
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Vliegen en het klimaat 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Tegenwoordig reizen steeds meer mensen met 
het vliegtuig. Een vliegticket is niet erg duur meer, 
waardoor mensen makkelijker het vliegtuig 
pakken in plaats van de trein. Dit is niet goed voor 
het milieu, wat kunnen we hieraan doen? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vliegen, milieu, reizen.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Maatschappij: 30, 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘De strijd om de Noordpool’.  
 
Antwoorden 
1a door de hoge CO2-uitstoot b Omdat het 
vliegtuig goedkoper en meestal sneller is c 21,3 
procent   
2a De productie van vlees veroorzaakt ook een 
hoge CO2-uitstoot. Door geen vlees te eten 
compenseert Mathijs de uitstoot van zijn vliegreis 
b geen intercontinentale vluchten meer, 
treinreizen door europa, vegetarisch eten c 
bomen planten, boomkap tegengaan, minder 
vliegen  
3a opwarming van de aarde b BTW op vliegreizen 
invoeren, treinen goedkoper en sneller maken c 
minder vaak en minder ver vliegen, de trein 
pakken, eigen antwoord   
4 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 Goedkope vliegtickets  
a Waardoor is vliegen zo slecht voor het milieu? 
b Waarom pakken mensen niet de trein als het 
vliegtuig slecht is voor het milieu? 
c Met hoeveel procent is het vliegtuiggebruik 
gestegen tussen 1990 en 2016? 
 
 

      
 
2 Compenseren van CO2 
a Mathijs probeert zijn vliegreis te compenseren 
door zeven maanden vegetarisch te eten. Hoe 
compenseert vegetarisch eten een vliegreis?  
b Op welke manieren probeert Linda haar CO2-
uitstoot te verminderen?  
c Welke twee manieren noemt Lena om de CO2-
uitstoot te compenseren.  
 
3 De consequenties van CO2-uitstoot 
a Wat voor gevaren veroorzaakt de hoge CO2-
uitstoot? 
b Wat zou de overheid kunnen doen om ervoor te 
zorgen dat mensen minder vaak het vliegtuig 
nemen? 
c Wat zou je zelf kunnen doen om de uitstoot van 
vliegverkeer te verminderen? 
 
Verdiepingsvraag 
4 Reis jij vaak met het vliegtuig? Denk je daarbij na 
over het milieu? Bedenk een drietal oplossingen die 
de CO2-uitstoot van vliegtuigen kunnen 
verminderen.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=nieuwsuur%20vliegen
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-strijd-om-de-noordpool/#q=


  

Nieuwsuur in de klas 
Vliegen en het klimaat 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Tegenwoordig reizen steeds meer mensen met 
het vliegtuig. Een vliegticket is niet erg duur meer, 
waardoor mensen makkelijker het vliegtuig 
pakken in plaats van de trein. Dit is niet goed voor 
het milieu, wat kunnen we hier aan doen? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en maatschappijleer 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘De strijd om de Noordpool’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘vliegen en het klimaat’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken aardrijkskunde en maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
 
HBO: 
Climate & Enviroment 
Milieukunde 
 
Universiteit: 
Geografie, planologie en milieu 
Milieuwetenschappen 

Kijkvragen 
 

1 Goedkope vliegtickets 
a Waardoor is vliegen zo slecht voor het milieu? 
b Waarom pakken mensen niet de trein als het 
vliegtuig slecht is voor het milieu? 
c Met hoeveel procent is het vliegtuiggebruik 
gestegen tussen 1990 en 2016? 
 

      
 
2 Compenseren van CO2 
a Mathijs probeert zijn vliegreis te compenseren 
door zeven maanden vegetarisch te eten. Hoe 
compenseert vegetarisch eten een vliegreis?  
b Op welke manieren probeert Linda haar CO2-
uitstoot te verminderen?  
c Welke twee manieren noemt Lena om de CO2-
uitstoot te compenseren.  
 
3 De consequenties van CO2-uitstoot 
a Wat voor gevaren veroorzaakt de hoge CO2-
uitstoot? 
b Wat zou de overheid kunnen doen om ervoor te 
zorgen dat mensen minder vaak het vliegtuig 
nemen? 
c Wat zou je zelf kunnen doen om de uitstoot van 
vliegverkeer te verminderen? 
 
Verdiepingsvraag 
4 Reis jij vaak met het vliegtuig? Denk je daarbij na 
over het milieu? Bedenk een drietal oplossingen die 
de CO2-uitstoot van vliegtuigen kunnen 
verminderen.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=nieuwsuur%20vliegen
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-strijd-om-de-noordpool/#q=

