
  
 

  

Evolutie 
Interactieve Schoolplaat 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 

Niveau:  Voortgezet Onderwijs 
 
Vakgebied 
Biologie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Evolutie, ordening, classificatie, diversiteit, natuurlijke 
selectie, soortvorming, biodiversiteit, erfelijkheid, 
organisme, fossiel, genetische variatie. 
 
Lesdoelen 
De leerlingen: 
• maken kennis met onderwerpen als: evolutie, evolutie 
van de mens, ordening van soorten en geologie van de 
aarde. 
• leren over de basisprincipes van de evolutie van het 
leven op aarde. 
• kunnen de evolutie van het leven op aarde koppelen 
aan de geologische tijdschaal. 
 
Gebruik 
De interactieve schoolplaat is ideaal voor gebruik op het 
digibord. In het startscherm kan de gebruiker scrollen 
over de plaat en/of inzoomen. Bij de ‘markers’ in de 
plaat vindt de gebruiker uiteenlopende video’s over de 
evolutie. 
 

 
 
De interactieve schoolplaat kan ook als ‘tour’ met 
uitgebreide uitleg worden gebruikt: 
- Klik boven in de plaat bij de menubalk op ‘Tours’. 
- Kies voor ‘Geologische tijdschalen’ of ‘Evolutie’. 
- De tour wordt automatisch gestart. 
 
Modules 
 

 
 
 

Evolutie - Biologie 
De kans om te overleven en nakomelingen te krijgen is 
het grootst voor biologische eenheden die het best 
passen bij of zich aanpassen aan de omstandigheden in 
hun omgeving.  Biologische eenheden zijn op alle 
organisatieniveaus met elkaar in interactie en 
ontwikkelen zich o.a. door biotische en abiotische 
factoren. Daarbij is er competitie om ruimte, licht, 
voedsel etc. Als onderdeel van de aardse evolutie loopt 
de huidige mens waarschijnlijk pas 300.000 jaar op aarde 
rond. Daarvoor zijn er wel hominidae (mensachtigen) die 
op de huidige mens leken. 
 
 

 
 
Ordening - Biologie 
Het ordenen van soorten op aarde gebeurt basis van 
dezelfde cel-kenmerken. Aan de hand van deze ordening 
is de biosfeer in te delen in 4 rijken (schimmels, 
bacteriën, planten en dieren). Binnen de 4 rijken worden 
de soorten schematisch geordend in domein, rijk, stam, 
klasse, orde, familie, geslacht en soort. 
 
 

 
 
Geologische tijdschaal - Aardrijkskunde 
Het besef van geologische tijd is belangrijk om de 
evolutie van de soorten op aarde goed te begrijpen. 
Vanaf de oerknal, het ontstaan van de planeet aarde tot 
aan het tertiair en holoceen waarin wij nu leven. 
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Aansluiting bij het curriculum 
 

VO Onderbouw (VMBO-tl, H/V), VMBO Bovenbouw (tl): 
Kerndoel 29: De leerling leert kennis te verwerven over 
en inzicht te verkrijgen in kernbegrippen uit het gebied 
van de levende en niet-levende natuur, en leert deze 
sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het 
dagelijks leven. 
Kerndoel 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. 
Kerndoel 31: De leerling leert o.a. door praktisch werk 
kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 
processen uit de levende en niet-levende natuur en hun 
relatie met omgeving en milieu. 
 
