
  
 
  

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

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

-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 1% 
2 450 miljoen / 1500  
3 Bijvoorbeeld: scherpe klauwen, snel kunnen muteren, 
een warme vacht, winterslaap kunnen houden, kunnen 
vliegen, zien in het donker, goede reuk/gehoor, etc.  
4 Slecht, omdat de mensheid zich daardoor moeilijk aan 
kan passen aan een veranderende omgeving. Dit maakt 
ultraspecialisatie een korte doodlopende weg in de 
evolutie.  
5 A, B en C  

Samengevat 
Sterft de mens in de toekomst uit? Of zijn we straks 
bionische wezens en verhuizen we massaal naar Mars? 
Wetenschapsjournalist Govert Schilling spreekt 
wetenschappers die verschillende visies hebben op de 
toekomst van de mens. 
 
Kijkvragen 
1 Hoeveel procent van alle plant- en diersoorten die ooit 
op aarde hebben geleefd, bestaat nu nog steeds? 
 
2 Vul in: De degenkrab is ……………………. jaar oud. 
Daarmee is hij ………………… keer zo lang op aarde als de 
homo sapiens.  
 
3 Volgens bioloog Midas Dekkers is de zwakte van de 
mens dat hij afhankelijk is van zijn hersenen. Noem vijf 
overlevingsstrategieën van andere dieren die wij niet 
hebben.  
 
4 Ziet Midas de ultraspecialisatie van de mens als een 
goede of als een sleche zaak? Leg uit waarom.  
 
5 Op welke manier heeft de mensheid het covid-virus over 
zichzelf afgeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk).  
A. Door overbevolking 
B. Doordat mensen veel reizen  
C. Door de grootschalige (vlees)industrie 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Verschillende instituten zijn bezig om nederzettingen op 
Mars te verwezenlijken. Sommige mensen vinden dat de 
miljarden die dat kost, beter in de aanpak van de 
klimaatcrisis kunnen worden gestopt. 
Wat vind jij? Zit er toekomst in de ruimtereizen of kunnen 
we ons als mensheid beter richten op onze toekomst op 
aarde? Ga hierover in discussie.  
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http://www.schooltv.nl/
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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) 
Leven op Mars  
Het Antropoceen, het tijdperk van de mens (Tegenlicht) 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘toekomst van de mens’ 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: 
Milieukunde 
Biologie 
 
WO: 
Future Planet Studies  
Global Sustainability Science 

Samengevat 
Sterft de mens in de toekomst uit? Of zijn we straks 
bionische wezens en verhuizen we massaal naar Mars? 
Wetenschapsjournalist Govert Schilling spreekt 
wetenschappers die verschillende visies hebben op de 
toekomst van de mens. 
 
Kijkvragen 
1 Hoeveel procent van alle plant- en diersoorten die ooit 
op aarde hebben geleefd, bestaat nu nog steeds? 
 
2 Vul in: De degenkrab is ……………………. jaar oud. 
Daarmee is hij ………………… keer zo lang op aarde als de 
homo sapiens.  
 
3 Volgens bioloog Midas Dekkers is de zwakte van de 
mens dat hij afhankelijk is van zijn hersenen. Noem vijf 
overlevingsstrategieën van andere dieren die wij niet 
hebben.  
 
4 Ziet Midas de ultraspecialisatie van de mens als een 
goede of als een sleche zaak? Leg uit waarom.  
 
5 Op welke manier heeft de mensheid het covid-virus 
over zichzelf afgeroepen? (meerdere antwoorden 
mogelijk).  
A. Door overbevolking 
B. Doordat mensen veel reizen  
C. Door de grootschalige (vlees)industrie 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Verschillende instituten zijn bezig om nederzettingen op 
Mars te verwezenlijken. Sommige mensen vinden dat de 
miljarden die dat kost, beter in de aanpak van de 
klimaatcrisis kunnen worden gestopt. 
Wat vind jij? Zit er toekomst in de ruimtereizen of 
kunnen we ons als mensheid beter richten op onze 
toekomst op aarde? Ga hierover in discussie.  
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