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1. Inleiding 
 

Beste docent, 

Voor u ligt de lesmethode ‘Hoogwater op het Schoolplein’. De lesmethode heeft tot doel het 
overstromingsrisicobewustzijn van leerlingen te vergroten. Deze methode is gemaakt voor 
3 havo/vwo.  

De methode bestaat uit 6 hoofdstukken, die in principe staan voor 6 lessen. In deze 6 
lessen leren leerlingen alles over de oorzaken en gevolgen van overstromingen in hun 
eigen omgeving, en hoe de overheid overstromingsrisico’s probeert te verkleinen. 
Daarnaast is er aandacht voor het eigen handelen. Leerlingen leren namelijk hoe wat ze 
moeten doen als er daadwerkelijk een overstroming plaatsvindt, en hoe ze zichzelf daarop 
kunnen voorbereiden.  

Naast de materialen voor 6 lessen is er een veldwerkopdracht, onderzoeksopdracht en 
twee groepsopdrachten.  

Het bijzondere aan de methode is de regionale insteek. De oorzaak, verloop en gevolgen 
van overstromingen verschillen van gebied tot gebied. In de methode onderzoeken 
leerlingen alle aspecten van overstromingen in hun eigen omgeving. 

Het lesmateriaal is pas recent beschikbaar gekomen. We zijn erg benieuwd naar wat u van 
de lesmethode vindt. Opmerkingen en verbetertips zijn zeer welkom!  

Veel plezier en succes met het doornemen en gebruiken van het lesmateriaal.  

Groeten, Tim Favier (t.t.favier@uu.nl) 
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2. Doelstellingen 
 

Deze lesmethode heeft de volgende doelstellingen: 

De leerling kan: 
- benoemen van welke wateren in de eigen omgeving een overstromingsdreiging uit 

gaat. 
- uitleggen onder welke omstandigheden er een hoogwater situatie kan ontstaan 
- de dijken benoemen die hem/haar tegen overstromingen moeten beschermen 
- uitleggen onder welke omstandigheden een dijk kan bezwijken 
- uitleggen hoe het water zich tijdens een overstroming over het land zal verspreiden 

(spreidingsgebied, waterhoogte, stijgsnelheid, etc), en welke factoren deze 
verspreiding beïnvloeden (hoogte, ligging regionale dijken, etc) 

- omschrijven welke gevolgen een overstroming van de schoolomgeving heeft 
(schade, slachtoffers, maatschappelijke ontwrichting). 

- omschrijven wat het waterschap doet om de overstromingsrisico’s te verkleinen 
- kan benoemen wat hij/zij in het geval van een overstroming wel en niet kan 

verwachten van de plaatselijke autoriteiten. 
- kan beargumenteren of hij/zij het beste horizontaal kan vluchten (wegwezen) of 

verticaal kan vluchten (naar zolder) in het geval van een overstroming in zijn 
schoolomgeving. 

- in groepsverband werken 

De leerling is: 
- zich bewust van het feit dat het onderwerp overstromingsgevaar relevant is voor 

zichzelf en familie 
- gemotiveerd om familie en vrienden uit te leggen over overstromingsgevaar. 

De leerling heeft: 
- meer aandacht en interesse voor het onderwerp overstromingsgevaar en het werk 

van het waterschap 
- meer aandacht voor landschappelijke elementen in de omgeving die met 

waterbeheer te maken hebben. 

 

 



3. Materialen 
De lesmethode bestaat uit het volgende materiaal: 

- Tekstboek 
- Opdrachtenboek 
- PowerPoint 
- Docentenhandleiding 
- Overstromingsrisicoatlas: www.overstromingsrisicoatlas.nl  

 
4. Werkwijze 
U kunt de lesmethode op 2 manieren doorlopen met uw leerlingen: 

1. Met behulp van de PowerPoint kunt u klassikaal uitleg geven. Na deze uitleg 
kunnen de leerlingen de opdrachten uit het opdrachtenboek maken. Het tekstboek 
is dan niet noodzakelijk voor het maken van de opdrachten, maar is een 
naslagwerk. 

2. U kunt geen klassikale uitleg geven, en leerlingen zelfstandig de leesteksten uit het 
tekstboek door laten nemen, en daarna de opdrachten laten maken.   

