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De aard van ons vak: obstakels en complexiteit
In de allerlaatste fase van de uitvoering van mijn ontwerponderzoek, waar het ontwikkelen
van goede onderzoeksvragen centraal stond, kwam ik tot een aangename conclusie. Hoewel
dit altijd al werd gepropageerd door mijn vakdidacticus Thomas Klijnstra en Gerard Ruijs,
was ik stomverbaasd hoe prettig leerlingen het vinden om sociale fenomenen in een causaal
redeneerschema te plaatsen. De grote struikelblokken bij het formuleren van
onderzoeksvragen bij mijn voormalige leerlingen, waren vooral product van de complexiteit
die de sociale werkelijkheid eigen is. Leerlingen raakten tijdens hun MAW- onderzoek snel
verdwaald en het causale redeneerschema gaf hen de structuur waar zij zo naar snakten. Om
deze reden zet ik in deze V- memo de uitdaging centraal hoe we leerlingen handvatten
kunnen bieden in grootse, complexe sociale vraagstukken. Dit is een voortvloeisel uit mijn
observaties en ervaringen dat leerlingen snel verdwalen in abstracte onderwerpen.
Deze complexiteit van de sociale werkelijkheid wordt door bijna elke socioloog erkend. Zo
ook door mijn voormalige docenten Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen. Volgens hen
zijn mensen:
“op een manier verbonden die zich ten dele aan de greep van elk van hen afzonderlijk
onttrekken; ze vormen zo met elkaar een sociale werkelijkheid die geen van hen ooit
ontworpen heeft.” (Van Heerikhuizen & Wilterdink 1993: 21)

Uit deze beschrijving van de sociale werkelijkheid blijkt een zeker ongepland karakter, die
niemand ooit ontworpen heeft. Sociale problemen en maatschappelijke vraagstukken bestaan
vaak uit talloze factoren die weer op talloze manieren invloed hebben op elkaar. Het is voor
mensen zeer lastig hier chocola van te maken, laat staan voor adolescenten. Voor leerlingen
in de zogeheten filosofische fase is het daarom extra van belang een zekere orde aan te
brengen in deze sociale werkelijkheid (Fox 1998: 291-292).
Deze orde kan verkregen worden door een goede verbinding tussen de onderwerpen en
deelonderwerpen. Dit wordt echter niet altijd door docenten gedaan. Zo zijn veel docenten
(gelukkig) in staat leerlingen inzicht te laten krijgen in bijvoorbeeld het fenomeen ‘sociale
ongelijkheid’, maar voelt dit voor leerlingen niet als een onderwerp dat in relatie staat tot
‘politiek’. Deze beide onderwerpen hebben toch gigantisch veel raakvlakken en beïnvloeden
elkaar door en door. Om het voor een leerling mogelijk te maken een zeker begrip te krijgen
van de sociale werkelijkheid, is het onmisbaar om verbindingen te leggen tussen
hoofdstukken en onderwerpen. Door deze integratie blijft kennis ook beter beklijven
(Ebbens & Ettekoven 2013: 30-31).
Zo is er in de lesstof van maatschappijleer impliciet erg vaak een causale redeneerwijze te
ontdekken, maar wordt hier in de methodes zelden expliciet aandacht aan besteed (Olgers et
al. 2014: 173). Door leerlingen hierin te trainen, ontstaat een soort grammatica voor
maatschappijleer, die leerlingen vervolgens kunnen gebruiken om ook andere sociale
fenomenen te kunnen begrijpen (ibid.). Het abstracte onderwerp ‘internationale ongelijkheid’
kan zodoende meer helder ontleed worden, waardoor leerlingen minder gaan zwemmen.
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Doelstelling
Vanuit deze relevantie wil ik mij meer gaan focussen op het aanleren en toepassen van
causale redeneerwijzen. Het doel hierbij is tweeledig. Zo hoop ik de (4 VWO) leerling door
causale redeneringen meer inzicht te laten krijgen binnen het sociale vraagstuk, maar hoop ik
ook dat leerlingen hiermee de relaties kunnen leggen tussen sociale vraagstukken, om een
zeker grip te krijgen op de sociale werkelijkheid.1 Deze hoge denkvaardigheid zal geoefend
worden binnen het onderwerp ‘internationale ongelijkheid’, omdat deze vaak als abstract en
complex wordt ervaren en ik kan onderzoeken in hoeverre het causale redeneerschema hierin
helpt. Aangezien internationale ongelijkheid niet eenduidig is, staat ook de vergelijking
tussen verschillende perspectieven op dit concept centraal.
Obstakels, analyse en oplossingen
Het structureren van gebeurtenissen in causale volgordes gaat niet zonder slag of stoot. Zo
hebben leerlingen volgens onderwijskundigen Carretero & Ciarrochi de neiging
gebeurtenissen te verklaren aan de hand van het handelen en denken van individuele
personen. In het historisch onderwijs hebben leerlingen vaak de neiging de rol van individuen
te overschatten, en structurele oorzaken juist te onderschatten (Carretero & Ciarrochi 1998).
De moeite om structurele/ droge factoren te waarderen, hangt volgens didacticus Arie
Wilschut samen met het romantische denken (Wilschut et al. 2004: 102). Op deze manier
krijgt het verklaren een zeker intentionalistisch karakter, alsof ontwikkelingen door de tijd
heen door mensen bewust gepland is. De werkelijkheid is echter chaotischer en complexer,
zoals hierboven al is besproken.
Uit mijn lespraktijk is vaak gebleken dat leerlingen te ambitieuze plannen hebben om zaken
te verklaren, omdat ze denken dat de oorzaak eenduidig en simpel is of hier überhaupt niet
over nadenken. Leerlingen vergeten vaak dat aan een probleem talloze factoren ten grondslag
liggen. Dit idee van monocausaliteit wordt ook in het geschiedenisonderwijs als valkuil
gezien (ibid.: 80). Caroline Coffin vergelijkt dit monocausale model van leerlingen met een
biljartbal die een andere biljartbal raakt. Leerlingen benaderen causaliteit vaak op deze
manier en denken dat de wortel van een probleem eenvoudig terug te voeren is naar een
enkele oorzaak (Coffin 2004).
Om deze reden is het verstandig om leerlingen te laten
werken met meerdere perspectieven, die zij allen in een
causaal schema kunnen plaatsen. Door meerdere
perspectieven onder elkaar te zetten, ziet de leerling dat
er niet één verklaring is voor een probleem en dat de
werkelijkheid complexer is dan gedacht. Verschillende
modellen zijn hierbij denkbaar. Zo is het mogelijk te
werken met een multi-causaal veldmodel of een diamond
nine (Losse 2009: 32-35). In deze modellen worden verschillende oorzaken voor een enkel
gevolg in kaart gebracht en moet de leerling hier een zekere orde in aanbrengen. Ook is een
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Deze V- memo is geschreven met als doelgroep dezelfde MAW- klas als in mijn ontwerponderzoek.
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visgraatdiagram denkbaar, waarin hoofdcategorieën van een probleem in kaart worden
gebracht (Milius, Oost & Holleman 2001).
Toch biedt geen van deze modellen een mogelijkheid verschillende visies op een probleem
onder elkaar te plaatsen, terwijl dit binnen het onderwerp ‘internationale ongelijkheid’
onmisbaar is. Daarbij is het vaak ook nog een onderwerp van discussie in hoeverre iets een
‘probleem’ is. Typerend aan een maatschappelijk probleem, is dat er zeer uiteenlopende
visies op het probleem zijn die allen andere oorzaken aanwijzen of zelfs het probleem
ontkennen (denk aan iets als global warming). Al naar gelang de visie op het probleem én
oorzaak, kiezen mensen daarbij voor verschillende oplossingen (Olgers et al. 2014: 174).
Voor maatschappelijke problemen heeft het causale redeneerschema van Gerard Ruijs zijn
nut bewezen (2016). Graag geef ik hier mijn eigen draai aan door het woord ‘probleem’ te
vervangen door ‘situatie’, en de mogelijkheid te bieden verschillende visies onder elkaar te
plaatsen:
Visie

