
 

Metropolis in de klas 
Telefoon 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Zonder telefoon of mobiel ben je 
tegenwoordig nergens meer en dat is niet 
alleen zo in Nederland. Overal ter wereld is de 
telefoon onmisbaar geworden, maar dan 
moet je wel goed bereik hebben. Bereik 
hebben met je smartphone is zo ongeveer het 
belangrijkste in ons leven. In deze aflevering 
gaan we onder andere naar Burkina Faso en 
Spanje om te zien wat de telefoon voor hen 
betekent en wat ze allemaal doen om 
bereikbaar te zijn. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Telefoon – consumptie – arbeid – productie – 
innovatie – Spanje – Burkina Faso - 
smartphone 
 
Kerndoelen 
4.1 Consumptie 
5.11 arbeid en productie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog 
meer te vinden over telefonie en draadloze 
communicatie. Zoals deze video over 
consumentenbehoeftes. 
 
Antwoorden 
1a Er zijn weinig telefoonmasten in de buurt 
b Ze bellen op de vaste lijn van de 
burgermeester 2a Het versturen van 
duizenden SMSjes. b Zangeressen met een 
nieuwe single c In Nederland zijn we 
beschermd tegen SPAM 3a Ze gebruiken 
zonnepanelen om stroom op te wekken. b 3 
km. buiten het dorp op de ‘belberg’ 4 Als het 
aantal telefoons toeneemt, wordt er ook meer 
gebeld en meer gebruik gemaakt van internet. 
De bedrijven die een rol spelen bij de telefoon 
maken meer omzet. Dit zorgt voor meer 
werkgelegenheid. 5 Wanneer je op school je 
telefoon gebruikt voor privézaken neemt je 
productiviteit af. b Informatie is sneller 
beschikbaar.  

Kijkvragen: 
 
1 In het dorpje in Spanje is het bereik voor de 
mobiele telefoon heel slecht. 
a Hoe komt dat? 
b Hoe lossen de mensen dat op? 
 
2 In de Filipijnen wordt gebruik gemaakt van 
‘tekst-blasting’. 
a Wat is ‘tekst-blasting’? 
b Geef een voorbeeld wie van ‘tekst-blasting’ 
gebruik zou willen maken? 
c Waarom is ‘tekst-blasting’ in Nederland niet 
mogelijk?     
 

       
 
3 In het dorp in Burkina Faso is bijna geen 
stroom en bereik. Toch hebben veel mensen 
uit het dorp een mobiele telefoon. 
a Hoe zorgen dorpsbewoners dat ze stroom 
krijgen? 
b Waar is er ‘bereik’, zodat de mensen toch 
kunnen bellen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 De mobiele telefoon wordt steeds 
populairder en dat is goed voor de economie. 
Waarom is het goed voor de economie, 
wanneer er meer mobiele telefoons worden 
geproduceerd? 
 
5 Jouw productiviteit (bijv. op school) kan ook 
dalen door de introductie van de smartphone. 
a Geef aan waarom jouw productiviteit 
hierdoor kan afnemen?.  
b Toch is de effectiviteit door het werken met 
smartphones weer toegenomen. Leg dit uit. 
 
 
 
 
 

© NTR 2015 

http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-telefoon/
http://schooltv.nl/programma/metropolis-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/behoeftes-van-consumenten-zoveel-consumenten-zoveel-wensen/

