
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Vakmensen voor de toekomst 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeidsmarkt, inkomen, energie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij economie, kerndoel 42: De 
leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen 
omgeving effecten te herkennen van keuzes op het 
gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Tegenlicht in de klas: 
Duurzaam investeren, Een slim huis: een technisch 
hoogstandje en Tegenlicht in de klas: Opslag voor 
groene energie. 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 B 
2 Onze samenleving verandert heel snel, er is een enorme 
energietransitie gaande. Deze figuurlijke "verbouwing" moet in de 
praktijk gerealiseerd worden door (technische) vakmensen. 
3 Veel jongeren worden gestimuleerd om zichzelf zo hoog mogelijk 
op te leiden, wat vaak betekent dat je nooit meer een technisch 
beroep kunt uitvoeren, omdat je daar niet voor hebt geleerd. 
4 B 
5 We vervangen momenteel massaal oude vervuilende 
energieopwekkers voor duurzame energiebronnen. Het personeel 
hiervoor moet wel de kennis en mankracht hebben om dat uit te 
voeren, anders zal deze verduurzaming van de samenleving niet 
door kunnen gaan. 
6 A) Onwaar. B) Onwaar. C) Waar. 

Samengevat 
In Nederland verdienen hoogopgeleide mensen het 
meeste geld. Maar dat zou wel eens kunnen gaan 
veranderen, want er is een schaarste aan loodgieters en 
technisch installateurs. En die vakmensen zijn hard nodig 
in de energietransitie van Nederland. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe merkt loodgieter Mo Talbi dat het goed gaat met 
zijn sector? 
A) Hij ervaart werkstress. 
B) Hij heeft geen concurrentie. 
C) Hij is bijna miljonair. 
 
2 "We staan aan de vooravond van de grootste 

verbouwing van Nederland." Wat bedoelt de voorzitter 
van Techniek Nederland hiermee? 
 
3 Waarom komen veel mensen nooit in technische 
beroepen terecht, ook al is er wel veel vraag naar 
mensen in deze sector? 
 
4 Hoeveel technische vakmensen mist Nederland 
momenteel? 
A) 10.000 - 50.000 
B) 20.000 - 60.000 
C) 30.000 - 70.000 
 
5 Wat heeft een tekort aan technisch personeel te 
maken met het behalen van klimaatdoelen? 
 

6 Waar of onwaar? 
A) Met een mbo-diploma verdien je nog altijd minder 
dan met een hbo-diploma? 
B) De oudere generatie technici zitten te vastgeroest in 
hun oude patroon om jongeren aan te nemen. 
C) De toekomstige generatie technici zal verandering 
eisen, omdat ze zich dat kunnen permiteren. 
 
Verdiepingsvraag 
zul je na het zien van deze aflevering eerder overwegen 
om voor een mbo-opleiding te kiezen, ook al kun je een 
hbo of wo studieniveau aan? Waarom wel of niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
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Tegenlicht in de klas 
Vakmensen voor de toekomst 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeidsmarkt, inkomen, energie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 

Tegenlicht in de klas: Duurzaam investeren, Een 
slim huis: een technisch hoogstandje en Tegenlicht 
in de klas: Opslag voor groene energie. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘arbeidsmarkt’ en ‘energie’ zijn te 
gebruiken als onderwerpen voor je profielwerkstuk 

bij het vak economie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Installatietechniek 
Eerste monteur woning 
 
HBO: 
Elektrotechniek 
Omgevingskunde 
 
WO: 
Technische bedrijfskunde 
Energiebeleid  

Samengevat 
In Nederland verdienen hoogopgeleide mensen het 
meeste geld. Maar dat zou wel eens kunnen gaan 
veranderen, want er is een schaarste aan loodgieters en 
technisch installateurs. En die vakmensen zijn hard 
nodig in de energietransitie van Nederland. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe merkt loodgieter Mo Talbi dat het goed gaat met 
zijn sector? 
A) Hij ervaart werkstress. 
B) Hij heeft geen concurrentie. 
C) Hij is bijna miljonair. 
 
2 "We staan aan de vooravond van de grootste 

verbouwing van Nederland." Wat bedoelt de voorzitter 
van Techniek Nederland hiermee? 
 
3 Waarom komen veel mensen nooit in technische 
beroepen terecht, ook al is er wel veel vraag naar 
mensen in deze sector? 
 
4 Hoeveel technische vakmensen mist Nederland 
momenteel? 
A) 10.000 - 50.000 
B) 20.000 - 60.000 
C) 30.000 - 70.000 
 
5 Wat heeft een tekort aan technisch personeel te 
maken met het behalen van klimaatdoelen? 
 

6 Waar of onwaar? 
A) Met een mbo-diploma verdien je nog altijd minder 
dan met een hbo-diploma? 
B) De oudere generatie technici zitten te vastgeroest in 
hun oude patroon om jongeren aan te nemen. 
C) De toekomstige generatie technici zal verandering 
eisen, omdat ze zich dat kunnen permiteren. 
 
Verdiepingsvraag 
zul je na het zien van deze aflevering eerder overwegen 
om voor een mbo-opleiding te kiezen, ook al kun je een 
hbo of wo studieniveau aan? Waarom wel of niet? 
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