
  
 
  

Govert naar de oorsprong van de 
mens in de klas 
De evolutie van de mens 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Evolutie, homo sapiens 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, kerndoel 31: De leerling leert () kennis 
te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen 
uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met 
omgeving en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Govert naar de 
oorsprong van de mens in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s die aansluiten bij dit onderwerp, 
bijvoorbeeld: 
Evolutie (Galapagos in de klas) 
De mysterieuze verdwijning van de Neanderthaler. 
Hoe weten we hoe mensen er vroeger uitzagen?  
 
 

-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1a  Charles Darwin 
1b On the origin of species  
2 Dat de mens verwant zou zijn aan de mensaap en dus 
aan een dier  
3 B: Homo erectus 
4 Omdat er alleen een schedel is gevonden en niet een 
heel skelet 
5 A: Waar / B: Niet waar / C: Waar 
6 C: Beide antwoorden zijn goed  
Verdiepingsvraag 
Omdat er maar een heel klein percentage aan fossielen 
is teruggevonden.  

Samengevat 
Het idee dat soorten zich voortdurend aanpassen aan 
hun omstandigheden werd geïntroduceerd door Charles 
Darwin. Wetenschapsjournalist Govert Schilling leert dat 
evolutie niet altijd vooruitgang betekent. En dat wij niet 
afstammen van de aap, zoals vaak wordt gedacht, maar 
dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben. 
 
Kijkvragen 
1a Wie was de grondlegger van de evolutietheorie? 
1b Hoe heette het beroemde boek dat hij schreef? 
  
2 Wat was er in die tijd nieuw aan het idee van de 
evolutietheorie? 
 
3 Wat was de naam van de ‘rechtopgaande mens’? 
A Home sapiens 
B Homo erectus 
 
4 Waarom weet men niet hoe Toumai zich 
voortbewoog? 
 
5 Waar of niet waar? 
A Het Mioceen wordt ook wel de gouden eeuw van de 
apen genoemd 
B Evolutie kan nooit terugkeren naar een vorig stadium  
C De mens en de chimpansee stammen van een 
gemeenschappelijke voorouder 
 

 
 
6 Waarom klopt het plaatje van de evolutie van aap naar 
mens niet? 
A Omdat de mens niet van de aap afstamt 
B Omdat de evolutie niet een lineaire lijn was 
C Beide antwoorden zijn goed  
 
Verdiepingsvraag 
Waarom is het moeilijk om aan de hand van fossiele 
resten die er zijn gevonden verstrekkende conclusies te 
trekken?  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘evolutie’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk bij het vak biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Onderzoeker leefomgeving 
 
HBO: 
Archeologie 
Biologie  
 
WO: 
Archeologie 
Paleontologie  
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