
 www.maatschappij-leer.nlDeze werkvorm is gemaakt door Seneca Servicehuis voor het vak maatschappijkunde.

  Docentenhandleiding Werkvorm  
  Olympische Spelen

Doel: leerling kennis laten maken met alle aspecten van 
maatschappijkunde aan de hand van een bekend en actueel 
onderwerp voor de leerling. 

- Introduceer het onderwerp. Vertel bijvoorbeeld over de goede  
 prestaties van Nederland op de Olympische Spelen of vraag  
 klassikaal wie het leuk vond om de Olympische Spelen te kijken  
 en wie er niks mee heeft. 
- Open vervolgens de digitale opdracht. Bekijk het  
 introductiefilmpje. 
- Deel vervolgens de vragen uit. 
- Laat de leerlingen voor zichzelf de antwoorden noteren.
- Laat ze vervolgens de antwoorden bespreken met de klasgenoot  
 naast hen. Zijn er opvallende verschillen? Kunnen ze de  
 antwoorden bij elkaar brengen? 
- Behandel de antwoorden in de klas.

Antwoorden: 
1) Meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: ik volgde de  
 Olympische Spelen door het te volgen op televisie, door het j 
 ournaal te kijken, door het volgen van een instagram account of  
 door nieuws te volgen over apps. 
2) Ondernemers hadden anders veel geld verdiend door de  
 Olympische Spelen omdat er dan veel toeristen naar Japan  
 komen. Die toeristen willen allemaal een hotel, restaurantjes  
 bezoeken, gaan misschien winkelen of huren een auto/fiets.  
 Daarvoor is ook personeel nodig om te werken in de horeca,  
 winkels en verhuur. Daarom is toerisme goed voor werk en  
 werkgelegenheid. 
3) Doping is verboden omdat de sportprestaties van de sporter  
 daardoor niet eerlijk zijn. Door de drugs gaat iemand beter  
 presteren losstaand van de kwaliteiten, trainingen en talenten  
 van iemand. Het sporttribunaal oordeelt over de schorsing. 

4) Dat is opvallend omdat de Nederlandse bevolking uit veel meer  
 mensen met een migratieachtergrond bestaat. Het Nederlandse  
 team is in die zin niet een afspiegeling van de Nederlandse  
 samenleving. 
5) Dat is omdat de regering van de VS het niet eens is met de  
 manier waarop de regering van China haar inwoners behandeld.  
 De VS vindt dat dat moet veranderen. Om dit politieke statement  
 te maken, weigeren ze om mee te doen met de Olympische  
 Spelen. 

- Licht toe waarom dit met maatschappijkunde te maken  
 heeft. Leg bijvoorbeeld uit dat de media een rol speelt in het  
 verspreiden van nieuws over de wereld. Zo weet de leerling wat  
 er speelt maar de leerling wordt er ook door beïnvloed. Toerisme  
 brengt werkgelegenheid en werkgelegenheid is belangrijk voor  
 ondernemers en voor werknemers. Dat zorgt ervoor dat mensen  
 geld kunnen verdienen zodat ze voor zichzelf kunnen horen.  
 Criminaliteit komt overal voor, en om alles in de samenleving  
 goed en veilig te laten verlopen, is het nodig dat criminaliteit  
 wordt opgespoord. De pluriforme samenleving komt terug  
 doordat onze samenleving de laatste tientallen jaren veranderd  
 is. Iedereen wordt omringt door mensen die anders zijn dan hen,  
 want de samenleving bestaat uit mensen van andere afkomsten.  
 Om samen te kunnen leven is het is belangrijk dat iedereen  
 elkaar respecteert. Als laatste bepalen ze in de politiek veel  
 over ons leven. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de regering van de  
 VS bepaalt of zij wel of niet meedoen aan de Olympische Spelen.  
 Zo bepaalt de Nederlandse regering ook veel voor jou,  
 bijvoorbeeld op welke leeftijd je alcohol mag drinken of tot  
 welke leeftijd jij leerplicht hebt. 
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