Situatie

Oorzaken

Gevolgen

Mogelijke
oplossingen

(On)gewenste
gevolgen

Visie 1
Visie 2
Visie 3

Eigen
visie

De voornaamste reden om dit schema te gebruiken, is dat de overige causale modellen die
hierboven genoemd zijn meer geschikt zijn als brainstorm of om onderwerpen te verkennen
(Milius, Oost & Holleman 2001: 38). Mijn doel is voornamelijk om leerlingen causaal te
laten redeneren vanuit verschillende perspectieven en visies op het sociale vraagstuk, om het
biljartbal- effect zoveel mogelijk te reduceren. Daarbij heeft dit schema zijn functie en nut uit
mijn lespraktijk bewezen en hebben leerlingen hier ook al eerder mee gewerkt (zie
ontwerponderzoek).
Vakinhoud
Vakinhoudelijk wil ik mijn V- memo toepassen op het nieuwe MAW- programma. De reden
hiervoor is dat het lesmateriaal voor dit nieuwe programma nog in ontwikkeling is en elke
bijdrage hierin welkom is. De memo zal tegemoet komen aan het volgende domein uit het
examenprogramma voor het VWO:
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Domein C: Verhouding (binnen een specifieke context)
Subdomein C1: Verhoudingen: nationaal en internationaal
9. De kandidaat kan vanuit wetenschappelijke paradigma’s verklaringengeven voor sociale
ongelijkheid tussen staten en binnen een staat. Tevens kan hij beschrijven wat gevolgen van sociale
ongelijkheid zijn en kan hij weergeven met welke andere factoren sociale ongelijkheid samenhangt.

Het hoofdconcept waarbinnen de hoge denkvaardigheid causaal redeneren wordt geoefend,
is verhouding met de nadruk op ‘internationale ongelijkheid’. Naast dat dit een goede
oefening is met abstractie, is de reden hiervoor dat gezien de globalisering en toenemende
interdependentie dit onderwerp steeds relevanter wordt (Calhoun 2012: 497). In deze
moderne tijd dienen leerlingen inzicht te krijgen in de wederzijdse invloeden die landen op
elkaar hebben op mondiaal niveau.
Een context die dichtbij de leefwereld van leerlingen staat, is de kledingindustrie. Kleding
dragen we immers allemaal en een groot deel van onze kleding wordt gemaakt in
ontwikkelingslanden. Binnen deze context kan het hoofdconcept meer betekenis krijgen,
aansluiten bij de leefwereld en hopelijk ook aansluiten bij voorkennis (Ebbens & Ettekoven
2013: 20, 22 & 26).
In plaats van dit onderwerp geïsoleerd te behandelen, is het wenselijk een zekere verbinding
te leggen met andere onderwerpen. Zo is de verbinding met politieke stromingen zeer voor de
hand liggend. Er kan immers vanuit een links en een rechts perspectief gekeken worden naar
de textielindustrie. Iets wat mij direct te binnen schiet, zijn de twee totaal tegengestelde visies
van de klassieke denkers Karl Marx en Adam Smith, die beide de grondleggers zijn van de
twee bekende politieke stromingen: het communisme en het economisch liberalisme. Zo kan
bij de een uitbuiting, vervreemding en teugelloze concurrentiemechanismes centraal staan,
waar de ander meer de nadruk legt op een bloeiende economie, werkgelegenheid en een
gezonde werking van de onzichtbare hand. De betekenisvolle context van de kledingindustrie
leent zich uitstekend om het hoofdconcept verhouding aan te laten sluiten bij verschillende
politieke visies op internationale ongelijkheid, ten behoeve van een goede aansluiting met
voorkennis (de leerlingen hebben al kennis van politieke stromingen). Visies van politieke
partijen zijn immers ook volgens een dergelijk oorzaak- gevolg schema opgebouwd: elke
partij ‘zal zijn eigen ‘frame’ gebruiken’ voor visies op oorzaken, gevolgen en oplossingen
(Olgers et al. 2014: 174).
Om hier nog één stap in verder te gaan, is ook een verbinding tussen het hoofdconcept
verhouding en verandering mogelijk. Zo is de economie in China de afgelopen dertig jaar
gigantisch vooruitgegaan, wat volgens veel economen te wijten is aan een bloeiende industrie
in textiel en goedkope elektronica. Zo leefde 88,32% in China in 1981 van minder dan $1,90
per dag en is dit aantal gedaald tot 1,85% in 2013 (worldbank.org).
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Lesdoelen en denkvaardigheden
De lesinhoud zal zich zodoende focussen op de hoofdconcepten verhouding en verandering
binnen de context ‘kledingindustrie in China’, en zal verbonden zijn met de twee
tegengestelde politiek visies van de klassieke denkers Marx (links) en Smith (rechts). Mijn
aangepaste redeneerschema ziet er dan als volgt uit:
Visie

Situatie

Oorzaken

Marx

Voortvarende
-Uitbuiting
Chinese
door rijke
textielindustrie kapitalisten

Gevolgen

-Arbeiders in
-Overheid
vreselijke
moet
omstandigheden ingrijpen
-Vervreemding

-Vrije handel
Smith Voortvarende
Chinese
met China
textielindustrie -China
goedkope
arbeidskrachten

Interventie/
ingrijpen
overheid?

-China’s
economie groeit
-Westen
goedkope
kleding
-Meer
koopkracht

(On)gewenste
gevolgen

-Veel belasting
-Betere
werkomstandigheden

-Nivelleren,
sterke
overheid
-Economie
zijn gang
laten gaan

-Meer economische
groei
Minder goede
arbeidsomstandigheden

Bedrijfsleven
vrijheid
geven

Begrippen: Sociale ongelijkheid, macht, uitbuiting, vervreemding, nivellering, concurrentie
marktwerking, vraag & aanbod, onzichtbare hand, links socialistisch, economisch liberalistisch

Bij het kopje ‘oplossingen’ komt ‘interventie/ ingrijpen overheid’ te staan, aangezien
overheidsingrijpen altijd centraal staat in de discussie tussen linkse en rechtse politieke
stromingen.
Het meest ideaal is om twee lessen te wijden aan deze stof, waarbij de leerling in de eerste les
kennis verneemt van deze twee visies op ongelijkheid, en in de tweede les deze tegen elkaar
afzet en hier een mening over vormt. In samenspraak met een LIO uit de sectie Nederlands,
leek het ons een goed idee de leerlingen een beschouwing te laten schrijven over de Chinese
textielindustrie. Het voordeel van een beschouwing is dat het de leerling dwingt verschillende
visies tegen elkaar af te zetten. Hoewel dit niet gangbaar is, willen we eraan toevoegen dat de
leerling in het slot van haar beschouwing zelf een weloverwogen standpunt inneemt. Dit
standpunt moet voortkomen uit een adequate afweging van beide visies en een stukje
onderzoek naar cijfers en feiten. Het werken met verschillende visies door gebruik te maken
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van een causaal redeneerschema binnen een betekenisvolle context, komt tegemoet aan de
volgende eindtermen voor Nederlands in de bovenbouw van het VWO:
De kandidaat kan de volgende argumentatieschema’s herkennen:
•

oorzaak en gevolg;

De kandidaat kan ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en
betoog:
•

relevante informatie verzamelen en verwerken

Daarbij probeert het tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘knelpunten in het
schrijfonderwijs’, welke aangekaart zijn door het expertisecentrum Nederlands. Deze stelt dat
de onderwerpen binnen de huidige methodes Nederlands vaak niet actueel zijn en niet
aansluiten op de leefwereld (Expertisecentrum Nederlands 2017).
Zodoende formuleer ik de lesdoelen van beide lessen als volgt:
•

Les 1
•

•

De leerling kan door het causale redeneerschema toe te passen op het
klassieke werk van Marx en Smith, twee verschillende visies op internationale
ongelijkheid met elkaar vergelijken.
Begrijpen, toepassen, analyseren

Les 2
• De leerling kan tegen de achtergrond van cijfers en feiten deze visies
vergelijken en tegen elkaar afzetten, om vervolgens een beschouwing te
schrijven waarin de leerling uiteindelijk een (rechts of links) standpunt
inneemt in hoeverre de kledingindustrie in China een kans of tragedie is voor
China.
Analyseren, evalueren,
creëren.

