
  
 
  

Govert naar de oorsprong van de 
mens in de klas 
De mens als unieke diersoort 
 

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) 
Het Antropoceen, het tijdperk van de mens (Tegenlicht) 
Jane Goodall (Chimpansee-onderzoeker)  
 

-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 C: 98% 
2 Een toolset aan gereedschappen. 
3 Ze gebruikten waarschijnlijk vooral houten stokken, 
maar daar zijn geen overblijfselen van omdat hout 
vergaat.  
4 A: Niet waar (apen doen dat ook) 
   B: Waar  
5 Je kon er eten mee koken, dat scheelde calorieën bij de 
verbranding 
Je kon makkelijker overleven in koudere klimaten 
Je kon materiaal bewerken, zoals ijzer smeden, brons 
gieten en koper smelten.  
6 B: Taal en schrift  
Verdiepingsvraag 
Hoe wij koken, onze huizen verwarmen, hoe elektriciteit 
wordt opgewekt, hoe de industrie draait, hoe auto’s 
rijden, etc.  

Samengevat 
Als onze verre voorouders voor het eerst stenen en 
stokken als werktuigen gebruiken, begint onze evolutie 
van prooi naar roofdier. Maar het gebruik van werktuigen 
onderscheidt ons niet van andere diersoorten. Wat dan 
wel? Wetenschapsjournalist Govert Schilling gaat op zoek 
naar het antwoord. 
 
Kijkvragen 
1 Hoeveel procent genetische overeenkomst is er tussen 
de mens en de chimpansee? 
A 20%     B 50%     C 98% 
 

 
 

2 Wat bewijst dat chimpansees in staat zijn om dingen 
vooruit te plannen? Het gebruik van …………………..…….. .  
 
3 Waarom klopt het beeld niet van de homo sapiens die 
vooral stenen als gereedschap gebruikt? 
 
4 Waar of niet waar? 
A Het gebruik van werktuigen maakt de mens uniek 
B Het feit dat de mens rechtop loopt maakt ons uniek 
 
5 Noem drie voordelen die het gebruik van vuur ons 
opleverde. 
 
6 Toen de mens landbouw ging bedrijven ontstond de 
behoefte om in grotere groepen bij elkaar te wonen. 
Wat was er nodig voor het vormgeven van economische 
structuren? 
A Banken en munten 
B Taal en schrift 
C Economen en accountants  
 
Verdiepingsvraag 
Als je kijkt naar hoe onze samenleving vandaag de dag is 
vormgegeven, welke zaken zijn dan nog terug te voeren 
op de uitvinding van het maken van vuur?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/govert-naar-de-oorsprong-van-de-mens-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/govert-naar-de-oorsprong-van-de-mens-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/galapagos-in-de-klas-evolutie/#q=evolutie
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-antropoceen-het-tijdperk-van-de-mens/#q=antropoceen
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-antropoceen-het-tijdperk-van-de-mens/#q=antropoceen
https://schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-jane-goodall/#q=chimpansee
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Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Evolutie, homo sapiens  
 
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) 
Het Antropoceen, het tijdperk van de mens (Tegenlicht) 
Jane Goodall (Chimpansee-onderzoeker)  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘de mens als unieke diersoort’ 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 
Aarde en Milieu 
 
HBO: 
Archeologie 
Biologie 
 
WO: 
Archeologie 
Paleontologie  
 

Samengevat 
Als onze verre voorouders voor het eerst stenen en 
stokken als werktuigen gebruiken, begint onze evolutie 
van prooi naar roofdier. Maar het gebruik van 
werktuigen onderscheidt ons niet van andere 
diersoorten. Wat dan wel? Wetenschapsjournalist Govert 
Schilling gaat op zoek naar het antwoord. 
 
Kijkvragen 
1 Hoeveel procent genetische overeenkomst is er tussen 
de mens en de chimpansee? 
A 20%     B 50%     C 98% 
 

 
 

2 Wat bewijst dat chimpansees in staat zijn om dingen 
vooruit te plannen? Het gebruik van …………………..…….. .  
 
3 Waarom klopt het beeld niet van de homo sapiens die 
vooral stenen als gereedschap gebruikt? 
 
4 Waar of niet waar? 
A Het gebruik van werktuigen maakt de mens uniek 
B Het feit dat de mens rechtop loopt maakt ons uniek 
 
5 Noem drie voordelen die het gebruik van vuur ons 
opleverde. 
 
6 Toen de mens landbouw ging bedrijven ontstond de 
behoefte om in grotere groepen bij elkaar te wonen. 
Wat was er nodig voor het vormgeven van economische 
structuren? 
A Banken en munten 
B Taal en schrift 
C Economen en accountants  
 
Verdiepingsvraag 
Als je kijkt naar hoe onze samenleving vandaag de dag is 
vormgegeven, welke zaken zijn dan nog terug te voeren 
op de uitvinding van het maken van vuur?  
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