
  
 
  

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van steenkool 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, milieu, vervuiling 
 
Kerndoelen 
Duurzaamheid 2.2.1. Je beschrijft het huidige 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, 
voedsel en energie) op aarde en je draagt 
duurzame oplossingen voor de toekomst aan. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s van Bodem in Zicht 
over:  de prijs van mica, de prijs van fosfaat, de 
prijs van ijzer, de prijs van lithium en de prijs van 
goud.   
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden. 
1 Op de Maasvlakte in Rotterdam  
2 C. 25% 
3 staal, 50, de VS en Colombia 
4a Het landschap wordt vernietigd en er komt veel 
stof en gruis vrij in de omgeving  
b Omdat het goedkoper is  
5 C verdubbeld 
6 Dat ze het gebied na gebruik zullen herbeplanten 
7 CO2, koolstofmonoxide en methaan  

Samengevat 
Ondanks de opmars van duurzame energiebronnen is 
steenkool nog steeds een veel gebruikte grondstof. Zo 
wordt nu nog een kwart van de energiebehoefte van 
Nederland opgewekt met dit zwarte goud. 
 
Kijkvragen 
1 Waar staat de grootste kolencentrale van Nederland? 
 
2 Hoeveel procent van de energie die in Nederland wordt 
gebruikt wordt opgewekt met steenkool? 
A. 5%     B. 10 %  C. 25 % 
 

         
 
3 Een grondstof als ………… kan niet worden gemaakt 
zonder steenkool. De laatste steenkoolmijn in Nederland 
werd ….. jaar geleden gesloten. Nu komen de meeste 
kolen uit Rusland, ……………… en ………………… .  
 
4a Waarom is dagbouw vervuilender dan mijnbouw onder 
de grond? 
b Waarom verkiest men dagbouw desondanks toch boven 
mijnbouw? 
 
5 Het gebruik van steenkool is in de afgelopen 20 jaar…. 
A. gehalveerd 
B. hetzelfde gebleven 
C. verdubbeld 
 
6 De russische woordvoerster wordt onderbroken door 
haar collega. Wat moet ze van haar collega zeggen?  
 
7 Welke ongezond chemische stoffen komen er vrij bij de 
steenkoolwinning? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk drie manieren waarop de productie van steenkool 
sneller kan worden afgebouwd. Bespreek met elkaar. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-fosfaat/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/


  
 
 
 
 
 
 
 

Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, milieu, landbouw, duurzaamheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de website vind je meer video’s van Bodem in 
Zicht over: de prijs van steenkool, de prijs van ijzer, de prijs van mica, de prijs van lithium 
en de prijs van goud.   
Ook vind je er meer video’s over fosfaat, zoals: 
De kracht van water en Wormenpoep, het zwarte goud.   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘grondstoffen’ is te gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken aardrijkskunde en natuur & biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
 
HBO: 
Climate & Environment 
Klimaat en management 
 
Universiteit: 
Future planet studies  
Communicatie en klimaat  
 
 
 

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van steenkool 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, milieu, vervuiling 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s van Bodem in Zicht 
over:  de prijs van mica, de prijs van fosfaat, de 
prijs van ijzer, de prijs van lithium en de prijs van 
goud.   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘grondstoffen’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde en natuur & biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
Adviseur duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Climate & Environment 
Klimaat en management 
 
Universiteit: 
Future planet studies  
Communicatie en klimaat  
 

Samengevat 
Ondanks de opmars van duurzame energiebronnen is 
steenkool nog steeds een veel gebruikte grondstof. Zo 
wordt nu nog een kwart van de energiebehoefte van 
Nederland opgewekt met dit zwarte goud. 
 
Kijkvragen 
1 Waar staat de grootste kolencentrale van Nederland? 
 
2 Hoeveel procent van de energie die in Nederland wordt 
gebruikt wordt opgewekt met steenkool? 
A. 5%     B. 10 %  C. 25 % 
 

         
 
3 Een grondstof als ………… kan niet worden gemaakt 
zonder steenkool. De laatste steenkoolmijn in Nederland 
werd ….. jaar geleden gesloten. Nu komen de meeste 
kolen uit Rusland, ……………… en ………………… .  
 
4a Waarom is dagbouw vervuilender dan mijnbouw onder 
de grond? 
b Waarom verkiest men dagbouw desondanks toch boven 
mijnbouw? 
 
5 Het gebruik van steenkool is in de afgelopen 20 jaar…. 
A. gehalveerd 
B. hetzelfde gebleven 
C. verdubbeld 
 
6 De russische woordvoerster wordt onderbroken door 
haar collega. Wat moet ze van haar collega zeggen?  
 
7 Welke ongezond chemische stoffen komen er vrij bij de 
steenkoolwinning? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk drie manieren waarop de productie van steenkool 
sneller kan worden afgebouwd. Bespreek met elkaar. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-steenkool/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-kracht-van-water/#q=fosfaat
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-wormenpoep-het-zwarte-goud/#q=fosfaat
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-fosfaat/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/

