
 

NL van boven in de klas 
Vrije tijd 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vrijdag, het weekend begint! Wat doen 
Nederlanders in hun vrije tijd? En wat is 
er voor nodig om dat in goede banen te 
leiden? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Vrije tijd, recreatie 
 
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 nog meer afleveringen 
uit deze serie, zoals: ‘De 24-uurs 
economie’. 
 
Antwoorden 
1a C b In het bos dichtbij de auto blijven, 
op het strand bij elkaar liggen, fietsen 
over dezelfde fietspaden. 2 Omdat anders 
iedereen in de rij staat bij dezelfde 
attractie. 3a Wasmiddelen en landbouw 
zorgden voor meer fosfaat in het water. b 
Huiduitslag, jeuk, last van je maag. 4 
Festivals, kleding, gekker. 5 C 6 Eigen 
antwoord. 7a Bijvoorbeeld: naar het 
museum, klussen of in de tuin werken. b 
Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kijkvragen 
 
1a Wat zijn mensen volgens deze video? 
A Wilde dieren 
B Gewoontedieren 
C Kuddedieren 
b Noem voorbeelden uit de video waar dit 
uit blijkt. 
 
2 In een pretpark wordt goed nagedacht 
over de paden en de bordjes. Waarom? 
 
3a Wat is de oorzaak van blauwalg? 
b Wat kun je ervan krijgen? 
 
4 Kies de juiste woorden in de zin. 
In Nederland is het aantal ___ 
vervijfvoudigd. Met de juiste ___ aan 
durven we steeds ___ te doen.  
 

 
 
5 De politie houdt de feestgangers goed in 
de gaten. Daarvoor werken ze samen met: 
A De Amsterdamse horeca 
B De burgemeester 
C Crowd management 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Ben jij ook graag in de buurt van andere 
mensen in je vrije tijd? Waarom wel of 
niet? 
 
7a Wat doen Nederlanders nog meer in hun 
vrije tijd? 
b Wat is jouw favoriete vrije 
tijdsbesteding? 
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