of door grondmetingen te nemen en een oplossing voor dit 

probleem voorstellen. 

De studenten leren over het klimaat op aarde als een complex en veranderend systeem en leren hoe 

belangrijk het wel is om het klimaat te beschermen. 

Experts in aardobservatie zullen geschreven feedback geven aan de teams op verschillende tijdstippen 

tijdens het project. Er wordt ook een online ontmoeting met een wetenschapper georganiseerd zodat 

teams tips en inspiratie meekrijgen voor hun praktisch werk. Alle deelnemende teams zullen hun 

onderzoeksresultaten delen op een website die speciaal voor het project ontwikkeld werd. 

2. ESA Climate Detectives overzicht 
Het project ESA Climate Detectives bestaat uit drie fases. Tabel 1 geeft een overzicht en een tijdslijn van 

de verschillende fases en mijlpalen van het project. 

Tabel 1: Fases en tijdslijn van het schoolproject ESA Climate Detectives 2018-2019. 

Fase 1 – Identificeer een klimaatprobleem Tijdslijn 

 Een klimaatprobleem identificeren, beschrijf hoe u 
het probleem wilt onderzoeken en dien uw 
onderzoeksplan in 
 
Experten zullen het onderzoeksplan onder de loep 
nemen 
 

 Krijg feedback en tips van de wetenschappers 

4 oktober 2018  –  15 november 
2018 
 
 
16 november 2018 – 8 januari 2019 
 
 
tegen 9 januari 2019 

 

Fase 2 –  Onderzoek het klimaatprobleem  

 Verzamel en analyseer data, formuleer uw conclusies 10 januari 2019 – 15 april 2019  

 Ontmoet de wetenschapers (online evenementen) Februari 2019 

Fase 3 –  Maak het verschil   



 Onderneem actie om het probleem kleiner te maken 

 Deel uw conclusies en acties met de ESA Climate 
Detectives gemeenschap 

 Neem deel aan het online slotevenement met ESA 
wetenschappers 

16 april 2019 – 13 mei 2019 
29 april 2019  – 17 mei 2019 
 
30 mei 2019 

 

Fase 1 – Identificeer een klimaatprobleem (4 oktober 2018 – 9 januari 2019) 

Tijdens deze fase gaan studenten een klimaatprobleem identificeren dat ze graag willen onderzoeken als 

echte ‘Klimaatdetectives’. De studenten benaderen het probleem door vragen te stellen op basis van 

eerder verworven kennis en op basis van observaties in de eigen omgeving. 

Studenten moeten hun onderzoek plannen, met inbegrip van dataverzameling en, indien van 

toepassing, datavergelijking van verschillende bronnen. 

Tijdens deze fase gaan studenten ook brainstormen over de mogelijk acties die ze kunnen ondernemen 

om het probleem kleiner te maken. Dat kan bijvoorbeeld door meer aandacht te vragen van hun 

omgeving voor het probleem. Deze brainstormsessies helpen de studenten in fase 3 om over het 

probleem te praten en om acties te bedenken zodat ze ‘een verschil kunnen maken’. 

Teams hebben de tijd tot 15 november 2018 om een klimaatprobleem te identificeren en hun 

onderzoeksplan online in te dienen (maximaal 550 woorden) (zie sectie 2 ‘Hoe een project indienen’). 

In dat onderzoeksplan moeten de teams: 

 het lokaal klimaatprobleem (*) beschrijven dat ze willen onderzoeken (maximaal 150 woorden); 

 uitleggen hoe ze het geïdentificeerde klimaatprobleem gaan onderzoeken en welke data ze hiervoor 

gaan verzamelen en analyseren (maximaal 250 woorden); 

 minstens één en maximaal drie mogelijke acties voorstellen die het geïdentificeerde 

klimaatprobleem (maximaal 150 woorden). 

