
 

College Tour in de klas 
André Kuipers 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
André Kuipers had als klein jongetje al de 
droom om astronaut te worden. Dat is 
hem uiteindelijk ook gelukt. Zijn eerste 
ruimtereis in 2004 duurde 12 dagen. Zijn 
tweede missie in 2011 en 2012 duurde 
maar liefst 194 dagen. In deze aflevering 
vertelt André Kuipers over zijn ervaringen 
in de ruimte, maar hij geeft ook antwoord 
op vragen over buitenaards leven en wat 
de ruimtevaart ons in de toekomst te 
bieden heeft. 
 
Vakgebied 
Algemene Natuurwetenschappen (ANW) 
 
Kernbegrippen 
Ruimtevaart, techniek, heelal, 
buitenaards leven 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Natuur: 28, 33. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals een 
gesprek met Richard Branson die de 
eerste commerciële ruimtevluchten wil 
organiseren. 
 
Antwoorden 
1 B 2a Hij vindt het een goede vraag.  
2b Omdat in de toekomst mensen steeds 
langer in de ruimte zullen blijven en seks 
dan een rol gaat spelen. 3a China 3b Om 
delfstoffen te winnen. 4 Hij verwacht dat 
het wel bestaat, maar er is nog geen 
bewijs voor. 5 Over de gevolgen voor het 
milieu. 6 Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe groot is het internationale 
ruimtestation ongeveer? 
A Zo groot als een vrachtauto. 
B Zo groot als een passagiersvliegtuig. 
C Zo groot als een cruiseschip. 
 
2 Iemand uit het publiek vraagt of er 
onderzoek gedaan wordt naar seks in de 
ruimte. 
a Wat vindt André Kuipers van deze vraag? 
b Waarom vindt hij dat? 
 

 
 
3 André Kuipers denkt dat er binnenkort 
voor het eerst sinds lange tijd weer 
mensen naar de maan zullen gaan. 
a Van welk land verwacht hij het eerst een 
bemande missie naar de maan? 
b Waar zal de maan in de toekomst voor 
gebruikt gaan worden? 
 
4 Wat denkt André Kuipers over het 
bestaan van intelligent buitenaards leven? 
 
5 André Kuipers denkt dat commerciële 
ruimtevaart groot zal gaan worden. Maar 
waarover maakt hij zich zorgen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 André Kuipers denkt dat het steeds 
gewoner wordt om ruimtereizen te maken. 
Denk je dat je zelf ooit een ruimtereis zal 
maken? Leg uit. 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_5522628
http://www.schooltv.nl/programma/college-tour-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-richard-branson/