In de eerste les maakt de leerling kennis met
de twee verschillende visies en met enkele
achtergrondinformatie over cijfers van de
Chinese economische groei. Leerlingen
starten bij het niveau ‘begrijpen’, en gaan
vervolgens de nieuw geleerde kennis
toepassen op de Chinese textielindustrie
door causaal te redeneren vanuit
verschillende perspectieven. Aan het eind
van de les analyseren en vergelijken de
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leerlingen de verschillende visies die zij geleerd hebben.
In de tweede les bij het vak Nederlands gaan leerlingen hiermee verder en gaan ze artikelen
zoeken die aansluiten bij beide visies. Tegen de achtergrond van cijfers over de Chinese groei
en lonen van arbeiders, volgt een beschouwende schrijfopdracht waarbij ze beide visies tegen
elkaar moeten afzetten en moeten beoordelen. Ze formuleren hierbij een eigen standpunt en
voorkeur voor een visie en rechtvaardigen en motiveren hun keuze.
In deze V- memo zal vooral les 1 uitgewerkt worden, toegespitst op de hoge
denkvaardigheid causaal redeneren middels verschillende perspectieven. Les 2 zou
uitgewerkt worden door mijn collega- LIO bij de sectie Nederlands, maar aangezien ik
weinig meer van hem heb vernomen, zal ik zelf een voorstel doen hoe dit het beste aangepakt
kan worden. Deze les 2 zal echter wegens tijdgebrek minder uitgewerkt worden dan les 1.
Voor het exacte verloop van de les verwijs ik graag door naar het lesplan in de bijlage.

Werkvorm: aangepaste vorm expertgroepen
Het is de uitdaging om in één les de visie van Marx, Smith én enkele achtergrondinformatie
over de verandering en vooruitgang in China te bieden. Deze stof moet daarbij niet op een
droge manier door mij verteld worden, maar het liefst door de leerlingen zelf gelezen en
uitgeprobeerd worden. In de stijl van het ‘hele taak eerst’ principe, wil ik de leerlingen vooral
zelf kennis laten maken met de klassieke denkers. Een werkvorm waar eenvoudig een grote
hoeveelheid informatie behandeld kan worden, is de vorm expertgroepen (Ebbens &
Ettekoven 2013: 136 ; Flokstra 2006: 18).
Om het onderwerp te introduceren heb ik twee aandachtsrichters. De een heeft te maken met
de ongelijkheid tussen schaakstukken (zie lesplan), en de ander heeft te maken met de
kleding die de leerlingen dragen. Zo moet iedereen op Mentimeter invoeren waar zijn/ haar
trui gemaakt is, zodat klassikaal op de beamer de landen van herkomst verschijnen. Dit zullen
voornamelijk Aziatische landen zijn, waarbij ik uitleg dat de leerlingen hier expert in gaan
worden en een schrijfopdracht moeten maken over de kledingindustrie in China.
Zo wil ik starten om de leerlingen in teams samen te stellen. Iedereen wordt in het begin van
de les genummerd van 1 t/m 4. Elk groepje van vier is daarbij een team. Dan gaat daarna elk
lid van het team op ‘onderzoeksmissie’ waarbij hij/zij expert wordt in Smith, Marx of
achtergrondinformatie over de Chinese economische groei. Als de leerlingen in hun team
zitten, lezen zij allen één kantje van het werkblad over hetgeen waar zij expert in gaan
worden. Zo leest het ene groepje een Marxistisch perspectief met begrippen als vervreemding
en uitbuiting, en leest het andere groepje een Smithiaans perspectief met begrippen als vrije
marktwerking en de onzichtbare hand. Het derde groepje leest over de Chinese economische
groei. Dit laatste perspectief vind ik belangrijk omdat dit in mijn beleving snel overschaduwd
wordt door emoties en medelijden met arme fabrieksarbeiders die in vreselijke
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omstandigheden werken. De meer rationele, rechtse kant lijkt soms wat weggewuifd door een
links perspectief.2
De volgende stap is het kijken van een kort fragment van de documentaire China Blue. In dit
relatief neutrale fragment van 10 minuten komt zowel een arbeider als een fabriekseigenaar
aan het woord. De documentaire heeft als doel de context wat meer te verlevendigen en een
afwisseling te creëren tussen het lezen van de stof en het maken van de vragen. Hopelijk ziet
elk expertgroepje het fragment vanuit een andere bril, en focussen de Marxisten zich meer op
de monotone en slechte werkomstandigheden dan de overige experts.
Na het fragment moet elk groepje de vragen maken op de achterkant van het blad. Als
iedereen hiermee klaar is, gaan de leerlingen weer terug in hun team. In elk team zitten nu
verschillende experts die samen het A3- vel invullen waar de verschillende visies in een
causaal redeneerschema worden geplaatst (zie bijlage). Naast de beide visies, wordt ook de
groepsvisie ingevuld. Alle verplichte begrippen en bevindingen van de experts in
achtergrondinformatie, moeten worden ingevuld.
Het gevaar van expertgroepen in dit stadium is dat elke expert zijn/haar deel invult, en dat de
leden zich niet gedwongen voelen van elkaars perspectief kennis te nemen. Om deze reden
wil ik nog één extra stap aan de expertmethode toevoegen. Deze extra stap is een spelelement
waarbij ik van elke expertgroep random één afgevaardigde naar voren roep, die vervolgens
een geheim document/ quizvraag moet komen beantwoorden. Vooraan de klas liggen zes
bladen klaar, voor elk groepje één. De afgevaardigden komen samen naar voren en maken
individueel en voor zichzelf de vraag op hun blad. Dit kan zijn dat ze het causale
redeneerschema vanuit een Marxistisch perspectief moeten aanvullen. Deze handeling wordt
één of twee keer herhaald, waarna ik de groepsbladen nakijk en er één groepje winnaar kan
worden en een prijs wint. Zie hieronder het overzicht:

2

Ik wil duidelijk maken dat dit slechts een aanname is, gebaseerd op hoe ikzelf vaak het linkse perspectief meer
aandacht geef. Ik wil mijzelf zodoende uitdagen wat meer de andere kant te laten zien, om meer
waardenneutraal les te geven (Olgers et al. 2014: 70).
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Het invullen van dit blad is ook direct een goede evaluatie aan het eind van les 1 om te
controleren in hoeverre iedereen het begrepen heeft. Het willekeurige karakter van een
afgevaardigde naar voren roepen, voldoet aan (kriskras) individuele aanspreekbaarheid en
zichtbaarheid van het leren. Ook dwingt het wederzijdse afhankelijkheid af omdat iedereen
van elkaar de informatie moet krijgen en aan elkaar moet vertellen om te winnen (Ebbens &
Ettekoven 2013: 23-25). Al naar gelang het niveau, kan er gekozen worden de afgevaardigde
alleen de oorzaken te laten invullen, alleen de gevolgen te laten invullen of het schema in zijn
geheel te laten aanvullen:

Visie

Situatie

Oorzaken

Marx

Voortvarende
-Uitbuiting
Chinese
door rijke
textielindustrie kapitalisten

Smith Voortvarende
Chinese
textielindustrie

Gevolgen

Interventie/ (On)gewenste
ingrijpen
gevolgen
overheid?

