
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Hoe voorkomen we een 
grieppandemie? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Virussen, gezondheidszorg 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij biologie, kerndoel 30: De leerling 
leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking 
staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat 
technologische en natuurwetenschappelijke 
toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel 
positief als negatief kunnen beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Onzichtbaar Nederland in de klas: Ziektes van 
over de grenzen, Nieuwsuur in de klas: Ebola en De 
Kennis van Nu in de klas: De mug als virusverspreider. 
 

 
Antwoorden 
1 Een virus is een (microscopisch) klein deeltje dat bestaat uit 
(erfelijk) materiaal. Om te kunnen leven en zich te kunnen 
(voortplanten) heeft een virus een levend (organisme) nodig. 
Zoals een (vogel) of een (mens). 
2 A) Onwaar B) Waar C) Onwaar D) Waar 
3 Bij een pandemie verspreidt zich razendsnel een nieuw virus 
wereldwijd. Bij een epidemie komen hetzelfde virus en 
nakomelingen van het virus jaarlijks terug. 
4 Er komt een nieuw virus via kruisimmuniteit, dat het oude 
virus verdringt. 
5 Als er (te) nauw contact is tussen mens en dieren.  
6 De menselijke populatie neemt sterk toe. Om iedereen te 
voeden, neemt ook het aantal gehouden dieren toe. 
Verdiepingsvragen  
1. Bijvoorbeeld: geen of minder dierlijke producten 
consumeren, stemmen op politieke partijen die investeren in 
vaccins en/of dierenwelzijn.  

2. Bijvoorbeeld: ze vinden vaccins gevaarlijk, ontransparant en 

overbodig en pleiten voor (meer) keuzevrijheid. 

 

Samengevat 
In 2020 is de wereld in de ban van de pandemie van het 
coronavirus. Is zo'n pandemie in de toekomst te 
voorkomen? 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Een virus is een (….) klein deeltje dat bestaat uit (….) 
materiaal. Om te kunnen leven en zich te kunnen (….) 
heeft een virus een levend (….) nodig. Zoals een (….) of 
een (….). 
 
2 Waar of onwaar? 
A) Mensen hebben virussen nodig om te overleven. 
B) Van een virus wordt je niet per se ziek. 

C) Een virus is te klein om grote wezens neer te halen. 
D) Alle griepvirussen komen uit wilde vogels. 
 
3 Wat is het verschil tussen een pandemie en een 
epidemie? 
 
4 Wanneer verdwijnt een virus? 
 
5 Wanneer kunnen virussen overspringen van dier op 
mens? 
 
6 Waarom wordt er voorspeld dat er steeds vaker 
virussen zullen overspringen op mensen? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Na het zien van deze aflevering, wat kun jij zelf doen 
om een pandemie in de toekomst te helpen voorkomen? 
 
2 Er zijn ook veel mensen tegen vaccineren. Waarom, 
denk jij? Je mag ook zoeken op het internet. 
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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/onzichtbaar-nederland-in-de-klas-ziektes-van-over-de-grenzen/
https://schooltv.nl/video/onzichtbaar-nederland-in-de-klas-ziektes-van-over-de-grenzen/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-ebola/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-mug-als-virusverspreider/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-mug-als-virusverspreider/


  
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
Hoe voorkomen we een 
grieppandemie? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Virussen, gezondheidszorg 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Onzichtbaar Nederland in de klas: Ziektes 
van over de grenzen, Nieuwsuur in de klas: Ebola en 
De Kennis van Nu in de klas: De mug als 
virusverspreider. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘virussen’ 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: 
Adviseur duurzame leefomgeving 
Doktersassistent 
 
HBO: 
Toegepaste biologie 
Aarde en Milieu 
 
WO: 
Biologie 
Environmental studies 

Samengevat 
In 2020 is de wereld in de ban van de pandemie van het 
coronavirus. Is zo'n pandemie in de toekomst te 
voorkomen? 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Een virus is een (….) klein deeltje dat bestaat uit (….) 
materiaal. Om te kunnen leven en zich te kunnen (….) 
heeft een virus een levend (….) nodig. Zoals een (….) of 
een (….). 
 
2 Waar of onwaar? 
A) Mensen hebben virussen nodig om te overleven. 
B) Van een virus wordt je niet per se ziek. 

C) Een virus is te klein om grote wezens neer te halen. 
D) Alle griepvirussen komen uit wilde vogels. 
 
3 Wat is het verschil tussen een pandemie en een 
epidemie? 
 
4 Wanneer verdwijnt een virus? 
 
5 Wanneer kunnen virussen overspringen van dier op 
mens? 
 
6 Waarom wordt er voorspeld dat er steeds vaker 
virussen zullen overspringen op mensen? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Na het zien van deze aflevering, wat kun jij zelf doen 
om een pandemie in de toekomst te helpen 
voorkomen? 
 
2 Er zijn ook veel mensen tegen vaccineren. Waarom, 
denk jij? Je mag ook zoeken op het internet. 
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