
  
 
  

Govert naar de oorsprong van de 
mens in de klas 
De tijd van de mens, het 
Antropoceen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Evolutie, homo sapiens, klimaatverandering  
 
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?  
Het Antropoceen, het tijdperk van de mens (Tegenlicht) 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Bijvoorbeeld dammen in rivieren, autowegen, 
vliegverkeer, gebouwen, elektriciteit, verlichting, 
internet, landbouw, veeteelt, kassen etc.  
2 Door onze uitstoot van schadelijke stoffen warmt de 
planeet op en sterven planten- en diersoorten uit, 
waardoor onze eigen toekomst ook bedreigd wordt. 
3 vier miljard / de mens / uitstervingsgolf 
4 A: Niet waar (niet zeker)  
   B: Waar 
   C: Niet waar (onbewust) 
   D: Waar 
5 Ze zijn meer verboden met de wereld / beseffen hoe 
klein de wereld is door hun smartphone / Door de covid-
pandemie denken ze anders dan de oudere generatie / ze 
beseffen hoe kwetsbaar de planeet is.  
 

Samengevat 
Doorgaans passen diersoorten zich aan aan hun 
omgeving. Maar wij mensen passen onze omgeving aan 
aan onze wensen en behoeftes. We zijn zo overheersend 
geworden dat we onze planeet langzaam aan het 
vernietigen zijn.  
 
Kijkvragen 
1 Geef drie voorbeelden van hoe de mensheid zijn 
omgeving heeft aangepast aan zijn eigen wensen.  
 
2 “Misschien zijn we inmiddels wel onze eigen grootste 
vijand geworden”, zegt Govert Schilling. Leg dit uit.  
 
3 Vul in: In de afgelopen ……… …………….. jaar aan evolutie  
Is er nooit een diersoort zo dominant geweest als 
……………….. . We bevinden ons in de zesde massale 
………………………. van het leven op aarde.  
 

 
 
4 Waar of niet waar? 
A Mammoeten stierven uit door toedoen van de mens. 
B Een soort heeft meer kans op overleving als het 
meerdere ondersoorten heeft.  
C De mens creëert deze ondersoorten bewust door 
barrières als wegen en kanalen. 
D Ondersoorten krijgen vaak weinig kans tot overleven 
doordat ze worden tegengewerkt door de mensheid.  
 
5 Welke drie verschillen worden er genoemd tussen de 
jonge en de oude generatie als het gaat om bewustzijn 
rondom klimaatverandering? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat de mensheid niet bestond op de aarde. Maak je 
een voorstelling van hoe de planeet er dan uit zou zien. 
Welke diersoorten zouden domineren? Wat voor klimaat 
zou er heersen? Deel je ideeën met elkaar.  
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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/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-mysterieuze-verdwijning-van-de-neanderthaler/#q=homo%20sapiens
https://schooltv.nl/video/hoe-weten-we-hoe-mensen-er-vroeger-uitzagen-clip-uit-willem-wever/#q=sapiens
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
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘antropoceen’ 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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