
  
 
  

Focus in de klas 
Het erfgoed van Stephen 
Hawking 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebieden 
Techniek en Exact / Natuurkunde  
 
Kernbegrippen 
Kosmologie, zwarte gaten, singulariteit  
 
Kerndoel 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
32: De leerling leert te werken met theorieën en 
modellen door onderzoek te doen naar 
natuurkundige en scheikundige verschijnselen als 
elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en 
materie.  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vindt je meer video’s over 
natuurkunde, zoals: Wat is donkere materie? en 
‘De grootste ruimtetelescoop van Nederland’. 
 
Antwoorden 
1 Omdat hij een briljante natuurkundige was  
2 Aan de universiteit van Cambridge  
3 Zwarte gaten 
 
4 Newton en Einstein  
5 ALS 
6 ‘A brief history of time’  
 
7a Hawkingstraling 
b Dat in de kwantummechanica zwarte gaten wel 
deeltjes als straling kunnen uitzenden. 
8 Singulariteit  
9 Dat hij bijna niks opschreef, maar bijna alles uit 
zijn hoofd bedacht  

 
Samengevat 
Stephen Hawking was tijdens zijn leven al een 
beroemde natuurkundige. Hij kwam met nieuwe 
inzichten over de werking van zwarte gaten en 
singulariteit in het heelal.  
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom is Stephen Hawking zo beroemd? 
2 Aan welke universiteit studeerde Hawking? 
3 Op welk onderwerp werd Hawking vooral 
beroemd? 
 
4 Met welke genieën wordt Hawking vergeleken? 
5 Welke ziekte krijgt Hawking op zijn 21e? 
6 Welk boek heeft Hawking o.a. geschreven?  
 
7 Hoe wordt de theorie genoemd waar kosmoloog 
Daniel Baumann het over heeft?  
8 Hoe noem je een punt in de ruimtetijd waarin de 
natuurwetten hun geldigheid verliezen? 
9 Wat vindt Baumann extra knap aan Hawkings 
manier van werken? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Welke andere grote natuurkundige ontdekkingen 
zijn er in de afgelopen honderd jaar gedaan? 
 
2 Waarom wordt er veel geld geïnvesteerd in 
onderzoek naar het heelal? Vind je dit terecht? 
Waarom wel/niet?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-wat-is-donkere-materie/#q=
https://schooltv.nl/video/de-grootste-ruimtelescoop-van-nederland-een-echte-supertelescoop/#q=heelal


  
 
 
 
 
 
 
 

Focus in de klas 
Het erfgoed van Stephen 
Hawking 
 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebieden 
Techniek en Exact / Natuurkunde  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vindt je meer video’s over 
natuurkunde, zoals: Wat is donkere materie? en 
‘De grootste ruimtetelescoop van Nederland’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘natuurkunde’ en ‘kosmologie’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken natuurkunde en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Analist klinische chemie 
 
HBO: 
Technische natuurkunde 
 
WO: 
Natuurkunde 
Sterrenkunde 

 
Samengevat 
Stephen Hawking was tijdens zijn leven al een 
beroemde natuurkundige. Hij kwam met nieuwe 
inzichten over de werking van zwarte gaten en 
singulariteit in het heelal.  
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom is Stephen Hawking zo beroemd? 
2 Aan welke universiteit studeerde Hawking? 
3 Op welk onderwerp werd Hawking vooral 
beroemd? 
 
4 Met welke genieën wordt Hawking vergeleken? 
5 Welke ziekte krijgt Hawking op zijn 21e? 
6 Welk boek heeft Hawking o.a. geschreven?  
 
7a Hoe wordt de theorie genoemd waar kosmoloog 
Daniel Baumann het over heeft?  
b Wat is de essentie van deze theorie? 
8 Hoe noem je een punt in de ruimtetijd waarin de 
natuurwetten hun geldigheid verliezen? 
9 Wat vindt Baumann extra knap aan Hawkings 
manier van werken? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Welke andere grote natuurkundige ontdekkingen 
zijn er in de afgelopen honderd jaar gedaan? 
 
2 Waarom wordt er veel geld geïnvesteerd in 
onderzoek naar het heelal? Vind je dit terecht? 
Waarom wel/niet?  
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