
  
 
  

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van ijzer 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, staal, mijn, duurzaamheid 
 
Kerndoelen 
Duurzaamheid 2.2.1. Je beschrijft het huidige 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, 
voedsel en energie) op aarde en je draagt 
duurzame oplossingen voor de toekomst aan. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s van Bodem in Zicht 
over: de prijs van steenkool, de prijs van fosfaat, 
de prijs van mica, de prijs van lithium en de prijs 
van goud.   
Ook vind je er meer video’s over ijzer, zoals: 
IJzererts in de Rotterdamse haven en roest.  
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden. 
1 Eigen antwoord  
2 Noorwegen en Zweden, Brazilië  
3 IJmuiden 
4 Tata steel 
5 Koolstof, 2400, smelten, stalen 
6 Voordeel: Het levert zuiverder ijzer op 
Nadeel: Er blijft zwaar verontreinigd slib over dat 
vaak wordt opgeslagen in bekkens waarvan de 
dammen kunnen breken. 
 

 
Samengevat 
Heel veel producten zijn gemaakt van ijzer en staal. Maar 
wat moet er gebeuren voordat een stukje ijzererts 
bijvoorbeeld bestek wordt? 
 
Kijkvragen 
 
1 Kijk rond in de ruimte waar je zit en kijk of je drie 
producten van ijzer kunt vinden.  
……………..……..…… / …………...……..…… / …………....………… 
 
2 Vul in: Het duurste ijzererts komt uit ………….……… en 
………………. en de goedkopere versie komt uit ……………… .  
 

               
 
3 In welke haven staat de grootste afnemer van ijzererts 
in Nederland? 

A. Amsterdam 
B. IJmuiden 
C. Rotterdam 

 
4 Wat is de naam van de grootste staalproducent in 
Nederland? 
 
5 In de hoogovens wordt ijzererts en ………….. 
samengevoegd en verhit tot ongeveer 1200 graden 
Celsius. Door de chemische reactie tussen deze twee 
stoffen loopt de temperatuur verder op tot ………. graden 
Celsius. Genoeg om het erts te laten …………… . Het ijzer is 
nu vloeibaar en kan in mallen worden gegoten om er 
ijzeren of …………. platen van te maken. 
 
6 Er zijn twee methodes om ijzer te scheiden. De droge en 
de natte methode. Noem een voor- en een nadeel van de 
natte methode. 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk een manier om het giftige slib van de 
ijzerproductie op te ruimen of te hergebruiken. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-steenkool/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-fosfaat/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/ijzererts-in-de-rotterdamse-haven-ijzererts-is-nog-steeds-van-groot-belang-voor-de-rotterdamse-hav/#q=ijzer
https://schooltv.nl/video/roest-ijzer-reageert-met-andere-stoffen/#q=ijzer


  
 
 
 
 
 
 
 

Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, milieu, landbouw, duurzaamheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de website vind je meer video’s van Bodem in 
Zicht over: de prijs van steenkool, de prijs van ijzer, de prijs van mica, de prijs van lithium 
en de prijs van goud.   
Ook vind je er meer video’s over fosfaat, zoals: 
De kracht van water en Wormenpoep, het zwarte goud.   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘grondstoffen’ is te gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken aardrijkskunde en natuur & biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
 
HBO: 
Climate & Environment 
Klimaat en management 
 
Universiteit: 
Future planet studies  
Communicatie en klimaat  
 

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van ijzer 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, staal, mijn, duurzaamheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s van Bodem in Zicht 
over: de prijs van steenkool, de prijs van fosfaat, 
de prijs van mica, de prijs van lithium en de prijs 
van goud.   
Ook vind je er meer video’s over ijzer, zoals: 
IJzererts in de Rotterdamse haven en roest.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘grondstoffen’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde en natuur & biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
Adviseur duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Climate & Environment 
Klimaat en management 
 
Universiteit: 
Future planet studies  
Communicatie en klimaat  
 

 
Samengevat 
Heel veel producten zijn gemaakt van ijzer en staal. Maar 
wat moet er gebeuren voordat een stukje ijzererts 
bijvoorbeeld bestek wordt? 
 
Kijkvragen 
 
1 Kijk rond in de ruimte waar je zit en kijk of je drie 
producten van ijzer kunt vinden.  
……………..……..…… / …………...……..…… / …………....………… 
 
2 Vul in: Het duurste ijzererts komt uit ………….……… en 
………………. en de goedkopere versie komt uit ……………… .  
 

               
 
3 In welke haven staat de grootste afnemer van ijzererts 
in Nederland? 

A. Amsterdam 
B. IJmuiden 
C. Rotterdam 

 
4 Wat is de naam van de grootste staalproducent in 
Nederland? 
 
5 In de hoogovens wordt ijzererts en ………….. 
samengevoegd en verhit tot ongeveer 1200 graden 
Celsius. Door de chemische reactie tussen deze twee 
stoffen loopt de temperatuur verder op tot ………. graden 
Celsius. Genoeg om het erts te laten …………… . Het ijzer 
is nu vloeibaar en kan in mallen worden gegoten om er 
ijzeren of …………. platen van te maken. 
 
6 Er zijn twee methodes om ijzer te scheiden. De droge 
en de natte methode. Noem een voor- en een nadeel 
van de natte methode. 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk een manier om het giftige slib van de 
ijzerproductie op te ruimen of te hergebruiken. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-steenkool/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-ijzer/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-kracht-van-water/#q=fosfaat
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-wormenpoep-het-zwarte-goud/#q=fosfaat
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-steenkool/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-fosfaat/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-mica/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-lithium/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/
https://schooltv.nl/video/ijzererts-in-de-rotterdamse-haven-ijzererts-is-nog-steeds-van-groot-belang-voor-de-rotterdamse-hav/#q=ijzer
https://schooltv.nl/video/roest-ijzer-reageert-met-andere-stoffen/#q=ijzer