-China’s
economie
groeit
-Westen
goedkope
kleding
-Meer
koopkracht

Aanzet les 2
In deze les gaan de leerlingen de beide visies uitdiepen en tegen de achtergrond van
cijfers/ feiten tegen elkaar afzetten. Zo moeten alle leerlingen minstens drie
(kranten)artikelen vinden die aansluiten bij beide visies. Deze artikelen zijn alleen
geldig/ bruikbaar als er een expert aan het woord komt of dit artikel geschreven heeft.3
Pas als de leerlingen er niet uitkomen met goede websites, kan er voorzichtig sturing
gegeven worden met enkele tips (sites als schonekleren.nl, Oxamnovib, etc.). De
leerlingen moeten naast drie artikelen per visie, ook cijfers in de beschouwing verwerken
met betrekking tot minimaal de volgende punten:
-

Minimumloon arbeiders in China

3

Dit klinkt als een strenge eis, maar in bijna alle goede krantenartikelen omtrent dit onderwerp komen experts
aan bod. Het is een manier om de slechte van de goede artikelen te onderscheiden.
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-

Leefbaar loon in China
Via Povertydata cijfers over de groei van de economie (zie het
werkblad ‘achtergrondinformatie’ waar dit is uitgezocht)
Totale aantal Chinese textielarbeiders
Het percentage van de totale export die de kledingindustrie in
China inneemt
Via Povertydata cijfers over armoede in China
Cijfers over ongelijkheid in China tussen het loon van
textielarbeiders en andere beroepen (zoals doctoren, leraren,
etc.)

In de bijlage op bladzijde 22 is een uitgewerkt blad bijgevoegd dat de leerling moet
sturen in het schrijven van een beschouwing. Uiteraard kan de leraar Nederlands zijn/
haar eigen instructiebladen gebruiken (dit is slechts een voorstel). Ook is er een
nakijkmodel en rubric met puntenverdeling toegevoegd. Deze heb ik gekregen van een
andere LIO die Nederlands geeft. Door dergelijke opdrachtenbladen en nakijkmodellen
te geven aan leerlingen, is het voor hen duidelijk waaraan hun beschouwing moet
voldoen en hoe deze wordt beoordeeld. Het begeleiden met het schrijven en het zoeken
naar informatie laat ik graag over aan de sectie Nederlands. Vanaf hier is het aan hen de
leerling de begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Als het goed is hebben ze bij
maatschappijleer een basis gelegd van waaruit ze artikelen kunnen gaan zoeken die
aansluiten bij beide visies. Tegen de achtergrond van cijfers over de Chinese groei en lonen
van arbeiders, zal de docent Nederlands de beschouwing moeten begeleiden waarbij de
leerlingen beide visies tegen elkaar moeten afzetten en moeten beoordelen. Ze formuleren
zoals gezegd hierbij een eigen standpunt en voorkeur voor een visie en rechtvaardigen en
motiveren hun keuze.
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Het liberaal rechtse perspectief
Jullie worden expert in het gedachtegoed van de klassieke econoom Adam Smith. Dit heeft iedereen in
de klas nodig om een goede beschouwing te schrijven. Aan jullie dus de taak en verantwoordelijkheid
dat jullie dit straks goed uitleggen aan je klasgenoten

Achtergrond vanuit filosofie
De klassiek econoom Adam Smith (1723-1790) was een van de belangrijkste figuren van de
Verlichting in Schotland. Hij werd voornamelijk beroemd door zijn beschrijving van de onzichtbare
hand, die volgens Smith de economie automatisch in goede banen leidt. Dit is het best te begrijpen
middels een voorbeeld:
Stel jij woont in een dorp waar er een groot gebrek is aan
timmergereedschap. Je merkt dat iedereen steeds hamers en
spijkers nodig heeft, maar dit nergens kan vinden. Op een dag
besluit je een bedrijfje te starten met hamers en spijkers. Het volk
wordt zodoende automatisch voorzien van hun behoeften en jij
verdient geld. Is er een koning aan te pas gekomen om jou te
dwingen hamers en spijkers voor het volk te maken? Nee: de
onzichtbare hand van de economie heeft dat automatisch gedaan.
Dit werkt volgens een mechanisme van vraag en aanbod: als er vraag is naar hamers en
spijkers, zal iemand dit aanbieden omdat hier geld in te verdienen valt. Zie het plaatje rechts:
als het aanbod laag is, dan is de vraag hiernaar erg hoog. Een ondernemer die ziet dat er
ergens veel vraag naar is, zal dit product gaan produceren om geld te verdienen.
Stel jij bent de enige die hamers maakt, en je besluit de prijs omhoog te gooien (iedereen zal
toch hamers nodig hebben en het bij jou kopen). Op een dag wordt het volk dan ontevreden
omdat de hamers zo duur zijn. Een andere burger merkt dit en besluit ook hamers te maken,
om deze vervolgens goedkoper te verkopen dan jij doet. Je merkt dat de verkoop van jouw
hamers sterk daalt, en besluit nóg goedkoper te verkopen dan je concurrent. Jullie zitten nu
samen in de race om de beste hamers te maken voor de laagste prijs. Dit noemen we
marktwerking of het concurrentiemechanisme. Is er een overheid aan te pas gekomen om
jullie te dwingen hamers te maken voor een betaalbare prijs voor het volk? Nee: de
onzichtbare hand heeft dat automatisch gedaan.
Smith geloofde dat we de markt en bedrijven zoveel mogelijk vrij moeten laten, om de onzichtbare
hand zijn werk te laten doen. Dat betekent dat de overheid zich niet teveel met bedrijven moet
bemoeien. Iedereen moet zijn eigenbelang nastreven. Bedrijven moeten met elkaar concurreren omdat
dit zorgt voor nieuwe ontdekkingen, goedkope en goede producten. Op deze manier wordt de
samenleving automatisch voorzien van de juiste producten. Dit gedachtegoed is vooral terug te vinden
in liberaal rechtse partijen (zoals de VVD bijvoorbeeld). Smith wordt daarom gezien als de
grondlegger van het economisch liberalisme.
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Opdracht:
Ook iemands inkomen hangt vaak af van een mechanisme van vraag en aanbod. Zo zijn er nu
eenmaal minder mensen die slim genoeg zijn om arts te worden, dan dat er mensen zijn die
achter een kassa kunnen zitten. Het aanbod artsen is minder, waardoor de vraag hoger
wordt. Artsen kunnen om deze reden ook meer geld vragen voor hun arbeid dan kassières,
waar er toch genoeg van zijn. Zie het plaatje rechts: als het
aanbod daalt (bijvoorbeeld als er weinig artsen zijn), stijgt de
vraag hiernaar en dus ook de prijs voor een dokter.
1. Verklaar met behulp van dit mechanisme van vraag en aanbod,
waarom een Chinese textielmedewerker zo weinig verdient.
Verklaar ook waarom een westerse mode- ontwerper meer
verdient dan de arbeiders die de kleding vervolgens in elkaar
naaien.
De Nederlandse economie wordt ook wel een kenniseconomie genoemd. In Nederland kan bijna
iedereen naar school gaan om kennis en vaardigheden op te doen. In veel arme landen is dit niet het
geval. In 2012 had 28% van Nederland een hoge opleiding (HBO/ Universiteit).
2. Horen deze welgeschoolde Nederlanders volgens jullie tot een meerderheid of minderheid
van de wereldbevolking?
3. Verklaar aan de hand hiervan, middels het vraag en aanbod mechanisme, waarom
Nederlandse arbeiders duurder zijn voor bedrijven dan Aziatische of Afrikaanse arbeiders.
4. Leg ook uit waarom het voor de Nederlandse overheid dus verstandig is te investeren in
onderwijs. Gebruik in je antwoord het begrip kenniseconomie.

