
 

Galapagos in de klas 
De Reuzenschildpad 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan 
komen veel bijzondere diersoorten voor. De 
Engelse bioloog David Attenborough 
bestudeert deze dieren. De reuzenschildpad is 
één van die dieren. Miljoenen jaren geleden is 
één van hun voorouders aan komen drijven 
over de oceaan en gestrand op de 
Galapagoseilanden. De reuzenschildpadden 
zijn belangrijk voor het eiland, ze verspreiden 
zaden en mest. Daarom worden ze goed in de 
gaten gehouden en is er een 
broedprogramma opgezet. Er leven zoveel 
reuzenschildpadden op de eilanden, dat zij er 
zelfs naar vernoemd zijn; Galapagos betekent 
‘schildpad’ in het Spaans. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Biodiversiteit - evolutie - natuurlijke selectie- 
populatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Galapagos in de klas’ met David 
Attenborough. Op Schooltv.nl staan nog meer 
videoclips over schildpadden, zoals ‘de 
moerasschildpad’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 B 3a Schildpad b Spaans c Er leven veel 
(soorten) schildpadden op de eilanden. 4a De 
sporen ontstaan doordat reuzenschildpadden 
door het lange gras heen lopen om voedsel te 
zoeken. b Hieraan kunnen de onderzoekers 
zien waar de schildpadden heen lopen. c Ze 
hebben een paar schildpadden een zender 
mee gegeven. 5a Warme modder. b Ze zijn 
koudbloedig, ze moeten zichzelf op kunnen 
warmen. 6 De reuzenschildpadden zorgen 
voor verspreiding van zaden en bemesting. 
Als ze er niet meer zouden zijn zou dit minder 
makkelijk gaan. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe is de eerste reuzenschildpad 
waarschijnlijk terecht gekomen op de 
Galapagoseilanden? 
A Ze is er uitgezet door onderzoekers 
B Ze is aan komen drijven over de oceaan 
C Ze is gezwommen naar de eilanden 
        
2 Hoe oud kan een reuzenschildpad worden? 
A 50-80 jaar 
B ruim 100 jaar 
C 250 jaar 
D 1000 jaar 
  
3 David Attenborough vertelt in deze video wat 
Galapagos eigenlijk betekent. 
a Wat betekent Galapagos? 
b Uit welke taal komt het woord Galapagos? 
c Waarom heten deze eilanden de 
Galapagoseilanden? 
 
4 Vanuit de lucht zijn lange sporen te zien in 
het lange gras op één van de eilanden.  
a Hoe zijn deze sporen ontstaan?  
b Wat kunnen onderzoekers zien aan deze 
sporen? 
c Op welke manier volgen de onderzoekers de 
reuzenschildpadden nog meer? 

 

      
 
5 De reuzenschildpadden liggen graag in de 
modder op de eilanden. 
a Is dit warme of koude modder? 
b Waarom is het belangrijk dat de 
reuzenschilpadden in de modder kunnen 
liggen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 “Reuzenschildpadden zijn de tuiniers van de 
Galapagoseilanden,” zegt onderzoeker Stephen 
Blake. Leg uit wat hij hiermee bedoelt en 
bedenk wat er zou gebeuren als de 
reuzenschildpadden er niet meer zouden zijn. 
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http://www.schooltv.nl/video/galapagos-in-de-klas-de-reuzenschildpad/
http://www.schooltv.nl/programma/galapagos-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/moerasschildpad-stroomlijn-geeft-snelheid/
http://www.schooltv.nl/video/moerasschildpad-stroomlijn-geeft-snelheid/

