
 

Nieuwsuur in de Klas 
Studiekeuze: hart of 
verstand? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Als je klaar bent met de middelbare 
school, kun je een studie doen aan een 
MBO, HBO of universiteit. Kies je met je 
hart, voor wat je leuk vindt, of met je 
verstand, voor een studie met goede kans 
op een baan? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Technische studie, studiekeuze, studeren, 
werkgelegenheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Nieuwsuur in de Klas’, met 
achtergronden bij het nieuws. Op 
Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
soortgelijke onderwerpen, zoals 
‘Investeren in je toekomst’ 
 
Antwoorden 
1a Waar b Niet waar c Waar d Niet waar e 
Waar 2  
Veel kans op een 
baan 

Weinig kans op een 
baan 

Glazenwasser Muzikant 
Technisch 
ontwerper 

Theaterartiest 

Verpleger Administratief 
medewerker 

Meubelmaker Recreatief 
medewerker 

3 B 4 Eigen antwoord 5 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 Zijn deze stellingen waar of niet waar? 
a In de sector bouw en techniek zijn meer 
vacatures dan afgestudeerden. 
b Er is een groot tekort aan muzikanten in 
Nederland 
c Er is een tekort aan technici van het MBO, 
én van de universiteit. 
d Scholen gaan stoppen met studies die een 
slechte baankans geven. 
e In sommige sectoren worden 
medewerkers uit het buitenland gehaald om 
tekorten weg te werkern. 
 
2 Zet de studies in de juiste kolom 
Glazenwasser, technisch ontwerper, 
muzikant, verpleger, theaterartiest, 
meubelmaker, administratief medewerker, 
recreatief medewerker. 
 
Veel kans op een 
baan 

Weinig kans op een 
baan 

  
  
  
  

 
3 De directeur van het glaszettersbedrijf 
neemt geen nieuw werk aan. Waarom niet? 
A Hij wil liever muzikant worden. 
B Hij heeft te weinig personeel en komt niet 
aan het werk toe. 
C Er zijn teveel mensen die bij zijn bedrijf 
solliciteren, dus hij moet daar eerst tijd aan 
besteden. 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Sommige deskundigen vinden dat scholen 
geen opleidingen moeten aanbieden waar je 
uiteindelijk weinig kans hebt om een baan 
mee te vinden. Wat vind jij: is dat een 
verantwoordelijkheid van de school? Leg uit. 
 
5 Er zijn verschillende redenen om te kiezen 
voor een studie. Je kunt kiezen wat je leuk 
vindt, of bijvoorbeeld kijken naar de 
baankansen. Maar er zijn nog meer 
manieren om te kiezen. Wat is voor jou 
belangrijk in een studie? Leg uit waarom. 
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https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/ruilen-over-tijd-investeren-in-je-toekomst/

