
    
Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep:     
van Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïne    

 

 
Lesschema & Doelstellingen 

 

    

LesschemaLesschemaLesschemaLesschema    
    

Wat?Wat?Wat?Wat?    Materiaal?Materiaal?Materiaal?Materiaal?    Duur?Duur?Duur?Duur?    

IJsbreker IJsbreker IJsbreker IJsbreker Protesten wereldwijd Verbindingsopdracht Verbindingsopdracht Verbindingsopdracht Verbindingsopdracht met    
OverzichtskaartOverzichtskaartOverzichtskaartOverzichtskaart    
 

10 min 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse Achterliggende motor van het protest 
 

(Groeps)Opdracht (Groeps)Opdracht (Groeps)Opdracht (Groeps)Opdracht met    InfoficheInfoficheInfoficheInfofiche    15 min 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse Welke rol spelen de media? Opzoekopdracht Opzoekopdracht Opzoekopdracht Opzoekopdracht (op internet)    met    
Werkblad MediaWerkblad MediaWerkblad MediaWerkblad Media    
    

15 min 

Discussie Discussie Discussie Discussie Gewelddadig vs. geweldloos protest  
 

Categoriseeropdracht Categoriseeropdracht Categoriseeropdracht Categoriseeropdracht met    FotoreeksFotoreeksFotoreeksFotoreeks    
 

15 min 

DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie Rol van jongeren in het protest KlasgesprekKlasgesprekKlasgesprekKlasgesprek    met    UitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenblad        15 min 

    
    

LesdoelenLesdoelenLesdoelenLesdoelen    
- De leerlingen kunnen het begrip ‘politieke onrust’ verduidelijken met actuele 

voorbeelden. 

- De leerlingen kunnen het verband leggen tussen het protest in verschillende landen en 
de groeiende ongelijkheid wereldwijd. Ze kunnen deze groeiende ongelijkheid ook 

verduidelijken met een (cijfer)voorbeeld. 

- De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat de rol van de middenklasse in dit 
protest is en het verband leggen met (politieke) corruptie. 

- De leerlingen kunnen met voorbeelden het onderscheid tussen traditionele en sociale 
media illustreren en hun rol in de protesten duiden. 

- De leerlingen kunnen een genuanceerd antwoord geven op de vraag of een concreet 

voorbeeld van protest gewelddadig of geweldloos is. 
- De leerlingen kunnen een genuanceerd antwoord geven op de vragen of het enerzijds 

terecht is dat jongeren op straat komen en of hun inbreng anderzijds een verschil kan 
maken. Ze kunnen ook hun eigen mening geven over hun eigen (mogelijke) rol in dit 

verhaal.  
 
 

Vakoverschrijdende eindtermenVakoverschrijdende eindtermenVakoverschrijdende eindtermenVakoverschrijdende eindtermen    
- Stam: kritisch denken (11, 13), mediawijsheid (14) 

- Context 5: politiek-juridische samenleving (1, 7, 9, 10, 13) 

- Context 6: socio-economische samenleving (1, 2, 8) 
- Context 7: socioculturele samenleving (3, 5) 

    

 


