
 

 
 
In deze leeractiviteit berekent iedere deelnemer zijn/haar ecologische voetafdruk. Deze 
voetafdruk geeft een idee van de invloed van iemands persoonlijke levensstijl op de  
natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Er worden alternatieven berekend. Elk voor- en 
nadeel van een verandering in levensstijl worden getoond. Iedere deelnemer bereid een 
eigen presentatie voor.  
De docent vraagt een aantal (ca.3) deelnemers hun resultaten te presenteren. 
De activiteit wordt afgesloten met een groepsdiscussie. 
Tenslotte beschrijft iedere deelnemer in 1 zin wat hij/zij in de nabije toekomst gaat doen 
ten aanzien van de eigen voetafdruk. 
 

 
 
Ieders Ecologische Voetafdruk is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in het 
leven; hoe vaak rij ik in de auto, hoeveel wordt gerecycled en nieuw gekocht en deels 
hoe men de infrastructuur van de maatschappij gebruikt. Het eerste deel kan direct 
worden beïnvloed.  
Veel mensen zijn zich niet bewust van de invloed die hun manier van leven heeft op de 
consumptie van natuurlijke bronnen.  
Op http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators kun je je eigen 
ecologische voetafdruk berekenen. 
 

 
 
De oriëntatie op het onderwerp en het berekenen van de eigen ecologische voetafdruk 
duurt ca. 45 minuten. Daarnaast wordt er nog ca. 45 minuten besteed aan het opstellen 
van de presentatie en de groepsdiscussie. 
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Iedere deelnemer wordt zich bewust van haar/zijn persoonlijke keuzes en beslissingen 
en de invloed die deze hebben op de consumptie van natuurlijke bronnen 
 

 
 
Deelnemers zijn in staat de eigen keuzes ten aanzien van de eigen levensstijl in relatie 
tot het milieu te motiveren. Ook  kunnen zij de betekenis van de eigen ecologische 
voetafdruk toelichten. 
 

 
 
Ter afsluiting van deze activiteit vraagt de docent aan iedere deelnemer in 1 zin te 
beschrijven wat hij/zij van plan is te veranderen in zijn/haar levensstijl ten einde de eigen 
ecologische voetafdruk te minimaliseren. 
 

 
 
Ruimte met whiteboard of projectiescherm, voldoende pc’s met internet toegang en een 
programma om een korte presentatie samen te stellen (bijv. Powerpoint of Prezi). 
 

 
 
Korte introductie door de docent 
Zelf werkzaamheid 
Presentaties door deelnemers 
Groepsdiscussie 
Persoonlijke reflectie 
 
 

 
 
De groep bestaat idealiter uit een beperkt aantal deelnemers, bijv 12 personen. 
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Zie Technologie 
 
 

 
 

1. Bereken je eigen persoonlijke voetafdruk op 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators . Slechts een 
beperkt aantal landen zijn opgenomen in dit programma. Je bent vrij in de keuze 
van een land. Gebruik de gedetailleerde informatie  (in de onderste schermhelft) 
om meer nauwkeurige antwoorden te kunnen geven. 

2. Nadat je klaar bent moet je twee alternatieven berekenen 
3. Kik nu eens naar je eigen levensstijl. Ben je van plan de twee alternatieven ook 

daadwerkelijk in je levensstijl “in te bouwen”? Wat zijn daarbij de voor- en 
nadelen? 

4. Trek je conclusies 
5. Bereidt een presentatie voor. (Powerpoint, Prezi, …) 
6. Luister naar de presentaties van de andere deelnemers 
7. Neem deel aan de groepsdiscussie 
8. Beschrijf in 1 zin op welke wijze jij je levensstijl kunt wijzigen om je ecologische 

voetafdruk te minimaliseren 

Beschrijving van de activiteit 

Hulpmiddelen 
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