In de planning is uitgegaan van lessen van 50 minuten. Mochten lessen korter dan deze 50 
minuten duren, of komt u tijd tekort, dan kunt u de resterende opdrachten als huiswerk 
meegeven.  

 

5. Extra bronnen 
De website www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl biedt meer informatiebronnen over het 
Ruimte voor de Rivierproject in de IJsseldelta. Er is ook een youtube kanaal met filmpjes 
over het project: www.youtube.com/channel/UC8x9iz0YJ3QLeCei7kCg89A. In het 
projectkantoor aan het Engelenbergplantsoen 5 in Kampen is een informatiecentrum 
gevestigd van de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. 
Belangstellenden, omwonenden en overige bezoekers kunnen hier terecht voor meer 
informatie over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Bovendien wordt het gebruikt 
als locatie voor informatiebijeenkomsten en als startpunt van werkbezoeken en excursies. 
Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert excursies. U kunt meer informatie 
opvragen over de excursies via de website. 
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6. Planning 
 Hoofdstuk Werkvormen Tijd (in 

minuten) 
Hulpmid
delen 
voor 
docent 

Hulpmiddelen 
voor leerling 

Les 
1 

Introductie Uitleg: Doel van het project. 
Artikel over rampenoefening 

5 PPT  

Opdracht 1.1 t/m 1.3 20  Computer/tablet 
Uitleg: verschil tussen 
overstromingen en 
wateroverlast 

15 PPT  

Opdracht 1.4 10 (+ 
huiswerk) 

  

Les 
2 

Een 
overstroming 
in mijn 
omgeving, 
kan dat echt? 

Uitleg: Sporen van 
overstromingen in het 
landschap, ontstaan van 
hoogwater, overstromingen in 
het verleden  

25 PPT  

Opdracht 2.1 t/m 2.3 25 (+ 
huiswerk) 

 Smartphone 

Les 
3 

Hoe kan een 
dijk 
doorbreken? 

Uitleg: Doorbraakmechanismen 
 

25 PPT  

Opdracht 3.1 t/m 3.4 15   
Opdracht 3.5 (game 
dijkpatrouille) 

eventueel 
thuis 

 Tablet met app 
“dijkpatrouille” 

Instructie veldwerk 5   
Les 
4 

Het verloop 
en de 
gevolgen van 
een 
overstroming 

Uitleg: Verloop en gevolgen van 
een overstroming  

5 PPT  

Opdracht 4.1 t/m 4.5 30  Computer/tablet 
Nabespreking opdrachten 15 PPT  

Les 
5 

Wat doet de 
overheid om 
de kans op 
overstrominge
n te 
verkleinen? 

Uitleg: Meerlaagsveiligheid 
 
 

25 PPT  

Opdracht 5.1 t/m 5.6 25 (+ 
huiswerk) 

  

Les 
6 

6. Hoe kun je 
jezelf 
voorbereiden 
op een 
overstroming? 

Uitleg: twee manieren van 
vluchten 
 

10 PPT  

Opdracht 6.1 t/m 6.4 20  Computer/tablet 
Nabespreking opdrachten 10   
Uitleg huiswerkopdracht 10 PPT  

Les 
7&8 

Groepsopdrac
hten 

Nabespreking 
huiswerkopdracht 

10 PPT  

Uitleg groepsopdracht 20   
Zelfstandig werken aan de 
groepsopdracht 

10  Computer/tablet 



7. Voorbereiding  
Les 1 t/m 6 
Voor uitvoering van les 1 t/m hebben leerlingen de opdrachtenboekjes nodig, en eventueel 
de tekstboeken. Er hoeven verder geen andere materialen geprint te worden. Voor een 
aantal lessen zijn wel tablets of computers nodig. 

 
Veldwerk locaties Met opmerkingen [TF1]: Wat zijn geschikte 

veldwerklocaties? 



Onderzoek 
Als het goed is, zijn leerlingen aan het eind van hoofdstuk 6 “overstromingsrisicobewust”. 
Maar hoe zit dat met de omgeving (ouders, buren, etc) van de leerlingen? Aan het eind van 
hoofdstuk 6 kun je leerlingen een huiswerkopdracht meegeven, waarin ze gaan 
onderzoeken hoe mensen in hun omgeving de kans en gevolgen van overstromingen 
inschatten, en in welke mate ze daar op zijn voorbereid. De bedoeling is dat ze een 
enquête afnemen bij vijf personen in hun omgeving. De enquête bestaat uit vijf vragen. 

