
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Duurzaam investeren  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en Aardrijkskunde  
 
Kernbegrippen 
Investeren, klimaat, duurzaamheid, toekomst  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, kerndoel 42 - De leerling leert in eigen 
ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, 
wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, 
verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
het antropoceen, het tijdperk van de mens, 
op weg naar een duurzame samenleving, 
opslag voor groene energie, 
de prijs van fosfaat,  
duurzaam produceren (vmbo) 
 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Omdat duurzaamheid nu de toekomst is  

2 Minder / meer / meer 
3 Batterijen  
4 Op het moment dat een huishouden de opgewekte 
energie zelf niet gebruikt, kan deze zijn energie 
verhandelen. Omdat er zoveel aanbieders zijn, is hier 
software voor nodig om dit efficiënt te regelen.  
5 C. Hun pensioenfonds  
6 Wieken van windmolens die worden hergebruikt voor 
cement en bouwmaterialen.  

Samengevat 
Beleggers investeren steeds vaker in duurzame 
projecten. Waar komt dat geld terecht en levert het ook 
wat op? 
 
Kijkvragen 
1 Waarom zijn investeerders nu geïnteresseerd in 
duurzame bedrijven? 
 

 
 

2 Omcirkel de juiste antwoorden: 
Volgens Michael Liebreich investeerden investeerders 
tijdens de economische crisis van 2008-2011 
meer/minder in groene bedrijven en meer/minder in 
fossiele brandstof. Tijdens de covidcrisis investeerden ze 
juist minder/meer in groene bedrijven. 
 
3 Waarin investeert Kees Koolen? 
A. Zonnepanelen 
B. Windparken 
C. Batterijen  
 
4 Leg uit waarom er software-systemen nodig zijn voor 
de energie uit zonnepanelen. 
 
5 Waar vergeten mensen volgens Allice Ross bij  
milieuvriendelijk leven vaak aan te denken? 
A. afval scheiden 
B. minder vliegen 
C. Hun pensioenfonds  
 
6 Welk voorbeeld geeft Michael Liebreich van de 
circulaire economie waarbij grondstoffen uit afval 
worden gewonnen? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk zelf nog twee manieren waarop je grondstof uit 
afval zou kunnen produceren.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-antropoceen-het-tijdperk-van-de-mens/#q=duurzaamheid
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-op-weg-naar-een-duurzame-samenleving/#q=duurzaam
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-opslag-voor-groene-energie/#q=duurzaam
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-fosfaat/#q=duurzaamheid
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl4-duurzaam-produceren/#q=duurzaamheid


  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
Duurzaam investeren 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Investeren, klimaat, duurzaamheid, toekomst  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
het antropoceen, het tijdperk van de mens, 
op weg naar een duurzame samenleving, 
opslag voor groene energie, 
de prijs van fosfaat,  
duurzaam produceren (vmbo) 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘duurzaam investeren’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en economie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economy 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Climate & enviroment 
Milieukunde  
 
WO: 
Future planet studies  
Climate studies  

Samengevat 
Beleggers investeren steeds vaker in duurzame 
projecten. Waar komt dat geld terecht en levert het ook 
wat op? 
 
Kijkvragen 
1 Waarom zijn investeerders nu geïnteresseerd in 
duurzame bedrijven? 
 

 
 

2 Omcirkel de juiste antwoorden: 
Volgens Michael Liebreich investeerden investeerders 
tijdens de economische crisis van 2008-2011 
meer/minder in groene bedrijven en meer/minder in 
fossiele brandstof. Tijdens de covidcrisis investeerden 
ze juist minder/meer in groene bedrijven. 
 
3 Waarin investeert Kees Koolen? 

A. Zonnepanelen 
B. Windparken 
C. Batterijen  

 
4 Leg uit waarom er software-systemen nodig zijn voor 
de energie uit zonnepanelen. 
 
5 Waar vergeten mensen volgens Allice Ross bij  
milieuvriendelijk leven vaak aan te denken? 
A. afval scheiden 
B. minder vliegen 
C. Hun pensioenfonds  
 
6 Welk voorbeeld geeft Michael Liebreich van de 
circulaire economie waarbij grondstoffen uit afval 
worden gewonnen? 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk zelf nog twee manieren waarop je grondstof uit 
afval zou kunnen produceren.  
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