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De Kennis van nu in de klas 
Pluto 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

 

Samengevat 
Alle planeten in het zonnestelsel hebben 
we al eens gezien. Maar van Pluto, die ene 
dwergplaneet daar ver aan de buitenkant 
van het zonnestelsel, weten we nog niet 
zo veel. Ruimtesonde New Horizons heeft 
daar verandering in gebracht. Het heeft 
een spannende reis gemaakt en is langs 
Pluto gescheerd. Elisabeth van Nimwegen 
zoekt uit hoe het eruitziet op deze nog 
onontdekte wereld.  
 
Vakgebied 
Natuurkunde, sterrenkunde 
 
Kernbegrippen 
Warmte, zwaartekracht, gravitatiewet 
(Newton), bewegingen van planeten, 
manen en kunstmanen, zwaartepunt, 
krachten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen voor 
havo/vwo, natuurkunde: Zonnestelsel en 
heelal (E1), Kracht en beweging (C1), 
Gravitatie (C3). 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over dit onderwerp, zoals: 
‘Hoe is het zonnestelsel onstaan?’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 Om een extra zetje te krijgen, 
slingshot-effect/zwaartekrachtsslinger. 
3 C 4 B 5 A 6 A 7 Meer dan 4,5 miljard jaar 
oud. 8 Het gladde. Je zou bij een oud 
hemellichaam een ruig oppervlak 
verwachten met veel kraters. De 
convectiepatronen ontstaan door warmte, 
waar die vandaan moeten komen op Pluto 
is onduidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe lang is ruimtesonde New 
Horizons ongeveer onderweg geweest 
naar Pluto? 
A een jaar 
B tien jaar 
C vijftien jaar 
 
2 Waarom heeft New Horizons een 
omweg langs Jupiter gemaakt?  
 
3 Hoeveel manen heeft Pluto? 
A 3  C 5 
B 4  D 6 
 
4 Waarom was het een probleem dat 
Pluto meer manen had dan gedacht? 
A Ze waren bang tegen een maan aan 
te vliegen. 
B De manen zijn zo klein dat ze 
makkelijk stof in een baan rond Pluto 
kunnen brengen. 
C Alle berekeningen van de baan 
klopten niet meer. 
 
5 Wat ging er mis tien dagen voor de 
flyby langs Pluto? 
A Het contact met de ruimtesonde 
werd verbroken. 
B Er vloog een zandkorrel door de 
sonde. 
C Iedereen was vrij en er werd niet 
goed opgelet. 
 
6 Waarom is het lastig om met New 
Horizons te communiceren? 
A Hij zweeft heel ver weg, dus signaal 
doet er lang over. 
B Er werken heel veel partijen mee, er 
is een taalprobleem. 
C Het is heel koud zo ver in het 
zonnestelsel, de apparatuur kan 
moeilijk tegen de koude temperaturen. 
 
7 Hoe oud is Pluto? 
 
Verdiepingsvraag 
 
8 Waarom is het gladde oppervlak van 
Pluto met de convectiepatronen een 
verrassing voor de onderzoekers?  
 

© NTR 2016 

http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-pluto/#autoplay
http://www.schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/clipphanger-hoe-is-ons-zonnestelsel-ontstaan/#autoplay