De enquête staat in bijlage 1. Je kunt de enquête voor de leerlingen uitprinten. Maar dat is 
zeker niet noodzakelijk! Leerlingen kunnen namelijk gebruik maken van een online 
enqueteformulier. Het enige wat leerlingen nodig hebben is een smartphone. Tijdens het 
enquêteren gaan ze op hun smartphone naar http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd. Ze kunnen 
de antwoorden van de ge-enquêteerden dan direct invullen. De enquêtegegevens worden 
vervolgens opgenomen in een online spreadsheet . In dit spreadsheet bestand worden alle 
gegevens die door leerlingen zijn verzameld opgenomen. Zo worden de gegevens 
automatisch gecombineerd. Op basis van dit online spreadsheet worden automatisch 
histogrammen gemaakt. Je kunt deze histogrammen hier bekijken:  

• Histogram voor vraag 1 

• Histogram voor vraag 2 

• Histogram voor vraag 3 

• Histogram voor vraag 4 

• Histogram voor vraag 5 

Deze histogrammen zijn ook toegankelijk via de PPT. Als je in de PPT bij les 7 klikt op 
“vraag 1”, “vraag 2”, “vraag 3”, “vraag 4” en “vraag 5” ga je naar dezelfde de histogrammen.  

NB: Deze histogrammen zijn gemaakt op basis van gegevens die door leerlingen van 
meerdere scholen zijn gemaakt. Je kunt de gegevens die door jouw leerlingen zijn gemaakt 
kopiëren uit het spreadsheet. Dan kun je in de les de leerlingen zelf histogrammen laten 
maken. 

http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd
http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd
http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=439040975&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=1774967888&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=1274262052&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=1274262052&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=966201432&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=966201432&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=822928727&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=822928727&format=interactive


7. Antwoordenmodellen 

7.1 Hoofdstuk 1 
Opdracht 1.1: Oefenen met een overstromingsramp, zinnig of onzinnig? 
Eigen antwoord van leerling, bijvoorbeeld dat het nuttig is om een rampenplan te maken 
omdat er een kans is op een overstroming en we dan goed voorbereid moeten zijn, en dit 
kan door in een plan op te stellen wat we doen ten tijde van een ramp. In de volgende 
lessen zullen leerlingen zeker er achter komen dat het oefenen met een overstromingsramp 
zinnig is. 
 
Opdracht 1.2: Schattingen van het verloop van een overstroming 
Eigen antwoord van leerling 
 
Opdracht 1.3: Berekeningen van het verloop van een overstroming 
Eigen antwoord van leerling 
 
Opdracht 1.4: Wateroverlast 

Eigen antwoord van leerling. In het antwoord moeten de volgende verbanden opgenomen 
zijn:  

- hoe hoger de ligging van de woonplaats, hoe kleiner de kans op wateroverlast,  
- gebieden die in het noorden liggen, hebben meer kans op wateroverlast omdat het 

binnendijks gebied naar het noorden toe afhelt. 
- hoe meer de bodem bedekt is met asfalt, tegels en stenen, hoe groter de kans op 

wateroverlast,  
- hoe meer veen en klei in de bodem, hoe groter de kans op wateroverlast. 

 

Opdracht 1.5: Conclusie 

Eigen antwoord van leerling 
 

7.2 Hoofdstuk 2 
Opdracht 2.1: Het landschap bij de rivier 
Belangrijk is dat het gehele gebied tussen de winterdijken onder water staat bij hoog water.  

- De dijk ligt niet overal even ver van de rivier, omdat de rivier zich heeft verplaatst.  
- Er zijn twee duidelijke wielen zichtbaar. Deze heten “kolken” in de kaart. 
- Sinds 150 jaar ligt de rivier wel vast, met kribben. De uiterwaard ligt nu hoger dan 

het omringende landschap, omdat hier honderden jaren lang afzetting van zand en 
klei plaatsvond.  

- De uiterwaarden lopen onder water bij een afvoer van 5.000m3/s of meer. 
- Bij extreem hoog water komt de waterstand op de rivier vele meters boven het 

oppervlak van het binnendijks gebied uit. 

