
 

NL van boven in de klas 
De 24-uurseconomie van 
Nederland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Elke ochtend gaat de wekker bij 17 
miljoen Nederlanders. Ze staan op, gaan 
naar hun werk of naar school en ’s 
avonds gaan ze weer terug naar huis. 
Wat wordt er gedaan om al die mensen zo 
probleemloos mogelijk te laten leven? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
24-uurseconomie, files, treinverkeer 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Wonen in Nederland’. 
 
Antwoorden 
1 Dat er 24 uur per dag gewerkt en 
gewinkeld wordt. 2a Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, 
Groningen. b Waar de meeste mensen 
wonen. 3 B 4 Door een kleine verstoring op 
de weg. Auto’s rijden heel dicht op elkaar. 
5a Stroom kun je niet opslaan, water wel. 
b De stroomleverancier probeert het 
gebruik te voorspellen. 6 De 
verkeerscentrale houdt het verkeer in de 
gaten. 7 Eigen antwoord. 8 Bijvoorbeeld 
internet-, telefoon- en televisieproviders, 
het gasbedrijf of Schiphol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat betekent: 24-uurseconomie? 
 
2a In welke grote steden zie je de grootste 
concentratie mobieltjes? Noem er minstens 
drie. Pak er eventueel een atlas bij. 
b Wat kun je hieruit afleiden? 
 
3 Wanneer staan de meeste mensen op? 
A Tussen 6.00 en 7.00 uur 
B Tussen 7.00 en 8.00 uur 
C Tussen 8.00 en 9.00 uur 
 
4 Hoe ontstaan files?  
 
5a Wat is het verschil tussen een water- en 
een stroomleverancier? 
b Hoe lost de stroomleverancier dat op? 
 

 
 
6 Kijk naar de foto. Wat is de taak van deze 
mensen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Nederlanders hebben een duidelijk 
patroon in hun dagelijks leven. Pas jij in dat 
patroon? Hoe wijken jouw gewoontes af 
van de meeste mensen? 
 
8 Kun jij nog een bedrijf of organisatie 
noemen die het gedrag van Nederlanders in 
de gaten houdt om zijn diensten te kunnen 
leveren? 
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