(*) Wat kan zoal een klimaatprobleem zijn? Voorbeelden 

Teams kunnen verschillende problemen of de oorzaken/effecten onderzoeken zolang er maar 

een duidelijk verband met het klimaat bestaat alsook een duidelijk verband met de lokale 

omgeving. Voorbeelden van klimaatproblemen kunnen zijn: “hoe heeft toenemende regenval 

een invloed gehad op de overstromingen van de afgelopen jaren in mijn buurt?” of “door weinig 

neerslag staat de rivier in onze buurt erg laag; wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit en voor 

de lokale gemeenschap?”. 

 

Experten in aardobservatie en klimaat zullen vervolgens de onderzoeksplannen analyseren en feedback 

geven aan alle teams die deelnemen aan het project. Teams krijgen feedback en tips over hun 

onderzoeksplan tegen 9 januari 2019. 



Fase 2 – Onderzoek het klimaatprobleem (10 januari – 15 april 2019) 

Tijdens deze fase gaan de studenten data verzamelen, analyseren en vergelijken om tot een conclusie te 

komen over het probleem dat ze onderzoeken. Het gebruik van data is een absolute vereiste om in het 

project te mogen stappen. Zulke data kunnen verzameld zijn met behulp van satellieten of van 

grondmetingen uit professionele metingen of een combinatie van beide methodes. Teams kunnen 

bijvoorbeeld het weer analyseren en vergelijken met historische klimaatgegevens. In sectie 4 

(‘Ondersteunend lesmateriaal’) vinden studenten voorbeelden van tools waarmee ze toegang krijgen tot 

de beelden en de databank (aardobservatie). 

Tijdens fase 2 gaat ESA, of de nationale coördinator, online evenementen organiseren. Tijdens deze 

online ontmoetingen kunnen teams kennis maken met een wetenschapper en achtergrondinformatie en 

tips ontvangen. 

Fase 3 – Maak een verschil (16 april 2019 – 17 mei 2019) 

We kunnen allemaal een verschil maken. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen studenten de 

acties bespreken die ze voorgesteld hebben in hun onderzoeksplan en beslissen welke acties ze concreet 

gaan ondernemen – als individuele persoon en als burger – om het probleem kleiner te maken. Deze 

acties hoeven niet te stoppen aan de schoolpoort; studenten kunnen hun ideeën mee naar huis nemen 

en de andere leden van het gezin betrekken in de dagdagelijkse acties. Ze kunnen ook een 

informatiecampagne op poten zetten aandacht te vragen van de hele school, gemeenschap of buurt 

voor het onderzochte probleem. 

Teams gaan hun acties vastleggen en deze delen via de ESA Climate Detectives gemeenschap. Daarvoor 

stelt ESA een online platform ter beschikking voor alle teams die aan het project deelnemen. Op dat 

platform kunnen de teams hun onderzoek kort voorstellen alsook de resultaten, conclusies en acties. 

Teams zullen hun resultaten kunnen delen van 29 april 2019 tot 17 mei 2019. ESA zal de teams tijdig 

informeren over hoe ze hun resultaten kunnen delen.  

Op het einde van fase 3 (30 mei 2019) organiseert ESA een online slotevenement voor de teams die 

deelgenomen hebben. Wetenschappers zullen de projecten van ESA Climate Detectives in het licht 

stellen van het onderzoek naar het klimaat dat ESA zelf voert.  

 

3. Hoe een project indienen? 
In Fase 1 moeten teams zich online aanmelden en hun onderzoeksplan indienen. De deadline is 15 

november 2018. 

In de landen waar ESA een nationale coördinator heeft aangesteld, moeten de teams zich voor fase 1 

registeren via die nationale coördinator. Ze kunnen hun onderzoeksplan indienen in het Engels of in de 

eigen landstaal: 



 komt uw team uit Oostenrijk, dan moet u zich aanmelden via ESERO Oostenrijk. U vindt meer 

informatie op www.aec.at/esero/ 

 komt uw team uit België, dan moet u zich aanmelden via ESERO Belgium. U vindt meer 

informatie op www.esero.be   

 komt uw team uit Tsjechië, dan moet u zich aanmelden via ESERO Czech Republic. U vindt meer 

informatie op www.esero.sciencein.cz/detective  

 komt uw team uit Denemarken, dan moet u zich aanmelden via ESERO Denemarken. U vindt 

meer informatie op www.esero.dk  

 komt uw team uit Finland, Noorwegen of Zweden, dan moet u zich aanmelden via Nordic 