 



Opdracht 2.3: Het hoogwater van 1995 

A. het hoogwater duurde van 25 januari tot 7 februari. Dat zijn 14 dagen. 

B. De waterstanden zijn enkele dagen van te voren redelijk goed te voorspellen. Als 
het bij Koblenz hoogwater is, dan is het twee dagen later in ons gebied hoogwater. 
Zo’n 85% tot 90% van de afvoer is al bepaald als de Rijn langs Koblenz stroomt. 
Daarna komen er geen grote zijrivieren meer bij. 

 
7.3 Hoofdstuk 3 
Opdracht 3.1: Doorsnede over een dijk 

 

 

Opdracht 3.2: Faalmechanismen 

 



Opdracht 3.3: Begroeiing op de dijk 

De begroeiing is van belang voor de bestendigheid tegen watererosie van de dijk bij hoge 
waterstanden en neerslag 

 

Opdracht 3.4: Duur van de hoogwater 

Als het hoogwater langer aanhoudt, raakt de dijk verzadigd van het water en is de kans 
groter dat de dijk doorbreekt door afschuiving van het binnentalud. 

 

7.4 Hoofdstuk 4 
Opdracht 4.1: Het verloop van een overstroming 

Eigen antwoord van leerling 

` 

Opdracht 4.2: Overstromingsvrije gebieden 

De Utrechtse Heuvelrug is een overstromingsvrij gebied, door z’n hoogteligging.  

 

Opdracht 4.3:  Snelheid en waterhoogte 

Een gemiddeld hoogwater duurt 10 tot 14 dagen. Daarna daalt het waterpeil, en kan er 
geen water meer het binnendijks gebied in stromen. Het wegpompen van het water zal 
echter nog wel veel tijd kosten.  

Als er meerdere bressen zijn, of als de bressen twee keer zo groot zijn, zal er dus meer 
water het gebied binnenstromen, en zal het water zich sneller verspreiden en zal de 
waterstand sneller toenemen. 

 

Opdracht 4.4: Directe gevolgen van overstromingen 

- In de winter vallen er meer slachtoffers dan in de zomer, want er zullen meer 
mensen door onderkoeling om het leven komen.  

- Het aantal slachtoffers wordt o.a. bepaald door de bevolkingsdichtheid, de maximale 
waterdiepte, de stijgsnelheid, het seizoen, de kenmerken van de huizen 
(overstromingsvrije verdieping), en de mogelijkheden voor preventieve evacuatie.   

- De schade wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid investeringen en de 
maximale waterdiepte.   

 



Opdracht 4.5: Indirecte gevolgen van overstromingen 

Antwoord hangt af van de locatie.  

 

 

7.5 Hoofdstuk 5 
Opdracht 5.1: Meerlaagsveiligheid 

Maatregel 
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De wateropvangmogelijkeden in het riviersysteem vergroten X   

Een evacuatie organiseren   X 

De waterdoorstroming in de rivier en uiterwaarden verbeteren X   

Kwetsbare objecten zoals bejaardetehuizen, ziekenhuizen of 
kinderdagverblijven verplaatsen naar hoger gelegen gebieden 

 X  

Huizen bouwen op terpen of palen  X  

Hulp bieden tijdens een ramp   X 

Vluchtwegen en vluchtroutes aanleggen  X  

Dijken versterken  X   

Het binnendijksgebied opsplitsen door bestaande regionale 
dijken te verhogen of nieuwe regionale dijken aan te leggen 

 X  

 

Opdracht 5.2: Rivierverruimende maatregelen 

A) Dijkverlegging en uiterwaard afgraven. Bij Wapenveld zijn er twee nieuwe dijken 
gebouwd waar het water tussendoor moet stromen. 

B) Water kan gemakkelijker afstromen (verhoging doorstroomcapaciteit) 
C) Respectievelijk 35 en 71 cm waterstandsdaling bij extreem hoge afvoer. 

 

 
 



Opdracht 5.3: Laag 1 - Preventie (Versterken van de dijken) 

Eigen tekening van de leerling 

 

Opdracht 5.4: Laag 2 – Gevolg-beperkende maatregelen 
A. Huizen op palen, aanleggen van wallen/dijken rond kwetsbare voorzieningen. 

