
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Moeten we bang zijn voor een 
asteroïde? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
66 miljoen jaar geleden zorgde een inslag van een 
grote asteroïde uit de ruimte ervoor dat 
dinosaurussen uitstierven. De kans dat dit op 
korte termijn weer gebeurt is erg klein, maar 
ruimtewetenschappers blijven deze brokstukken 
goed in de gaten houden. 
 
Vakgebied 
ANW: Zonnestelsel en heelal  
 
Kernbegrippen 
Asteroïden, heelal, sterrenkunde, geologie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
Subdomein F2: Zonnestelsel en heelal in het 
dagelijkse leven: de invloed van en de kennis over 
het zonnestelsel en het heelal op het dagelijks 
leven aangeven en beschrijven hoe gegevens over 
het zonnestelsel en het heelal verzameld worden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie. 
 
Antwoorden 
1 Brokstukken, dampkring, 66, dinosaurussen 
2 In Arizona  
3 Omdat er daar veel meer van zijn en een groot 
deel ervan nog niet ontdekt is.  
4 A en C 
5 C: Doordat er een stofwolk ontstond die het 
zonlicht tegenhield en klimaatverandering 
veroorzaakte. 
 

Kijkvragen 
 

1 Vul in: 
Vallende sterren zijn …………… uit de ruimte die in de 
…………… verbranden.  
……miljoen jaar geleden zorgde de inslag van zo’n 
asteroïde voor het uitsterven van de ………. . 
 
2 Waar bevindt zich de grootste inslagkrater van 
Amerika? 
3 Waarom zijn de asteroïden van 25 t/m 150 meter 
doorsnee het grootste gevaar? 
 
4 Waarom zou een telescoop in de ruimte handig 
zijn? 

A. Omdat je daarmee ook asteroïden kunt 
waarnemen die wij vanaf aarde bij daglicht 
niet zien 

B. Om de asteroïden voortijdig uit te kunnen 
schakelen 

C. Om de bevolking op tijd te kunnen 
waarschuwen als er ergens een asteroïde 
nadert 

 

 
 
5 Waardoor zorgde de meteoriet in Mexico voor het 
uitsterven van de dinosaurussen? 
A. Doordat de meeste dinosaurussen in die regio 
leefden. 
B. Doordat door de inslag er geen zuurstof meer 
was. 
C. Doordat er een stofwolk ontstond die het zonlicht 
tegenhield en klimaatverandering veroorzaakte.  
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat je moet kiezen: zet je dan je geld in voor 
onderzoek naar mogelijke meteorietinslagen, of 
voor onderzoek naar andere planeten waar leven 
mogelijk is. Beargumenteer je keuze.   
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EenVandaag in de klas 
Moeten we bang zijn voor een 
asteroïde? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
66 miljoen jaar geleden zorgde een inslag van een 
grote asteroïde uit de ruimte ervoor dat 
dinosaurussen uitstierven. De kans dat dit op 
korte termijn weer gebeurt is erg klein, maar 
ruimtewetenschappers blijven deze brokstukken 
goed in de gaten houden. 
 
Vakgebied 
ANW: Zonnestelsel en heelal 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘asteroïden’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
ANW. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Technische natuurkunde 
Electrotechniek 
 
HBO: 
Techniek en luchtvaart 
Technische natuurkunde 
 
WO: 
Sterrenkunde 
Biogeologie 

 
Kijkvragen 

 
1 Vul in: 
Vallende sterren zijn …………… uit de ruimte die in de 
…………… verbranden.  
……miljoen jaar geleden zorgde de inslag van zo’n 
asteroïde voor het uitsterven van de ………. . 
 
2 Waar bevindt zich de grootste inslagkrater van 
Amerika? 
3 Waarom zijn de asteroïden van 25 t/m 150 meter 
doorsnee het grootste gevaar? 
 
4 Waarom zou een telescoop in de ruimte handig 
zijn? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

A. Omdat je daarmee ook asteroïden kunt 
waarnemen die wij vanaf aarde bij daglicht 
niet zien 

B. Om de asteroïden voortijdig uit te kunnen 
schakelen 

C. Om de bevolking op tijd te kunnen 
waarschuwen als er ergens een asteroïde 
nadert 

 

 
 
5 Waardoor zorgde de meteoriet in Mexico voor het 
uitsterven van de dinosaurussen? 
A. Doordat de meeste dinosaurussen in die regio 
leefden. 
B. Doordat door de inslag er geen zuurstof meer 
was. 
C. Doordat er een stofwolk ontstond die het zonlicht 
tegenhield en klimaatverandering veroorzaakte.  
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat je moet kiezen: zet je dan je geld in voor 
onderzoek naar mogelijke meteorietinslagen, of 
voor onderzoek naar andere planeten waar leven 
mogelijk is. Beargumenteer je keuze.  
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