
 

Keuringsdienst van 
waarde in de klas 
CO2 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Door de toenemende uitstoot van 
CO2 is het mondiale klimaat aan het 
veranderen. Het wordt gemiddeld 
steeds warmer op aarde. Het is dus 
belangrijk dat onze CO2-uitstoot 
wordt teruggebracht. Dit kan door je 
eigen CO2-uitstoot te compenseren. 
Bijvoorbeeld door te investeren in 
bossen en windmolens. Maar zorgen 
deze compensatiemaatregelen wel 
voor minder uitstoot? 
 
Vakgebied 
- Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, broeikaseffect, 
koolstofdioxide, atmosfeer, 
ontbossing, natuurlijke hulpbronnen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de 
kerndoelen voor de basisvorming: 
- 30: het milieu 
- 31: processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de 
klas. Op de website van Schooltv vind 
je nog meer afleveringen bij aard-
rijkskunde, zoals potgrond. 
 
Antwoorden 
1 allen waar  2 B 3a Zuiniger met 
energie omgaan, zonnepanelen 
aanschaffen enz. b investeren in 
schone energieopwekking 4a Door 
een bos te kopen voorkom je dat het 
gekapt wordt en er CO2 in de 
atmosfeer terechtkomt. b Er wordt 
door bedrijven gesjoemeld met 
eigendomspapieren. 5 Voordeel: 
bedrijven worden gestimuleerd om 
minder te vervuilen omdat het geld 
kost. Nadeel: de grootste vervuilers 
laten andere landen opdraaien voor 
hun CO2-uitstoot.  
 

Kijkvragen 
 
1 Geef aan of de stellingen hieronder 
waar of niet waar zijn.   
a Door klimaatverandering wordt het 
op aarde steeds warmer.  
b CO2 is van nature aanwezig in onze 
atmosfeer.  
c Ontbossing vormt een bedreiging 
voor het klimaat.  
 
2 Wat is een ander woord voor 
uitstoot? 
A Koolstofdioxide 
B Emissie 
C Broeikasgas  
 
3 Je kan zelf ook iets doen om je CO2- 
uitstoot terug te brengen. 
a Noem twee manieren hoe je je CO2-
uitstoot kunt verminderen. 
b Door een stuk bos te kopen, kun je je 
CO2-uitstoot compenseren. Noem nog 
een  manier hoe je je CO2-uitstoot kunt 
compenseren. (Gebruik voor je 
antwoord eventueel het internet). 
 
4 Door een stuk bos te kopen, maak je 
als het ware je eigen CO2-uitstoot 
ongedaan; compensatie.  
a Leg uit hoe dit werkt.  
b Waarom betwijfelt de compensatie-
deskundige of het bos dat de 
Keuringsdienst van Waarde gekocht 
heeft wel echt van de Keuringsdienst 
is?  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Zoals je in de aflevering kunt zien, 
zijn er mensen die CO2-compensatie 
een goede oplossing vinden, maar ook 
mensen die niet zo blij zijn met de 
handel in CO2-kredieten. Noem een 
voordeel en een nadeel.   
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-co2
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-potgrond/

