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Twee maanden als leerkracht in  
Antarctica: 
een terugblik op de toekomst.
Koen Meirlaen

Enkele jaren geleden studeerde ik in Gent af als geograaf 
en stapte ik in het onderwijs. Heel benieuwd naar wat me 
te wachten stond. Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik 
zocht toen een leerkracht aardrijkskunde. Ondertussen 
geef ik er reeds vier jaren les aan jongeren tussen 15 en  
18 jaar. Het waren bijzonder drukke en boeiende jaren. Met 
het AHA-project als climax! We werkten met onze school 
een project uit rond klimaatverandering waarbij ik als leer-
kracht op onderzoek werd gestuurd en les gaf vanuit het 
Belgische Princess Elisabeth Antarctica-station. 

Een woordje uitleg…

Het verhaal begon vorig schooljaar met Polar Quest, een 
educatief project van de International Polar Foundation 
(IPF), gesteund door het actieplan van de Vlaamse Over-
heid “Wetenschap maakt knap”. Samen met de leerlingen 
van het toenmalige 5de Latijn-Wetenschappen maakten we 
een filmpje en schreven we het educatief ‘AHA-project’ uit, 
waarmee we uiteindelijk deze prestigieuze en originele 
wedstrijd wonnen.

5 LWE (foto: Johan De Ruyck, Het Nieuwsblad)
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Met het AHA-project, willen we jongeren sensibiliseren 
om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De 
berichtgeving over de klimaatproblematiek is overwegend 
negatief en bij veel mensen treedt er een zekere gewen-
ning op. Om dit tegen te gaan, willen de leerlingen op 
een positieve en inspirerende manier mensen aanzetten 
tot actie.

AHA staat voor Attention, Holistic en Action. Dit zijn drie 
sleutelwoorden die staan voor de drie fases in het project.

attention

Met het Attention-luik was het de bedoeling om het pu-
bliek te informeren en uit te dagen. In oktober startte het 
AHA-project met een heuse KICK-OFF voor en door alle 
leerlingen. We wilden de start kracht bijzetten door op de 
speelplaats een levensgroot ijsblok te maken. Daarom vroren 
de leerlingen een doos water in en brachten ze die mee 
naar school. Zo vestigden we de aandacht op het afsmelten 
van de polen om ook aan het grote publiek duidelijk maken 
dat het hoog tijd is voor actie! 

Later kwamen gerenommeerde sprekers het Attention-luik 
ondersteunen. Serge de Gheldere (klimaatambassadeur 
van Al Gore) en Jan Vandermosten (klimaatvoorzitter van 
WWF België) maakten de leerlingen duidelijk hoe erg het 
met het klimaat gesteld is en welke acties ze zelf kunnen 
ondernemen.

hoLiStiC	
Het Holistic-luik was de onderzoeksfase van het project. 
Tussen 15 december 2011 tot 24 februari 2012 ging ik op 
expeditie naar het Princess Elisabeth Antarctica-station. Ik 
werkte er mee aan de verschillende poolonderzoeken en 
had ook de gelegenheid om het experiment op te zetten 
dat de leerlingen van 6 LWE in hun winnende project heb-
ben uitgewerkt. Zo werd het wetenschappelijk onderzoek 
dat aan het PEA-station werd uitgevoerd vertaald naar een 
schoolse context. In verschillende lessen en in verschillen-
de vakken confronteerden we de leerlingen met Antarctica. 
Via de moderne communicatiemiddelen kon de expeditie 
live gevolgd worden.

De wetenschappelijke projecten waaraan ik meewerkte:

•  GEA II (20 december 2011 – 31 januari 2012) De Duit-
se wetenschappers van het German Federal Institute of 
Geosciences and Natural Resources (BGR) deden samen 
met Marlina Elburg van UGent dit jaar een vervolgonder-
zoek op de expeditie van vorig jaar. Ze trokken naar het 
Sør Rondane-gebergte, waar ze een geofysich onderzoek 
deden vanuit de lucht en een geologisch en geofysich on-
derzoek vanop de grond.

•  BELDIVA (31 januari 2012 – 21 februari 2012) BELDIVA 
bestudeerde de microbiologische diversiteit in een gebied 
van 200 km rond het PEA-station. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd door Dr. Elie Verleyen van UGent.

Het Princess Elisabeth Antarctica-station
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Het Antarctisch landschap

Hier is de natuur nog écht ongerept
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•  BELATMOS (31 januari 2012 – 21 februari 2012) In dit 
project bestudeerden wetenschappers de chemische sa-
menstelling van de atmosfeer door het meten van de ozon 
en verwante sporengassen concentratie, de UV-straling 
en de aerosoldeeltjes. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
door Dr. Alexander Mangold van het Koninklijk Meteoro-
logisch Instituut.

•  GIANT-LISSA (31 januari 2012 – 21 februari 2012) In dit 
project bestudeerde Dennis Lombardi (KMI, Universiteit 
Luxemburg) ijsgeodesie in Antarctica en lithosferische en 
intraplaat structuur en seismiciteit in Antarctica.

Vanuit Antarctica stuurde ik gegevens door naar verschil-
lende scholen in België. Ik voerde skype-gesprekken met 
scholen van West-Vlaanderen tot Limburg. En daagde alle 
Vlaamse jongeren uit om deel te nemen aan de AHA-be-
denkerswedstrijd. Waarbij scholen en jeugdbewegingen 
op zoek gingen naar manieren om hun ecologische voetaf-
druk terug te dringen.

Aangezien we optimaal gebruik maakten van de moderne 
communicatiemogelijkheden, nodig ik u graag uit om onze 
website te bezoeken. Hierop vindt u heel wat uitleg over 
de verschillende onderzoeken in de vorm van blogposts, 
video’s, … Alles is terug te vinden op www.ahaproject.be 
(info@ahaproject.be).

aCtion	
Eens de poolexpeditie voorbij was, bracht ik uitgebreid 
verslag uit over de gevoerde onderzoeken op Antarctica en 
lichtten de leerlingen de resultaten toe van de onderzoeken 
die ze ondertussen in Deinze uitvoerden. Op 21 maart 2012 
vond er een groot klimaatdebat plaats dat door de verschil-
lende scholen voorbereid werd. Hiervoor maakten de leer-
lingen wetsvoorstellen op en legden ze deze voor aan de po-
litici. Op 18 april 2012 gaf Peter Tom Jones een lezing met 
nadruk op oplossingen en een transitiekader naar duur-
zame energie en duurzaam materialenbeheer. Op 25 mei 
2012 vond de finale van de AHA-bedenkerswedstrijd plaats. 

Ondertussen ga ik op stap met het verhaal in scholen, ver-
enigingen, … om mensen het belang van onderzoek aan te 
tonen en de uitdagingen van morgen aan te kaarten.

Het was dus een heel bijzonder schooljaar en een unieke 
expeditie. En hier eindigt het niet. Onze leerlingen hebben 
heel wat in gang gezet en heel veel mensen kunnen sensi-
biliseren. Met passages in De Laatste Show, Studio Brus-
sel, het Journaal,… werd ons schoolproject plots veel groter 
en bekender. Onze leerlingen willen aan zoveel mogelijk 
mensen laten weten ‘dat we zorg moeten dragen voor onze 
aarde. Dat we ze niet van onze ouders kregen, maar dat ze 
ons in bruikleen werd gegeven door onze kinderen’.

… en nu: actie!




