
  
 
  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Een eigen huis kopen of 
huren 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een woning kopen is van alle tijden: 
vroeger werd er al gespaard voor de 
uitzet, tegenwoordig is het als starter 
moeilijk om de woningmarkt te betreden. 
Hoe komt het dat het zo lastig is om een 
woning te kopen? En welke mogelijke 
oplossingen zijn er? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Hypotheek, kopen, huren, woningbouw, 
huis, hyptotheekrente 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel: Mens en Maatschappij: 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Inkomsten en uitgaven in 
balans’.  
 
Antwoorden 
1a Jongens spaarden vooral geld b 
Meisjes spaarden vooral potten, pannen, 
schorten en linnengoed. 2 Als zelfstandige 
moet je aantoonbaar 3 jaar lang een vast 
en stabiel inkomen hebben. 3a Er was een 
groot huizentekort. b De jaren 50 is de 
periode van de wederopbouw en het grote 
tekort aan huizen komt door de Tweede 
Wereldoorlog. 4 C 5 € 3.378,38 per 
vierkante meter. 6a Het herinvoeren van 
de premiewoningen. b Mensen moeten 
bereid zijn om door te schuiven en dat is 
altijd al moeilijk geweest. Hierdoor is de 
herinvoering van de premiewoningen ook 
lastig verwezenlijken. 

Kijkvragen 
 

1 Vroeger ging het ‘op eigen benen staan’ 
anders dan nu. Jongens en meisjes 
spaarden apart voor de uitzet. 
a Wat spaarden jongens? 
b Wat spaarden meisjes? 
 

 
 
2 Waarom is het als zelfstandige lastiger 
om te kopen dan als iemand met een vast 
contract bij een bedrijf? 
 
3 In de jaren 50 woonden grote gezinnen 
samen in kleine huisjes. 
a Wat was een groot probleem van de 
woningmarkt in de jaren 50? 
b Wat is de oorzaak van dit probleem? 
 
4 De overheid stimuleert de (ver)koop van 
huizen. Zo is de hypotheekrente 
bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. 
Hier heeft de overheid twee belangrijke 
redenen voor. Welke reden noemt Eric Smit 
niet? 
A Bezitters van huizen zorgen beter voor de 
buurt  
B Bezitters van huizen bouwen sneller een 
eigen vermogen op 
C Bezitters van huizen zijn gelukkigere 
mensen  
 
5 De woning die YouTube’ers Saske en 
Alwin willen kopen kost € 250.000 voor 74 
vierkante meter. Hoeveel kost de woning 
per vierkante meter? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Eric Smit draagt een oplossing aan om 
starters de woningmarkt op te krijgen. Hij 
geeft ook meteen aan waarom dit lastig te 
bewerkstelligen is. 
a Welke oplossing noemt hij? 
b Wat maakt dat deze oplossing lastig te 
realiseren is? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-een-eigen-huis-kopen-of-huren
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-een-eigen-huis-kopen-of-huren
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-inkomsten-en-uitgaven-in-balans
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-inkomsten-en-uitgaven-in-balans


  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Een eigen huis kopen of 
huren 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een woning kopen is van alle tijden: 
vroeger werd er al gespaard voor de 
uitzet, tegenwoordig is het als starter 
moeilijk om de woningmarkt te betreden. 
Hoe komt het dat het zo lastig is om een 
woning te kopen? En welke mogelijke 
oplossingen zijn er? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Inkomsten en uitgaven in 
balans’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema huizen en hypotheken is te 
gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken economie 
en M&O.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Business Administration 
Accountancy 
Finance and Control 
Bedrijfseconomie 
Fiscaal Recht & Economie 
Vastgoed en Makelaardij 
 

Kijkvragen 
 

1 Vroeger ging het ‘op eigen benen staan’ 
anders dan nu. Jongens en meisjes 
spaarden apart voor de uitzet. 
a Wat spaarden jongens? 
b Wat spaarden meisjes voor de uitzet? 
 

 
 
2 Waarom is het als zelfstandige lastiger 
om te kopen dan als iemand met een vast 
contract bij een bedrijf? 
 
3 In de jaren 50 woonden grote gezinnen 
samen in kleine huisjes. 
a Wat was een groot probleem van de 
woningmarkt in de jaren 50? 
b Wat is de oorzaak van dit probleem? 
 
4 De overheid stimuleert de (ver)koop van 
huizen. Zo is de hypotheekrente 
bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. 
Hier heeft de overheid twee belangrijke 
redenen voor. Welke reden noemt Eric Smit 
niet? 
A Bezitters van huizen zorgen beter voor de 
buurt  
B Bezitters van huizen bouwen sneller een 
eigen vermogen op 
C Bezitters van huizen zijn gelukkigere 
mensen  
 
5 De woning die YouTube’ers Saske en 
Alwin willen kopen kost € 250.000 voor 74 
vierkante meter. Hoeveel kost de woning 
per vierkante meter? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Eric Smit draagt een oplossing aan om 
starters de woningmarkt op te krijgen. Hij 
geeft ook meteen aan waarom dit lastig te 
bewerkstelligen is. 
a Welke oplossing noemt hij? 
b Wat maakt dat deze oplossing lastig te 
realiseren is? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-een-eigen-huis-kopen-of-huren
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-een-eigen-huis-kopen-of-huren
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-inkomsten-en-uitgaven-in-balans
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-inkomsten-en-uitgaven-in-balans

