
 

NL van boven in de klas 
Het hoogtepunt van je 
leven 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederlanders werken gemiddeld 31 uur 
per week. De tijd die overblijft is onze 
vrije tijd. Veel mensen zoeken naar 
manieren om die tijd zo bijzonder 
mogelijk door te brengen. Ze gaan naar 
festivals of hebben bijzondere hobby's. 
Extreme sporten worden steeds 
populairder. Ook de Nederlandse 
pretparken zoeken naar steeds 
extremere attracties om de 37 miljoen 
bezoekers per jaar te vermaken. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Vrije tijd, deeltijdwerk 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 38, 
42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl kun je meer video’s uit deze 
serie bekijken, zoals: ‘Vrije tijd’. 
 
Antwoorden 
1a 31 b meeste 2 A 3 De Nijmeegse 
vierdaagse 4a De Elvia, een fantasy-
evenement. b Ze willen even een ster zijn, 
zich speciaal voelen. Iets anders dan de 
dagelijkse sleur. 5a kitesurfen b  
Bungeejumpen, paragliden, freerunning, 
parachutespringen, etc. 6 Eigen antwoord 
7 Veel pretparken zoals de Efteling of 
Slagharen begonnen als klein sportpark, 
nu zijn het enorme parken vol extreme 
achtbanen. 8 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Nederlanders werken gemiddeld __ uur 
per week. 
b Nederlanders hebben van alle Europeanen 
de meeste / minste vrije tijd. 
 
2 Weet je niet wat je moet doen in je vrije 
tijd? Ga dan naar een van de 700 ... 
A muziekfestivals 
B optochten 
C musea 
 
3 Wat is het grootste evenement in ons 
land?  
 
4a Wat is voor Bep Welters en haar man 
het hoogtepunt van het jaar?  
b 'Je bent even een topmodel', zegt Bep. 
Waarom willen veel mensen in hun vrije 
tijd iets bijzonders doen? 
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5a Welke sport is dit (zie foto)? 
b Noem drie sporten die een kick geven.  
 
6 Veel mensen willen minstens een keer in 
hun leven een parachutespong maken. Wat 
zou jij zeker een keer willen doen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Leg aan de hand van de ontwikkeling van 
pretparken in Nederland uit dat we steeds 
meer zoeken naar bijzondere ervaringen. 
 
8 Moet je altijd iets bijzonders of extreems 
doen om je te vermaken? Wat vind jij? 
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