“‘China komt op’, is een uitspraak die zo langzamerhand een behoorlijk opendeurgevoel oproept.
De Chinese groei associëren wij met de productie van textiel en relatief eenvoudige elektronica.
Kortom, China is de werkplaats waar tegen lage loonkosten producten worden gemaakt die op onze
markten hun weg vinden. Vanuit het Westen is er vraag naar goedkope Chinese producten, en China
heeft hier veel aanbod in omdat ze goedkopere arbeiders hebben dan Europa. Wij hebben de kennis
en de hoge consumptieniveaus. In de internationale kostenverhoudingen is de productie in China
gunstig voor ons. Het Nederlandse koopkrachtplaatje ziet er dankzij de goedkope Chinese productie
in een jaar gemiddeld driehonderd euro beter uit. Wat ons betreft mag het zo best doorgaan.”4
5. Door deze productie in China hebben wij zeer goedkoop kleding, en groeit China in de
economie heel sterk. Leg in minimaal vijf regels uit hoe de onzichtbare hand hiervoor heeft
gezorgd. Gebruik in je antwoord concurrentiemechanisme tussen bedrijven, marktwerking,
vraag en aanbod.

4

Bron: Dirk Jan van den Berg Rector Magnificus Technische Universiteit Delft (sinds 1 maart 2008) Daarvoor
Ambassadeur van Nederland in China
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Het socialistisch linkse perspectief
Jullie worden expert in het gedachtegoed van Karl Marx. Dit heeft iedereen in de klas nodig om een
goede beschouwing te schrijven. Aan jullie dus de taak en verantwoordelijkheid dat jullie dit straks
goed uitleggen aan je klasgenoten

Achtergrond vanuit filosofie
De filosoof Karl Marx staat vooral bekend om zijn kritiek op hoe arbeiders in fabrieken werden
uitgebuit tijdens de industriële revolutie. Vanaf 1750 en gedurende de 19e eeuw maakten kleine en
ambachtelijke werkplaatsen plaats voor grote fabrieken. Waar de economie op veel plaatsen groeide,
maakte Marx zich zorgen over het lot van de arbeiders. Werkdagen van 14 a 15 uur kwamen veel voor
en de arbeiders moesten de hele dag saai, monotoon werk verrichten voor weinig geld. Volgens Marx
werden deze arbeiders uitgebuit door de rijke fabriekseigenaren, en werden zij vervreemd van het
product dat zij maakte. Dit betekent dat hoewel de arbeiders bijvoorbeeld jassen maakten, de
fabriekseigenaar de eigenaar was van de jassen en niet de arbeider. De arbeider is hierbij
losgekoppeld/ vervreemd van het product dat hij maakt. De fabriekseigenaar heeft zelf niks
uitgevoerd, maar gaat er ondanks dat toch met de buit vandoor.
Marx voorzag een klassenstrijd waarbij de fabriekseigenaren andere en tegengestelde belangen heeft
dan de arbeiders. Zo wil fabriek Y zoveel mogelijk jassen verkopen en de jassen zo snel mogelijk
maken, om de concurrentie met fabriek X aan te kunnen. Beide fabrieken strijden wie zo snel en
goedkoop mogelijk jassen kan maken voor de meeste winst. De fabriekseigenaren willen dus zoveel
mogelijk werk voor zo min mogelijk geld, en de arbeiders willen zoveel mogelijk geld voor zo min
mogelijk werk. De arbeiders zijn slachtoffer van de concurrentie tussen bedrijven, omdat deze steeds
goedkoper moeten produceren en de arbeider zodoende steeds minder betaald krijgt.
Marx had zodoende een ander beeld van wat ‘macht’ betekent. In plaats van macht te zien als de
mogelijkheid die een koning heeft om zijn wil aan het volk op te leggen, zag Marx macht vooral als
de mogelijkheid van kapitalisten om hun wil aan de arbeiders op te leggen. Volgens Marx zijn de
rijke, kapitalistische fabriekseigenaren degene met de meeste macht, omdat zij met hun geld de
arbeidskracht van vele mensen kunnen afkopen.
Volgens Marx zou de arbeidersklasse uiteindelijk rebelleren tegen de fabriekseigenaren/ kapitalisten,
de zogeheten bourgeoisie. In de verre toekomst zou dit moeten leiden tot een communistisch politiek
systeem. In het communisme worden alle goederen verdeeld, is er geen ongelijkheid meer tussen
arbeider en kapitalist en is er genoeg voor iedereen. (In China, Cuba en de Sovjet Unie is geprobeerd
het communisme toe te passen, maar in de praktijk leek dit communisme in geen enkel geval op hoe
Marx dat voor ogen had).
Het idee van verdeling van goederen, geld en het bestrijden van ongelijkheid, komt vooral terug in
linkse politieke stromingen (bijvoorbeeld de SP). Deze socialistische stromingen zijn in meer of
mindere mate beïnvloed door het gedachtegoed van Karl Marx. Zij zijn voorstander van een sterke
overheid die de arbeider/ burger beschermd tegen uitbuiting. Zij willen de verschillen tussen arm en
rijk kleiner maken (bijvoorbeeld door rijkere meer belasting te laten betalen), dat noemen we
nivelleren. Een echte communistische partij is in Nederland niet (meer) aanwezig.
17

Opdracht:
1. Wie horen in de documentaire bij de bourgeoisie? En wie vormen de arbeidersklasse?
2. Leg uit hoe het eraan toe gaat met de arbeidersklasse in de documentaire. Gebruik de
dikgedrukte begrippen uit alinea 1 (achterkant blad). Welke herken je of herken je niet?
Chinese textiel zit al onder bodemprijs
PEKING, SHANGHAI - Li Lipeng, manager van het Li Dan-kledingbedrijf, wordt een beetje
chagrijnig van al die vragen. De situatie is volgens haar heel eenvoudig: “We kunnen hier geen winst
maken. Ik moet de prijzen heel laag houden, anders lopen de klanten naar concurrenten in andere
Aziatische landen.”
Om haar heen werken 450 voornamelijk jonge plattelandsvrouwen aan een order voor een Russische
klant: zwart-met-witte-balletjes-jurken en bijbehorende jasjes. De devaluaties van de munten in de
regio hebben de Chinese kleding in verhouding duur gemaakt. De buitenlandse klanten vertrekken
naar goedkopere plaatsen. Mevrouw Li vertelt dat ze onlangs een trouwe Duitse klant verloor aan een
bedrijf in Laos. Daarom voert ze nu opdrachten uit onder de productiekosten. (TROUW)
3. Waarom moet Li Lipeng de prijs heel laag houden? Leg uit welk dikgedrukte begrip we
hierboven zien terugkomen.
4. Hoe kan de arbeider beschermd worden tegen dit mechanisme? Leg uit hoe rechtse en linkse
politieke stromingen hierover van mening verschillen.

Zie het citaat van Karl Marx:
“Landeigenaren willen, net als andere mensen, graag oogsten wat ze niet gezaaid hebben.”
5. Welk dikgedrukte begrip (achterkant blad) komt uit deze uitspraak naar voren?
6. De landeigenaren staan symbool voor een bepaalde klasse. Wie zijn dit in het voorbeeld van
de Chinese textielindustrie?
7. Leg uit waarom zij volgens Marx ‘oogsten wat ze niet gezaaid hebben’?

