
 

NL van boven in de klas 
Het gebruik van zonlicht 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
We zijn nog steeds afhankelijk van 
zonlicht: voor onze oogsten, voor onze 
gezondheid. In kassen proberen we de 
opbrengst van gewassen te vergroten. 
Herder Martin gebruikt een kas om 
lammeren te kweken.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Zonlicht, kas, glastuinbouw, Westland, 
oogst, ondernemer, fruitteler 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer over de zon, 
zoals: ‘Hoe werkt de zon?’. 
 
Antwoorden 
1a Planten groeien beter door licht en 
warmte. b Paprika's, tomaten en 
komkommers. 2 1, 3, 4, 6 3a Hij fokt er 
lammetjes. b Zo worden ze eerder in het 
jaar geboren en zijn ze groot genoeg om 
te grazen in april. 4a Nachtvorst b De 
knoppen bevriezen, dus het hele jaar is er 
geen oogst. c Vuurpotten onder de bomen. 
5 Door zonlicht maakt ons lichaam 
endorfine aan, het gelukshormoon. 6  
Bijvoorbeeld: achter de wolken schijnt de 
zon, als sneeuw voor de zon, iets aan het 
licht brengen, er gaat een lichtje op. 7 
Eigen antwoord. Laat de leerlingen 
bijvoorbeeld op Rijksstudio een collage 
maken van schilderijen met Hollandse 
wolkenluchten. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Wat ontdekten kwekers in de 
negentiende eeuw? Maak de zin af. Planten 
groeien beter door ____ en  _____. 
b Noem drie gewassen die in kassen 
groeien. 
 
2 Welke voordelen heeft het kweken van 
planten in de glastuinbouw? Schrijf de 
nummers van de goede zinnen op. 
1 Planten groeien sneller. 
2 Het is veel goedkoper. 
3 De opbrengst per plant is groter. 
4 Je kunt op andere momenten in het jaar 
oogsten. 
5 Het kost weinig energie. 
6 Je kunt fruit uit andere klimaten kweken. 
 
3a Wat doet schaapherder Martin in 
kassen? 
b Welk voordeel heeft dit voor zijn bedrijf? 
 

 
 
4a Wat is in het voorjaar de grootste angst 
van fruitteler Jan Hoekstra? 
b Wat is het gevolg daarvan? 
c Hoe probeert hij dit te voorkomen? 
 
5 Waarvoor heeft ons lichaam zon nodig? 
 
Verdiepingsvragen 
6 Zoek twee of meer uitdrukkingen met 
‘zon’ of ‘licht’ waaraan je kunt zien hoe 
belangrijk dit voor ons is. 
 
7 Zoek op internet plaatjes van schilderijen 
met Hollandse luchten. Bijvoorbeeld op 
www.rijksstudio.nl. 
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