
 

NL van boven in de klas 
Wonen in een veilig nest 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederlanders zijn een honkvast volk. We 
houden vast aan onze vertrouwde, veilige 
omgeving.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Wonen, veiligheid, omgeving 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: ‘Wonen’.  
 
Antwoorden 
1 De lente/vruchtbaarheid. 2a Er zaten 
mensen ondergedoken (de grootouders 
van Emma Rabbie). Zij zijn weggevoerd en 
niet meer teruggekomen. b Voor Emma 
Rabbie is het een treurig huis door wat 
daar gebeurd is. Nikki heeft alleen maar 
goede herinneringen aan het huis, voor 
haar is het een fijne plek. 3 B 4a Ze 
repareren huizen met aardbevingsschade. 
b Ze doen heel goede zaken. 5a In 135 jaar 
is maar 10% van de mensen ergens 
anders gaan wonen. b Kinderen bouwen 
een nieuw huis achter dat van hun ouders 
en zo verder. 6 C 7 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarvoor is de ooievaar een symbool? 
 
2a Wat is er in de oorlog gebeurd in het 
huis van Nikki in Amsterdam? 
b Nikki heeft een ander gevoel bij het huis 
aan de Weesperstraat dan Emma Rabbie. 
Waarin verschilt hun gevoel? 
 
3 Nederlanders verhuizen niet graag. Als 
we verhuizen is dat vooral vanwege: 
A de liefde 
B werk 
C een mooier huis 
 
4a Wat voor bedrijf hebben de broers Remi 
en Herlin uit Groningen? 
b Waarom hebben zij geen reden om uit 
Groningen weg te gaan? 
 
5a Wat is er bijzonder aan het aantal 
verhuizingen van en naar Staphorst? 
b Waarom staan er in Staphorst meerdere 
huizen achter elkaar, zoals op dit plaatje? 
 

 
 
6 In welke stad is het een komen en gaan 
van mensen? 
A Maastricht 
B Assen 
C Almere 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Thuis is de plek waar je jezelf kunt zijn. 
Wat is voor jou thuis?  
 
 

 © NTR 2016 
 

 

http://schooltv.nl/share/WO_NTR_7118151
http://schooltv.nl/programma/nederland-van-boven-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/nederland-van-boven-in-de-klas-wonen-in-nederland/