8. Leg ten slotte uit, met alle kennis die je hierboven hebt opgedaan, hoe Karl Marx de goedkope
kleding in H&M, Primark, Zara etc. zou verklaren als hij nog zou leven. Geef daarbij ook een
oplossing die in lijn is met linkse politieke partijen. Gebruik de begrippen concurrentie,
vervreemding, uitbuiting, nivelleren, arbeidersklasse en bourgeoisie (minimaal vijf regels)
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Achtergrond informatie
Jullie worden expert op het gebied van diepgaandere achtergrondinformatie en cijfers. Dit heeft
iedereen in de klas nodig om een goede beschouwing te schrijven. Aan jullie dus de taak en
verantwoordelijkheid dat jullie dit straks goed uitleggen aan je klasgenoten. Jullie gaan opzoeken
welke groei de Chinese economie heeft doorgemaakt in de laatste 25 jaar. Lees eerst de onderstaande
teksten:

-------------------------------------------------------------------------“‘China komt op’, is een uitspraak die zo langzamerhand een behoorlijk opendeurgevoel oproept.
De Chinese groei associëren wij met de productie van textiel en relatief eenvoudige elektronica.
Kortom, China is de werkplaats waar tegen lage loonkosten producten worden gemaakt die op onze
markten hun weg vinden. Vanuit het Westen is er vraag naar goedkope Chinese producten, en China
heeft hier veel aanbod in omdat ze goedkopere arbeiders hebben dan Europa.”
Bron: Dirk Jan van den Berg Rector Magnificus Technische Universiteit Delft (sinds 1 maart
2008) Daarvoor Ambassadeur van Nederland in China

----------------------TROUW 1-10-2016-------------------------------Uit het boek dat Milanovic er dit jaar over schreef, 'Global Inequality. A New Approach for the Age
of Globalization', blijkt dat niet onze westerse ontwikkelingshulp de rest van wereld opstuwt in de
vaart der volkeren. Globalisering doet dat. Ten koste van de middenklasse alhier. Dankzij snelle
computers en internet vliegt geld de wereld over op zoek naar het hoogste rendement, werk verdwijnt
naar de plaats waar het voor het laagste loon wordt verricht. Daar profiteert de voorheen straatarme
Chinese boer van, de productiemedewerker in een Brabantse textielfabriek heeft het nakijken.
"Werknemers in rijke landen zitten klem, tussen veelverdieners in eigen land en werknemers in
opkomende landen die aantrekkelijker zijn om in te huren dankzij hun relatief goedkope werkkracht",
schrijft Milanovic. "Die stevige beknelling, gedreven door automatisering en globalisering, is nog niet
ten einde." Maar ooit komen ze eruit, leert de geschiedenis Milanovic. Is het niet goedschiks, dan wel
kwaadschiks.
"In drie grote westerse landen, de VS, Duitsland en Japan, groeiden de lage middeninkomens met
ongeveer 15 procent in twintig jaar tijd; dat is nog geen procent per jaar. Dat zijn bij elkaar een half
miljard mensen die geen significante vooruitgang hebben gezien. Terwijl inkomens in Vietnam,
Thailand en China (met samen ongeveer 1,5 miljard inwoners, red.) groeiden met 4, 5 of zelfs 6
procent per jaar. "

Dat is toch wat we wilden? Een gelijkere wereld, waarin de plek waar je wieg staat veel minder
bepalend is voor je kansen in het leven?
Ho, zegt Milanovic, nog altijd kun je beter in Amsterdam dan in Bangkok worden geboren.
"Aziatische inkomens zitten ver onder de Europese. Het gat met Europa en de VS blijft enorm."
-------------------------------------------------------------------------------19

In bovenstaande teksten kun je lezen dat Chinezen steeds rijker zijn geworden de afgelopen 25 jaar.
Economen verklaren dit vooral doordat westerse bedrijven hun producten laten maken in China,
omdat zij goedkope arbeidskrachten hebben. De slechte werkomstandigheden is uiteraard vreselijk,
maar het is slechts één kant van het verhaal. Middels onderstaande data gaan jullie de andere kant
van het verhaal uitzoeken.
Ga naar de volgende website: http://povertydata.worldbank.org/MAPvisualizer/DVMap.html
Hier kun je zien hoeveel procent van de bevolking moet leven van minder dan $1.90 per dag.
1. Vanaf 1979 stelde de Volksrepubliek China zich meer open voor handel met het buitenland.
Zoek op hoeveel procent van de bevolking in China moest leven van <$1.90 per dag in 1981.
2. Zoek dit ook op voor 1991.
3. Hoeveel procent per jaar is dit gemiddeld gedaald?
4. Doe hetzelfde voor 2001: hoe hoog is dit percentage nu? En hoeveel procent per jaar is dit
gemiddeld gedaald ten opzichte van 1991?
5. Kijk nu naar de situatie in 2015. Beantwoord nogmaals de vragen: hoe hoog is het percentage
hier en hoeveel procent per jaar is dit gemiddeld gedaald ten opzichte van 2001?
6. In welke periode kende China de sterkste daling in armoede?

Denk aan de lesopener van vandaag en zie de zin uit alinea 1 van het artikel uit Trouw (vorige
bladzijde): “de productiemedewerker in een Brabantse textielfabriek heeft het nakijken.”
7. Waarom heeft volgens de schrijver een Brabantse textielarbeider het voor het nakijken? Met
andere woorden: hoe komt het dat deze arbeiders geen vooruitgang in hoeveelheid werk
hebben meegemaakt en de Chinese arbeiders wel? Verklaar dit aan de hand van het
mechanisme van vraag & aanbod (denk aan mijn uitleg met de schaakstukken).
8. Kijk nog eens naar de armoedekaart online en focus je op Afrika. Wat zie je als je kijkt naar
de Afrikaanse landen? Is er sprake van een daling of stijging in de afgelopen 25 jaar?

“Ongelijkheid verdeelt de wereld
De taart van de welvaart wordt ongelijk verdeeld.
Het heeft geleid tot een wereld waarin de 85 rijkste mensen
even veel bezitten als de helft van de wereldbevolking!”
(Oxamnovib)
Enerzijds stellen onderzoekers dat de armoede in de wereld afneemt,
maar anderzijds stellen onderzoekers ook dat de rijkste paar procent
van de wereld steeds rijker worden. Zo profiteren gigantische
bedrijven van lage loonkosten van zeer arme arbeiders uit Aziatische en Afrikaanse landen. Ene kant
biedt deze industrie een kans om economisch te groeien, anderzijds buit de industrie arme arbeiders
op onmenselijke wijze uit.
9. Beargumenteer met elkaar in hoeverre jullie de textielindustrie (gebaseerd op bovenstaande
cijfers), eerder zien als een onrechtvaardige uitbuiting of als een kans voor arme landen om
economisch te groeien. Schrijf je argument op in minimaal vier regels.
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A3‐ redeneerschema en vragen
1. Vul het bovenstaande causale redeneerschema in vanuit beide perspectieven. Verplichte
begrippen die ingevuld moeten worden zijn:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Onzichtbare hand
vraag & aanbod
marktwerking
concurrentie
economische groei
uitbuiting

‐
‐
‐
‐
‐
‐

vervreemding
klassenstrijd
arbeidersklasse
bourgeoisie
sterke overheid
nivelleren

2. Vul ook de volgende cijfers/ feiten op de juiste plek in het onderstaande oorzaak- gevolg
schema:
(1)cijfers daling aantal procent van de inwoners in China dat beneden $1,90 per dag moet
leven (2015 vergeleken met 1981)
(2)gemiddelde daling van dit percentage per jaar (2015 vergeleken met 1981)
(3)Periode van de sterkste daling armoede in China (in welke periode van vijf jaar was de
sterkste daling?)
(4)’Brabantse textielmedewerker heeft het voor het nakijken’ (zie opdracht
achtergrondinformatie)
(5)Minimumloon textielmedewerker (2013): 186,11 euro per maand
(6)Leefbaar loon om fatsoenlijk te kunnen leven (2013): 376,07 euro per maand
Beginsituatie
armoede
(1981)

Gemiddelde
daling armoede
per jaar

Periode van
sterkste daling

Eindsituatie
armoede
(2015)

Gevolgen daling
armoede

Cijfers
en
feiten

3. Kijk nogmaals naar beide visies en cijfers die nu in het schema onder elkaar staan. Met welke
visie zijn jullie het samen als groep het meest eens? Bespreek dit eerst mondeling met elkaar.

