
  
 
  

Andere Tijden in de klas 
Milieudenken 1972  
 
Leeftijd: 13 -15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
 
Vakgebied 
Aardijkskunde – Milieu en Klimaat 
Geschiedenis – Recente geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Milieu en klimaat 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoelen:  
 
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. 
 
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  ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Ongewenste Joodse 
vluchtelingen’ en ‘Missionarissen in Afrika’.  
 
Samengevat 
In 1972 brengt de Club van Rome het rapport 
‘Grenzen aan de groei’ uit. In het rapport wordt 
voorspeld dat de grondstofvoorraden binnen 
enkele decennia zullen zijn uitgeput. Het rapport 
is niet opgesteld door milieuactivisten, maar door 
politici, managers uit het bedrijfsleven en 
wetenschappers. 

 
 
 
Kijkvragen 
 
1  Waar of niet waar: begin jaren 70 zit Nederland 
in een grote economische crisis. De rente stijgt en 
de koopkracht daalt.  

A. Waar B. Niet waar 
 
2  De club van Rome brengt een rapport uit. 
Hoeveel exemplaren worden hiervan verkocht in 
Nederland? 

A. 100.000 
B. 250.000 
C. 500.000 

 
3 Hoe heet het Suske-en-Wiske verhaal uit begin 
jaren 70 , waarin het milieu een belangrijke rol 
speelt? De Boze Boomzalver 
 
4 Welke milieuorganisatie werd niet in de jaren 70 
van de vorige eeuw opgericht? 

A. Milieudefensie 
B. Greenpeace 
C. Staatsbosbeheer (al in 1899) 

 
5 De Kleine Aarde in Boxtel wil graag 
zelfvoorzienend zijn, ook in energie. Maar 
windmolens leveren niet genoeg op. Noem 
minstens drie oplossingen die genoemd worden in 
de video. 
- Dagje geen energie 
- Levenspatroon veranderen 
- Vroeg naar bed 
- Gaslampjes aan 
 
Verdiepingsvragen 
Gerrit Wagner, de directeur van Shell in die tijd, 
ziet wel wat in een soort "videofoon" waardoor je 
niet meer de wereld over hoeft te vliegen om 
elkaar te zien. Is dit een goede oplossing volgens 
jou?  
 
Wat zou jouw oplossing zijn om het vliegverkeer 
terug te dringen? 
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Docentenversie 
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Samengevat 
In 1972 brengt de Club van Rome het rapport 
‘Grenzen aan de groei’ uit. In het rapport wordt 
voorspeld dat de grondstofvoorraden binnen 
enkele decennia zullen zijn uitgeput. Het rapport 
is niet opgesteld door milieuactivisten, maar door 
politici, managers uit het bedrijfsleven en 
wetenschappers. 
 
Vakgebied 
Aardijkskunde – Milieu en Klimaat 
Geschiedenis – Recente geschiedenis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie  ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘ Ongewenste Joodse 
vluchtelingen’ en ‘Missionarissen in Afrika’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema milieu en klimaat is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk voor het vak 
Aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 
het volgende kunnen studeren: 
 
Mbo Aarde en Klimaat 
Hbo Land- en watermanagement  
WO Milieu- en natuurwetenschappen 

 
 
Kijkvragen  

 
1   Waar of niet waar:  
begin jaren 70 zit Nederland in een grote 
economische crisis. De rente stijgt en de koopkracht 
daalt. 

A. Waar B. Niet waar 
 
2  De club van Rome brengt een rapport uit. 
Hoeveel exemplaren worden hiervan verkocht in 
Nederland? 

A. 100.000 
B. 250.000 
C. 500.000 

 
3 Hee heet het Suske-en-Wiske verhaal uit begin 
jaren 70 , waarin het milieu een belangrijke rol 
speelt? 
 
4 Welke milieuorganisatie werd niet in de jaren 70 
van de vorige eeuw opgericht? 

A. Milieudefensie 
B. Greenpeace 
C. Staatsbosbeheer 

 
5 De Kleine Aarde in Boxtel wil graag 
zelfvoorzienend zijn, ook in energie. Maar 
windmolens leveren niet genoeg op. Noem 
minstens drie oplossingen die genoemd worden in 
de video. 
 
Verdiepingsvragen 
Gerrit Wagner, de directeur van Shell in die tijd, 
ziet wel wat in een soort "videofoon" waardoor je 
niet meer de wereld over hoeft te vliegen om 
elkaar te zien. Is dit een goede oplossing volgens 
jou?  
 
Wat zou jouw oplossing zijn om het vliegverkeer 
terug te dringen? 
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