
 

Metropolis in de klas 
Slim ondernemen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Waar in de wereld kun je nog slapend rijk 
worden? Nergens… Als je geld wilt verdienen 
moet je er wat voor doen. In 
ontwikkelingslanden is dat vaak een hele 
uitdaging. Om geld te verdienen moet je een 
slim plan hebben. Met een hoop creativiteit, 
originaliteit en door soms op het randje van 
legaliteit te balanceren, gaat het je misschien 
lukken. Dat noemen we dan ‘slim 
ondernemen’. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Rijkdom – consumptie – arbeid – productie – 
Indonesië – Ethiopië -  
 
Kerndoelen 
4.1/4.3 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 werk in 
ontwikkelingslanden. Zoals deze video over 
Microkrediet. 
 
Antwoorden 
1. Bijvoorbeeld: eten, slapen en onderdak. 
2. Eten hoort bij een supermarkt, slapen 
hoort bij een beddenwinkel en onderdak 
hoort bij een makelaar.  
3. De persoon die nummers download op 
telefoons van zijn klanten. Wanneer de 
techniek beter wordt, kunnen de mensen zelf 
downloaden en verdwijnt  het beroep.  
4. Eigen mening.   
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Kijkvragen 
 
1 Je verdient geld door werk te doen waar 
‘behoefte’ aan is. In Nederland is dat meestal 
formeel gerigistreerd werk. 
a Wat wordt bedoeld met formeel geregistreerd 
werk? 
b Noem drie vormen van formeel geregistreerd 
werk in Nederland. 
 
2 In ontwikkelingslanden is het werk vaak niet 
formeel geregistreerd. 
a Hoe noem je formeel niet geregistreerd 
werk? 
b Noem drie vormen van dit soort werk dat 
vaak wordt gedaan in ontwikkelingslanden. 
 
3 Sommige beroepen verdwijnen ook doordat 
de techniek beter wordt. Welk beroep in de 
video zal verdwijnen doordat de techniek beter 
wordt? Waarom juist dit beroep? 
 
4. Welk beroep zou jij later willen uitoefenen en 
welke behoefte van mensen bevredig je 
daarmee?  
 
Verdiepingsopdracht 
 
Rijk worden, dat willen de meeste mensen wel. 
Maar wat heb je nodig om ‘rijk’ te worden? 
Maak samen met je buurman/buurvrouw een 
lijstje van persoonlijke eigenschappen maar 
ook van andere eigenschappen waardoor jij 
miljonair wordt. Geef per eigenschap aan 
waarom je dit moet bezitten.   
 
 
 

 
 

http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-slim-ondernemen/
http://www.schooltv.nl/programma/metropolis-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/microkrediet-in-derdewereldlanden-een-vorm-van-ontwikkelingshulp/