Wegen ophogen. Spuisluizen aanleggen waarmee het water versneld het gebied uit 
kan. 

B. Het gebouw op palen zetten. Het gebouw ontwerpen als een boot 

 

Opdracht 5.1: Laag 3 – Crisisbeheersing 
A. Die uitspraak klopt, bij een evacuatie gaan inwoners weg uit het overstroomde 

gebied, maar bijvoorbeeld huizen blijven staan en kunnen beschadigen door het 
water 

B. In situaties waarbij een heel groot gebied onder water staat, en waarbij veel mensen 
tegelijkertijd geëvacueerd moeten worden. 

 

7.6 Hoofdstuk 6 
Opdracht 6.1: Overstroom ik? 

Antwoorden afhankelijk van gebied 

 

Opdracht 6.2: Horizontaal vluchten  

 Geen 
risico 

Klein 
risico 

Groot 
risico 

Je komt met de auto vast te staan in de file    x 

Je auto komt zonder benzine te zitten  x  

Je hebt geen internet en telefoonbereik meer.  x  

Je verhongert.   x 

Je raakt onderkoelt.   x 

 
Kopen: Warme kleding, stevige schoenen, medicatie, voldoende houdbaar eten en drinken, 
volle brandstoftank, waarschuwingsfluitje , 

Doen: Verken je route, welke wegen zijn beschikbaar, welk (openbaar)vervoer neem je. 
Laat familie en vrienden weten waar je heen gaat. Sluit je woning af 



Opdracht 6.3: Verticaal vluchten  

 Geen 
risico 

Klein 
risico 

Groot 
risico 

Je kunt dagenlang geen boodschappen meer doen.   x  

Je hebt geen verwarming meer.  x  

Je hebt geen elektriciteit meer.  x  

Je hebt geen internet en telefoonbereik meer.  x  

Je kunt je huis niet meer uit.   x 

Je huis stort in.   x 

Je verhongert.   x 

Je raakt onderkoeld.   x 

 

Meenemen: Voldoende (houdbaar) eten en (drink)water, contant geld,  
waarschuwingsfluitje, gereedschap set, zakmes, radio en zaklamp met (extra) batterijen, 
waxinelichtjes, aanstekers en lucifers. 

Doen:  Controleer of je weg kan komen via dakraam of ladder. Maak duidelijk waar je bent, 
hang een wit laken uit je raam. Sluit gas, water en elektriciteit af. 

 

Opdracht 6.4: Wat doe jij? 

A. Eigen antwoord leerling, iets in de trant van: “Nee, want er zijn veel meer mensen 
die moeten vluchten dan er hulpdiensten beschikbaar zijn” 

B. Eigen antwoord leerling 

C. Met een radio kan je het belangrijke nieuws volgen over de overstroming, 
weersverwachting en informatie over evacueren 

 



Samenvattende opdracht 

 Wateroverlast Overstroming 

Oorzaak 1. Enorme regenbui 2. Dijkdoorbraak 

Waterdiepte 3. Maximaal 20cm 4. Enkele meters 

Duur 5. Uren tot dagen 6. Weken tot maanden 

Voorkomen (welke 
gebieden) 

7. Laaggelegen gebieden 
met veen en kleibodem, en 
stedelijke gebieden 

8. Alle gebieden behalve 
hooggelegen gebieden en 
gebieden die beschermd 
worden door regionale keringen 

Gevolgen: schade 9. Verminderde inkomsten 
van boeren, en schade aan 
kelders en vloeren in huizen   

10. Enorme materiele schade 
aan gebouwen, auto’s, 
infrastructuur, landbouw, etc. 

Gevolgen: slachtoffers 11. Weinig gewonden, geen 
doden 

12. Veel gewonden en doden 

Gevolgen: 
maatschappelijke 
ontwrichting 

13. Files op de weg, treinen 
en bussen vallen uit 

14. Totale ontwrichting van het 
dagelijks leven 

Preventiemaatregelen 
door de overheid 

15. Inzet van gemalen en 
retentiegebieden 

16. Dijk versterking en de rivier 
meer ruimte geven 

Maatregelen die je zelf 
kunt nemen als het 
gebeurt 

18. Zandzakken voor de deur 
leggen 

 

17. Verticaal of horizontaal 
vluchten 

 