ESERO. Teams moeten hun onderzoeksplan in het Engels indienen. U vindt meer informatie 

www.esero.no  

 komt uw team uit Portugal, dan moet u zich aanmelden via ESERO Portugal. U vindt meer 

informatie op www.esero.pt  

 komt uw team uit Spanje, dan moet u zich aanmelden via ESERO Spanje. U vindt meer 

informatie op www.esero.es. Vragen? Contacteer dan esaclimatedetectives@esero.es  

 komt uw team uit het Verenigd Koninkrijk, dan moet u zich aanmelden via ESERO UK.  

www.stem.org.uk/esero  

Voor alle andere landen (Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, 

Nederland, Polen, Roemenië, Zwitserland, Slovenië en Canada) moeten de teams zich aanmelden via het 

ESA Education office en de aanvragen gebeuren in het Engels. U vindt meer informatie op 

esa.int/Education/ClimateDetectives   

 

4. Wie kan deelnemen? 
Alle onderstaande toelatingsvoorwaarden moeten vervuld zijn om te mogen deelnemen aan het project 

ESA Climate Detectives: 

- Deelnemen kan voor teams met studenten van 8 tot (en met) 15 jaar oud.  

- Elk studententeam moet uit minstens zes studenten bestaan en kan gaan tot een volledige klas. 

- Eén leerkracht kan maximaal drie studententeams inschrijven.  

- Minstens 50% van de teamleden moet de nationaliteit hebben van één van de ESA lidstaten of 

geassocieerde landen1.  

- De teamleden moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 

o Voltijds ingeschreven zijn in een basis- of een secundaire school in een ESA lidstaat of 

geassocieerde lidstaat; ESA zal ook inschrijvingen van een basis- of secundaire school 

                                                           

1 1 ESA lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, 

Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verendigd 

Koninkrijk.  
Geassocieerde lidstaten: Slovenië en Canada. 

http://www.aec.at/esero/
http://www.esero.be/
http://www.esero.sciencein.cz/detective
http://www.esero.dk/
http://www.esero.no/
http://www.esero.pt/
http://www.esero.es/
mailto:esaclimatedetectives@esero.es
http://www.stem.org.uk/esero


van buiten een ESA lidstaat of geassocieerde lidstaat aanvaarden wanneer die scholen 

officieel erkend zijn door de overheid van een ESA lidstaat of geassocieerde lidstaat 

(bijvoorbeeld een Franse school buiten Europa die officieel erkend is door het Franse 

Ministerie van Onderwijs of door een gedelegeerde bevoegdheid). 

o Thuisonderwijs krijgen (erkend door het binnenlandse ministerie van onderwijs of door 

een gedelegeerde bevoegdheid in een ESA lidstaat of geassocieerde lidstaat). 

o Een lid zijn van een wetenschaps- of milieuclub die voltijds is ingeschreven in een basis- 

of een secundaire school in een ESA lidstaat of geassocieerde lidstaat. 

- Elk team moet gecoacht worden door een leerkracht of mentor die ook de contactpersoon is 

tussen het team en het ESA Education Office, en indien van toepassing, met de nationale 

coördinator.  

- Elk team kan slechts één project indienen en elke student kan slechts lid zijn van één team. 

Teams die bovenstaande voorwaarden niet naleven zullen worden geweigerd. 

 

5. Verplichtingen en beperkingen van het project 
Wanneer een team een onderzoek wilt uitvoeren, dan zal: 

- elk team zich online moeten inschrijven en hun onderzoeksplan indienen (in totaal maximaal 

500 woorden).  

- In het project moet ook datagebruik gebruikt worden (van aardobservatie satellieten of 

grondmetingen) en het project moet een duidelijke link hebben met het thema ‘klimaat’. 