4. Vul nu jullie eigen visie onderaan in. Gebruik daarbij alleen de begrippen uit het
bovenstaande rijtje die aansluiten bij jullie visie (stel jullie hangen een meer Marxistische
visie aan, dan gebruik je de begrippen vervreemding, klassenstrijd, etc.). Je kan uiteraard ook
combinaties van visies maken. Zorg er wel voor dat je de begrippen in de juiste kolommen
van oorzaken en gevolgen zet.
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Schrijven van een beschouwing – 4
VWO
De komende weken gaan jullie werken aan een beschouwing van minstens 700 en maximaal
1300 woorden. Je maakt deze op je laptop. Je levert eerst een bouwplan in, vervolgens een
eerste versie waarop je feedback krijgt (van medeleerlingen), en tenslotte een finale versie.
De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan via de rubric die hieronder is bijgevoegd.

Wat is een beschouwing?
Een beschouwing is een tekst die de lezer aan het denken wil zetten over een bepaalde
kwestie.
Het onderwerp van een beschouwing is een probleem, vraagstuk of kwestie. In je tekst maak
je niet alleen duidelijk om welk probleem of om welke kwestie het gaat, maar je belicht het
onderwerp van verschillende kanten.
Je geeft net als in een uiteenzetting veel feiten, maar je doet meer. Je geeft
-uitleg waarom iets als een probleem kan worden gezien
-verschillende verklaringen/oorzaken voor het probleem
-verschillende oplossingen voor het probleem
-de voor-en nadelen van de voorgestelde oplossingen
In een beschouwing staan –net als in een betoog- meningen. Het verschil is echter dat je de
lezer eerst kennis laat nemen met de verschillende meningen. In dit middeldeel dring je jouw
eigen mening dus nog niet op! Pas aan het eind van de beschouwing geef je, na een goede
afweging en uiteenzetting van beide visies met achtergrondinformatie, jouw eigen mening.
Aandachtspunten:
-Zoek per visie minstens drie artikelen die bij deze visie op het vraagstuk aansluiten
-Blijf objectief
-Ga op zoek naar wat deskundigen hierover gezegd hebben
-Geef meningen weer die relevant zijn. Hoe deskundiger de persoon hoe beter.
-Als je meningen van personen weergeeft, geef dan de functie en/of betrokkenheid van die
personen duidelijk aan
-Uiteraard moet je beschouwing in eigen woorden geschreven zijn. Citeren mag, maar alleen
met bronvermelding.
-Zorg voor diepgang in je beschouwing
-Voorkom herhaling

Verschillende structuren
Voordelen-en nadelenstructuur
Hoofdvraag: Wat zijn de voor-en nadelen?
Middenstuk: Voor en nadelen
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Conclusie: Samenvatting en eventueel afweging van de voor-en nadelen
Probleem-en oplossingstructuur
Hoofdvraag: Op welke manier(en) kan het probleem worden opgelost?
Middenstuk: De verschillende oplossingen
Conclusie: Samenvatting en eventueel afweging van de verschillende
oplossingen
Verschijnsel en verklaringenstructuur
Hoofdvraag: Welke verklaringen zijn er voor dit verschijnsel te geven?
Middenstuk: Verschillende verklaringen
Conclusie: Samenvatting van de verschillende verklaringen
Harde eisen waaraan je beschouwing moet voldoen:
‐
‐

Per visie verwerk je drie artikelen waarin experts aan het woord komen
Je verwerkt cijfers over de volgende punten:
o Minimumloon arbeiders in China
o Leefbaar loon in China
o Via Povertydata cijfers over de groei van de economie (zie het
werkblad ‘achtergrondinformatie’ waar dit is uitgezocht)
o Totale aantal Chinese textielarbeiders
o Het percentage van de totale export die de kledingindustrie in China
inneemt
o Via Povertydata cijfers over armoede in China
o Cijfers over ongelijkheid in China tussen het loon van textielarbeiders
en andere beroepen (zoals doctoren, leraren, etc.)

‐

Voorbeeld Bouwplan
Onderwerp:
Structuur:
Indeling:

Inleiding

Hoe zorg je ervoor dat de lezer nieuwsgierig wordt naar jouw beschouwing?

Middenstuk Welke visie komt in dit eerste deel van je middenstuk aan bod?
1
Welke artikelen kun je hier gebruiken?
Welke cijfers heb je om deze visie kracht bij te zetten?
Wie komen aan het woord?
Wat is hun mening?
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Middenstuk Welke visie komt in dit eerste deel van je middenstuk aan bod?
2
Welke artikelen kun je hier gebruiken?
Welke cijfers heb je om deze visie kracht bij te zetten?
Wie komen aan het woord?
Wat is hun mening?
Middenstuk Welke visie komt in dit eerste deel van je middenstuk aan bod?
3
Welke artikelen kun je hier gebruiken?
Welke cijfers heb je om deze visie kracht bij te zetten?
Wie komen aan het woord?
Wat is hun mening?
Conclusie
Wat is je conclusie?
Hoe beargumenteer je jouw standpunt?
Hoe eindig je je beschouwing op een originele manier?
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Lesonderwerp Ongelijkheid in perspectief
De leerlingen hebben het hoofdstuk over politieke
besluitvorming afgesloten met een toets. Ze hebben dus al
les gekregen over linkse en rechtse politieke stromingen
en het verschil tussen beide op het gebied van de wens tot
overheidsbemoeienis. Er is dus een voorkennis over de
werking van de Nederlandse politieke besluitvorming en
staatsinrichting aanwezig. De leerlingen hebben echter
nog geen uitgebreide les gehad over internationale
ongelijkheid of over de tegengestelde visies van de
klassieke denkers Karl Marx en Adam Smith.
De leerlingen hebben ook al eerder geoefend met het
Beginsituatie causale redeneerschema. Deze is voor hen dus niet nieuw.
Ze hebben dit een les geoefend en kwamen er aan het eind
van het uur redelijk mee uit de voeten.
Waarschijnlijk weten enkele leerlingen dat Karl Marx de
grondlegger is van het communisme. Een zekere
voorkennis vanuit geschiedenis is mogelijk, maar niet
zeker. Ook weten sommige leerlingen waarschijnlijk dat
de meeste kleding in Aziatische landen wordt gemaakt,
omdat de arbeiders daar goedkoop zijn. Deze kennis zou
via vakken als Aardrijkskunde of Economie wellicht
verkregen zijn.

De leerling kan twee verschillende (klassieke) politieke
visies op internationale ongelijkheid met elkaar
vergelijken en tegen elkaar afzetten, om vanuit hier tegen
Leskern
de achtergrond van cijfers en feiten middels een
beschouwing een standpunt te formuleren in hoeverre de
textielindustrie in China een kans of tragedie is.
Leerdoelen

Les 1
•

De leerling kan door het redeneerschema
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toe te passen op het klassieke werk van
Marx en Smith, twee verschillende visies
op internationale ongelijkheid met elkaar
vergelijken.
Begrijpen, toepassen, analyseren
Les 2
•

De leerling kan tegen de achtergrond van
cijfers en feiten deze visies vergelijken en
tegen elkaar afzetten, om vervolgens een
beschouwing te schrijven waarin de
leerling uiteindelijk een (rechts of links)
standpunt inneemt in hoeverre de
kledingindustrie in China een kans of
tragedie is voor de Chinezen.
Analyseren, evalueren, creëren

Boek (+ blz.) Werkbladen, documentaire China Blue
Media, spullen, hulp Beamer, computer
Tijd

Lesfase

5’

Aandachts
richter

Inhoud in
steekwoorden
Ongelijkheid
schaakstukken

Wat ik doe en zeg
Hallo allemaal.
Voordat ik ga
vertellen wat we
gaan doen, loop ik
eerst rond en mogen
enkele leerlingen een
greep uit de zak doen
en één object
grabbelen. Houd het
stuk voor jezelf en
toon niet aan je
medeleerlingen wat
je hebt.

