
 

College Tour in de klas 
Jane Goodall 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Jane Goodall is biologe en gespecialiseerd 
in primatologie. Ze is bekend geworden 
door haar studie over het gedrag van 
apen. Begin jaren ’60 werd ze beroemd 
toen ze in de jungle in Tanzania 
chimpansees bestudeerde en belangrijke 
ontdekkingen deed. Tegenwoordig komt 
ze als activist op voor dierenrechten, het 
milieu en voor chimpansees.  
 
Vakgebied 
Biologie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Gedrag, natuurbescherming, toerisme, 
overbevolking, duurzaamheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Natuur: 30, 31, 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals het 
gesprek met: ‘André Kuipers’. 
 
Antwoorden 
1a Namen zijn makkelijker te onthouden 
dan nummers, bovendien wist ze niet dat 
biologen dieren geen eigen naam gaven. b 
Dat ze daardoor de apen als mensen ging 
zien. 2a Mensen leren meer over de 
leefsituatie van de apen. b Als er teveel 
toeristen komen, raakt de natuur 
beschadigd. 3a Extreme armoede in arme 
landen en verspilling en overdreven luxe 
in rijke landen. b Ongeveer 7,4 miljard. 4a 
Positief b Omdat ze helpen voorkomen dat 
zeldzame dieren uitsterven. 5a Door te 
zorgen dat lokale mensen geld verdienen 
aan het beschermen van dieren. b Minder 
verspillen en meer delen. 
 

Kijkvragen 
 
1 Jane Goodall gaf de chimpansees die ze in 
de jaren ‘60 bestudeerde namen. Dit was 
toen niet gebruikelijk. 
a Jane geeft twee redenen waarom ze dat 
deed. Welke? 
b Wat was de kritiek van biologen hierop? 
 
2 Toerisme heeft veel invloed op de 
bescherming van apen. 
a Wat is het positieve gevolg van toerisme 
voor de apen? 
b Jane zegt over toerisme: ‘Het loopt al 
gauw uit de hand.’ Wat bedoelt ze? 
 

 
 
3 Twan Huys zegt: ‘Uw werk heeft vele 
vijanden, één ervan is overbevolking.’ 
a Welke andere twee grote vijanden ziet 
Jane Goodall? 
b Hoe groot is de wereldbevolking 
ongeveer? 
 
4 Twan Huys vraagt wat Jane Goodall van 
dierentuinen vindt. 
a Is Jane positief of negatief over 
dierentuinen? 
b Leg uit waarom. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5a Wat is de beste manier om de lokale 
bevolking mee te laten werken met 
natuurbescherming? 
b Wat kunnen we in de rijke landen doen 
om het milieu en dierenwelzijn te 
verbeteren? 
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