Inschrijvingen die bovenstaande voorwaarden niet vervullen, zullen worden geweigerd. 

Het ESA Climate Detectives project wordt als een pilootproject gevoerd in het schooljaar 2018-2019. De 

interactie met wetenschappers in het Europese klimaat en met de gemeenschap rond aardobservatie is 

een belangrijk element in de manier waarop studenten omgaan met echt wetenschappelijk onderzoek 

en in hun motivatie om hun kennis uit te diepen. Het aantal teams per landen dat kan deelnemen, kan 

beperkt zijn. Zo hebben de organisatoren de mogelijkheid om uitvoeriger een wetenschappelijke 

feedback te geven aan alle teams. ESA Education en de nationale coördinatoren doen al het mogelijke 

om alle aanvragen zo goed en zo tijdig mogelijk te beantwoorden. In het geval dat er echter meer 

aanvragen of deelnames zijn dan verwacht, behouden ESA Education en de nationale coördinatoren zich 

het recht voor om de aanvraagprocedure vroeger stop te zetten of een selectie van inschrijvingen te 

aanvaarden op basis van kwalitatieve inhoud. 

 



6. Ondersteunend lesmateriaal 
Studenten hebben toegang tot data van aardobservatie satellieten en kunnen de volgende tools 

gebruiken: 

 EO Browser – EO Browser is een archief met 

materiaal van verschillende aardobservatie 

satellieten. De EO Browser kan gebruikt worden 

om satellietbeelden te zoeken over een specifiek 

onderzoeksdomein. Het is ook mogelijk om 

beelden in verschillende formaten te downloaden. 

Veranderingen op aarde tijdens de laatste 30 jaar 

kunnen geanalyseerd worden met behulp van de 

‘vergelijk’-functie en studenten kunnen hun eigen 

tijdslijn creëren. 

 

 

 Climate from Space – Deze app werd ontwikkeld 

door het ESA Climate Office en bevat meer dan 30 

jaar onderzoek met satellieten over het klimaat. 

De student vindt er ook achtergrondinformatie 

over het klimaat zoals informatie over de 

temperatuur van de oceaan, het zeeniveau, 

koolstofdioxide. Dankzij de interactieve 

gegevensweergave is het mogelijk om 

verschillende klimaat fenomenen te onderzoeken 

en te vergelijken. 

 

Bij de start van het project in oktober 2018, zal ESA ook lesmateriaal ter beschikking stellen aan 

leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. Dit lesmateriaal gaat over thema’s zoals klimaat, 

seizoenen, aarde en atmosfeer en ook over natuurlijke en kunstmatige rampen. ESA stelt dit 

lesmateriaal ter beschikking om de betrokkenheid en de motivatie van de student te verhogen en zodat 

de studenten beter begrijpen dat het klimaat op aarde een complex en veranderend systeem is. 

 

7. Vragen 
Heeft u vragen? Van harte welkom op de website van ESA Climate Detectives 

esa.int/Education/ClimateDetectives en de websites van de nationale coördinatoren of stuur een e-mail 

naar climate.detectives@esa.int. 

http://www.esa.int/Education
mailto:climate.detectives@esa.int


8. Nuttige links 
 

ESA Climate Detectives  

esa.int/Education/ClimateDetectives 

ESA app ‘Climate from Space’: 

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Climate_at_your_fing

ertips 

EO Browser 

https://www.sentinel-hub.com/apps/eo_browser  

ESA’s  Climate Change Initiative  

http://cci.esa.int/  

ESA’s Earth Observation missions 

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/ESA_for_Earth 

ESA Earth Observation Image of the Week  

http://www.esa.int/spaceinimages/Sets/Earth_observation_image_of_the_week 

 

 

 

http://www.esa.int/Education
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Climate_at_your_fingertips
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Climate_at_your_fingertips
https://www.sentinel-hub.com/apps/eo_browser
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/ESA_for_Earth
http://www.esa.int/spaceinimages/Sets/Earth_observation_image_of_the_week