Wat doen de
leerlingen
Graaien en
pakken een
schaakstuk

Leermiddelen
Schaakstukken

Bedenken
waarom hun
schaakstuk
hoger of lager
is dan de
andere stukken
Schrijven hier
de reden van
op

Oke, jullie hebben nu
een schaakstuk in je
hand. Wie van jullie
denkt dat hij/zij het
meest waardevolle
schaakstuk in zijn
hand heeft?
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Ik wil dat iedereen in
één zin opschrijft
waarom ze denken
dat ze een laag of
hoog schaakstuk in
hun hand hebben.
Leg kort uit waarom
je vindt dat deze
hoog of laag is
 uitleg over
waarom de een meer
waard is dan de
ander: (1)de een kan
sneller en handiger
over het schaakbord
bewegen dan de
ander, die meer tijd
nodig heeft. Je hecht
dus meer ‘waarde’
aan de capaciteit van
een paard dan van
een pion
(2) je hebt nu
eenmaal minder
paarden dan dat je
pionnen hebt. Dit is
puur gebaseerd op
aantallen. Daarom
hecht je meer
‘waarde’ aan de
paarden dan de
pionnen
‐> analogie met
samenleving, vraag
en aanbod
mechanisme
verschillende banen,
verschil in lonen.
Belangrijk om te
vermelden is dat de
paarden niet per se
beter zijn dan de
pionnen: ze bewegen
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zich nu eenmaal op
het schaakbord
eenvoudiger, maar de
pionnen kunnen op
hun manier ook altijd
naar de overkant
komen
5’

Introducer
en
onderwerp

Afkomst trui
Mentimeter

De komende les gaan
we het dus hebben
over ongelijkheid,
maar vooral over
‘internationale
ongelijkheid’. Jullie
denken hierbij altijd
meteen aan iets
groots en vaags, maar
het is dichterbij dan
je denkt.
Ik wil graag dat jullie
op Mentimeter
invullen waar je trui
gemaakt is. Als je dat
niet in je trui kan
vinden, pak je een
ander kledingstuk
waar je op kijkt
(schoenen, shirts,
onderbroeken, etc.)

5

Doel van
de les en
uitleg
werkwijze

Spoorboekje

Uitleg werkwijze

In samenwerking met
Nederlands gaan
jullie de ongelijkheid
in de wereld
verklaren. Hoe kan
het dat in China
zoveel mensen voor
weinig geld werken,
en is dat iets goeds of
slechts? Dit gaan
jullie doen aan de
hand van een van de
meest grootse
denkers van de
menselijke

Leerlingen
kijken waar
hun trui
vandaan
komen

Mentimeter
Beamer

Voeren het
land van
herkomst in op
Mentimeter
Zien dat bijna
alles uit Azië
komt

Leerlingen
luisteren

PowerPoint
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geschiedenis. Hoewel
je dit normaal pas op
een universiteit
krijgt, gaan jullie hier
nu al expert in
worden.
In de eerste les leren
jullie twee visies op
ongelijkheid kennen.
In de tweede les bij
Nederlands gaan
jullie hiermee verder
en gaan jullie
toewerken naar een
beschouwing. Dit is
een cijferopdracht
die bij zowel
Nederlands als
Maatschappijleer
meetelt. Om een
voldoende te halen,
moet je beide visies
en de
achtergrondinformati
e goed begrijpen. Ik
ga dit niet aan jullie
uitleggen, want jullie
zijn slimme
leerlingen en kunnen
dit zelf uitzoeken.
Ik deel jullie eerst in
teams in. Dit is een
team waar je eind
van de les een prijs
mee kan winnen. Elk
lid gaat straks op
onderzoeksmissie om
expert te worden in
een van de
perspectieven of in
achtergrondinformati
e. Jullie zijn dan
onafhankelijk van je
teamgenoten aan het
31

werk in
expertgroepen. Daar
heeft iedereen 20
minuten de tijd voor.
Dan keert iedereen
weer terug in zijn
groep en deelt alle
info uit. Je hebt in dan
in je team overal een
expert van.
Straks heb je als team
alle kennis nodig om
de prijs te winnen,
dus zorg ervoor dat
elk lid goed slaagt in
zijn missie en met
genoeg informatie
terug komt.

5

Lezen blad

Lezen blad
Expertgroepen

Jullie zitten nu
allemaal in je
expertgroep. Elk lid
van jullie
expertgroep hoort bij
een ander team. Zorg
er dus voor dat jouw
mede experts niet
met meer informatie
naar huis gaan dan jij
zelf! Je moet meer
weten dan je mede
experts om te kunnen
winnen.

Lezen het blad

Hand‐ out

Kijken de

Beamer,
computer,

Lees nu de voorkant
van het blad. Daar
hebben jullie 10
minuten de tijd voor.
Daarna gaan we een
stukje documentaire
kijken
‘5

Kort stukje
documenta

Documentaire

‐
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ire

China Blue

documentaire
Hopelijk kijkt
elke expert
vanuit een
andere bril
naar de
documentaire

‘20

Expertgroe
pen

Expertgroepen
maken de vragen
samen

Jullie moeten nu de
vragen op de
achterkant van het
blad gaan maken.
Maak deze samen,
maar zorg ervoor dat
je wel met alle
informatie straks
naar je team terug
keert!
Ik loop rond om
eventuele vragen te
beantwoorden. Voor
het groepje met de
achtergrondinformati
e heb ik laptops die
jullie kunnen
gebruiken

‘10

Terug in
teams

Terug in teams

Nu jullie weer terug
in jullie teams zitten,
gaan jullie samen het
A3‐ redeneerschema
invullen. Dit schema
hebben we eerder
gebruikt, maar voor
de zekerheid loop ik
langs de groepjes om
te controleren in
hoeverre jullie dit
schema kunnen
toepassen.
Straks vraag ik per
groepje random één
afgevaardigde om
een geheime vraag

documentaire
via internet

Maken vragen

Werkbladen

Achtergrond
informatie‐
zoekers
gebruiken
laptop

Laptops

Discussiëren
Schrijven en
lezen

Leerlingen
delen kennis
uit
Werken met
causaal
redeneerschem
a
Vertellen
elkaar de
informatie die
ze geleerd
hebben in de
expertgroepen
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aan mijn tafel te
beantwoorden,
geheel voor zichzelf.
Deze kan over een
van de visies of de
achtergrondinformati
e gaan. Elk groepje
heeft hier een blad
liggen waar elke
afgevaardigde de
vraag op moet
beantwoorden.
Straks kijk ik welke
afgevaardigden van
welk groepje het
beste zijn blad heeft
ingevuld en dat
groepje wint dan een
prijs. Zorg er dus
voor dat echt
iedereen beide visies
en de
achtergrondinformati
e begrijpt.
(ik loop rond en
check of de leerlingen
het causale schema
goed toepassen)
10

Afsluiting
en
speleleme
nt

Afsluiting
Evaluatie
Spelelement

Ik vraag nu random
per groepje één
afgevaardigde naar
voren. De bladen
liggen klaar. Er ligt
daar een vraag op
diegene te wachten
die hij/zij moet
maken.

Groepjes
hebben
competitie

Daarna herhaal ik dit
nog een keer, waarna
ik de bladen nakijk en
de winnaar
bekendmaak

Rest van de
klas moet stil
zijn in deze fase

Bladen

Willen de prijs
winnen
Afgevaardigden
maken de
vraag
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PowerPoint eerste les5

5

Sheet 5 t/m 8 is bijgevoegd voor het geval de leerlingen de stof niet goed begrijpen. In dat geval kan ik
interveniëren met deze sheets en het alsnog klassikaal uitleggen.
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