
  
 
  

Bodem in Zicht in de klas 
De prijs van lithium 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, mijn, milieu, 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 ijzer, de prijs van mica en de prijs van 
goud.   
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden. 
1 accu’s in elektrische auto’s 
2 Het is heel licht (dus maakt de auto niet te zwaar)  
3 Zuurstof en warmte  
4 A. Zuid-Amerika 
5 Het is goedkoper  
6 Chili / 90 / bassins / zon / 6%  
7 Doordat het grondwater wordt opgepompt, 
droogt het omliggende land uit 
 
Verdiepingsvraag 
Nu krijgen grote bedrijven toestemming om te 
pompen, terwijl de lokale bevolking de dupe wordt. 
De overheid zou grenzen kunnen stellen aan de 
hoeveelheid water die er gepompt mag worden. En 
het geld dat er met de mijnbouw verdiend wordt 
kunnen gebruiken voor oplossingen tegen de 
droogte.  

 
Samengevat 
Lithium is het lichtste metaal dat we kennen en de 
grondstof voor accu’s en batterijen. De grondstof wordt 
gewonnen uit gesteente of uit zoutmeren. Maar dit is niet 
zonder gevolgen voor de omgeving.  
 
Kijkvragen 
 
1 Noem een belangrijke toepassing van lithium. 
 
2 Welke eigenschap van lithium maakt dat het erg geschikt 
is voor in elektrische auto’s?  
 
3 Vul in, kies uit: water / zuurstof / warmte / co2. 
Lithium reageert sterk met ………………….. en daarbij komt 
………………………. vrij.  
 
4 Het meeste lithium wordt gewonnen in: 
A. Zuid-Amerika 
B. Zuid-Azie 
C. Zuid-Afrika 
 

 
 

5 Wat is het voordeel van lithium winnen uit zoutmeren 
ten opzichte van lithium uit gesteente? 
 
6 Vul in: 
In de Atacamawoestijn in ………. wordt bijna de helft van 
de wereldvoorraad lithium gewonnen uit zoutmeren. 
Het water wordt van een diepte van 30 tot ….. meter 
opgepompt naar de oppervlakte. Daar wordt het in 
…………. gepompt waar door de …….. het lithiumgehalte 
stijgt van 0,2 naar ……. procent. 
 
7 Leg uit wat voor effect de mijnbouw heeft op de 
omliggende (landbouw)grond.  
 
Verdiepingsvraag 
Op welke manier zou de Chileense overheid het 
mijnbouwbeleid kunnen verbeteren? 
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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-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/


  
 
 
 
 
 
 
 

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 lithium 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Aardrijkskunde / Milieu en 
klimaat 
 
Kernbegrippen 
Grondstof, mijn, milieu, 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 ijzer, de prijs van mica en de prijs van 
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 
Adviseur duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Climate & Environment 
Klimaat en management 
 
Universiteit: 
Future planet studies  
Communicatie en klimaat  
 

 
Samengevat 
Lithium is het lichtste metaal dat we kennen en de 
grondstof voor accu’s en batterijen. De grondstof wordt 
gewonnen uit gesteente of uit zoutmeren. Maar dit is niet 
zonder gevolgen voor de omgeving.  
 
Kijkvragen 
 
1 Noem een belangrijke toepassing van lithium. 
 
2 Welke eigenschap van lithium maakt dat het erg 
geschikt is voor in elektrische auto’s?  
 
3 Vul in, kies uit: water / zuurstof / warmte / co2. 
Lithium reageert sterk met ………………….. en daarbij komt 
………………………. vrij.  
 
4 Het meeste lithium wordt gewonnen in: 
A. Zuid-Amerika 
B. Zuid-Azie 
C. Zuid-Afrika 
 

 
 

5 Wat is het voordeel van lithium winnen uit zoutmeren 
ten opzichte van lithium uit gesteente? 
 
6 Vul in: 
In de Atacamawoestijn in ………. wordt bijna de helft van 
de wereldvoorraad lithium gewonnen uit zoutmeren. 
Het water wordt van een diepte van 30 tot ….. meter 
opgepompt naar de oppervlakte. Daar wordt het in 
…………. gepompt waar door de …….. het lithiumgehalte 
stijgt van 0,2 naar ……. procent. 
 
7 Leg uit wat voor effect de mijnbouw heeft op de 
omliggende (landbouw)grond.  
 
Verdiepingsvraag 
Op welke manier zou de Chileense overheid het 
mijnbouwbeleid kunnen verbeteren? 
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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-goud/
https://schooltv.nl/video/bodem-in-zicht-in-de-klas-de-prijs-van-goud/

