
  
 
  

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van goud 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, mijn, goud 
 
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 ijzer, de prijs van mica en de prijs van 
lithium.   
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden. 
1 Koper en zilver 
2 Omdat het steeds schaarser wordt 
3a Een maand 
b 100 euro 
4 Omdat er veel geld met het goud valt te 
verdienen 
5a 10.000 
b eigen mening  
 

 
Samengevat 
Goud wordt niet alleen gebruikt voor sieraden. Het zit 
bijvoorbeeld ook in computerchips en mobieltjes. Goud is 
een belangrijke grondstof en dat heeft zijn prijs. In 
Colombia wordt de strijd om het goud steeds grimmiger. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat zit er behalve goud meestal nog meer in een 
gouden ring? 
 
2 Waardoor wordt goud steeds duurder? 
 
3a Hoe lang doen de vrouwen erover voordat ze een gram 
goud hebben gevonden.  
b Hoeveel geld krijgen ze voor die gram goud? 
 

 
 

4 Waarom worden de traditionele mijnwerkers in 
Colombia afgeperst en bedreigd.  
 
5a Hoeveel mijnwerkers heeft de colombiaanse regering 
als illegaal bestempeld? 
b. Vind je dat de mijnwerkers inderdaad illegaal zijn? 
Beargumenteer je mening.  
 
Verdiepingsvraag 
De trouwringenproducent gaat ervan uit dat zijn goud van 
een betrouwbare bron komt, ookal kan hij dit niet 
checken. 
Denk je dat dit inderdaad het geval is? Onderbouw je 
mening.  
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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-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-lithium/


  
 
 
 
 
 
 
 

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 goud 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, mijn, goud  
 
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 ijzer, de prijs van mica en de prijs van 
lithium.   
 
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 
Goud wordt niet alleen gebruikt voor sieraden. Het zit 
bijvoorbeeld ook in computerchips en mobieltjes. Goud is 
een belangrijke grondstof en dat heeft zijn prijs. In 
Colombia wordt de strijd om het goud steeds grimmiger. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat zit er behalve goud meestal nog meer in een 
gouden ring? 
 
2 Waardoor wordt goud steeds duurder? 
 
3a Hoe lang doen de vrouwen erover voordat ze een gram 
goud hebben gevonden.  
b Hoeveel geld krijgen ze voor die gram goud? 
 

 
 

4 Waarom worden de traditionele mijnwerkers in 
Colombia afgeperst en bedreigd.  
 
5a Hoeveel mijnwerkers heeft de colombiaanse regering 
als illegaal bestempeld? 
b. Vind je dat de mijnwerkers inderdaad illegaal zijn? 
Beargumenteer je mening.  
 
Verdiepingsvraag 
De trouwringenproducent gaat ervan uit dat zijn goud van 
een betrouwbare bron komt, ookal kan hij dit niet 
checken. 
Denk je dat dit inderdaad het geval is? Onderbouw je 
mening.  
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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-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-lithium/