Natuurlijke selectie: 
- VMBO-tl/OB: Je benoemt dat alle nu levende 
organismen, waaronder de mens, afstammen van eerder 
levende organismen die er anders uitzagen.  
- VMBO-tl/OB: Je benoemt dat in de loop van de tijd veel 
soorten zijn uitgestorven als de omgeving veranderd 
- VMBO-tl/OB: Je benoemt hoe fossielen zijn ontstaan en 
hoe ze gevonden worden. 
- VMBO-tl/HV-OB: Je benoemt dat exemplaren van een 
soort die iets beter aan de omgeving zijn aangepast 
grotere kans hebben om nakomelingen te krijgen en dat 
bij veranderingen in de omgeving soorten daardoor 
geleidelijk kunnen veranderen  
- HV/OB: Je legt uit dat alle nu levende organismen, 
waaronder de mens, afstammen van eerder levende 
organismen die er anders uitzagen.  
- HV/OB: Je legt uit dat in de loop van de tijd veel 
soorten zijn uitgestorven als de omgeving veranderde.  
- HV/OB: Je benoemt hoe fossielen zijn ontstaan en hoe 
ze gevonden worden. 
- VMBO-tl/BB: Je legt uit dat volgens de evolutietheorie 
in de loop van de tijd nieuwe rassen en soorten zijn 
ontstaan door mutatie en selectie. 
 - VMBO-tl, examen; Biologie, domein F: Evolutie: 
De kandidaat kan in een context: 
- beschrijven hoe diversiteit van leven ontstaan is;  
- beschrijven dat het bestaan van de universele code 
opgevat wordt als een natuurwetenschappelijk 
argument voor een gemeenschappelijke oorsprong en 
verwantschap van al het leven; 
- redeneringen hanteren waarbij de rol van adaptaties in 
biologische eenheden wordt uiteengezet; 
- beschrijven hoe de evolutietheorie tot stand gekomen 
is en argumenteren over de wisselwerking van de 
evolutietheorie met wetenschap, maatschappij en 
levensovertuiging.      
 
 

 
 
Meer op Schooltv.nl 
 
Evolutie - Biologie 
 
Over de evolutie van de mens is er de serie Govert naar 
de oorsprong van de mens in de klas. Inclusief handig 
lesbrieven: 
 

 
 
Meer ook bij deze serie op NPO-kennis. 
 
Speciaal voor deze interactieve schoolplaat zijn 
Clipphangers gemaakt bij het thema 'evolutie':  
Wat is evolutie? 
Hoe is het leven op aarde ontstaan? 
Wie waren de Neanderthalers? 
Wat is een fossiel? 
 
Al het leven past zich voortdurend aan zijn omgeving 
aan. Zo ontwikkelen we eigenschappen die handig zijn 
om te overleven. Hoe werkt evolutie en duurt het altijd 
zo lang? Dat zie je in de video’s in de afspeellijst evolutie. 
 
 
Geologische tijdschaal – Aardrijkskunde 
 
Meer over de geologie van de aarde in de interactieve 
schoolplaat over de opbouw van de aarde: 
 

 
 
Hoe de aarde eruit ziet in de geologische toekomst 
wordt geschetst in de video bergen van de toekomst. 
 

Meer over de geologische tijdschaal en 
klimaatverandering in deze video van NOS op 3: het 
klimaat in het verleden. 

       
        © NTR 2022 

 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/govert-naar-de-oorsprong-van-de-mens-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/govert-naar-de-oorsprong-van-de-mens-in-de-klas/
https://npokennis.nl/collectie/87/govert-naar-de-oorsprong-van-de-mens
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-evolutie/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-hoe-is-het-leven-op-aarde-ontstaan/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-waren-de-neanderthalers/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-zijn-fossielen/
https://schooltv.nl/video/de-evolutie-de-geschiktste-leeft-voort/playlist/423/
https://schooltv.nl/link/opbouw-van-de-aarde/
https://schooltv.nl/video/bergen-van-de-toekomst-hoe-bewegingen-van-de-aardplaten-het-landschap-vormen/
https://schooltv.nl/video/klimaatverandering-het-klimaat-in-het-verleden-de-bodem-vertelt-ons-hoe-warm-het-miljoenen-jaren/
https://schooltv.nl/video/klimaatverandering-het-klimaat-in-het-verleden-de-bodem-vertelt-ons-hoe-warm-het-miljoenen-jaren/

