
  

De Kennis van Nu in de klas 
Denken in hokjes 
 

Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de VS kiezen mensen voor Trump en in 
Engeland voor de Brexit. In een 
democratie zijn doordachte keuzes erg 
belangrijk. Toch maken veel mensen hun 
keuzes op gevoel, terwijl rationele keuzes 
wellicht beter zouden zijn.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Pluriforme samenleving, verkiezingen, 
politieke partijen.  
 
Kerndoelen 
Maatschappijleer havo/vwo, domein C1 en  
E3. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Politieke partijen en verkiezingen’.  
 
Antwoorden 
1a De mogelijke komst van asielzoekers 
naar Wezep. b Het was onvoorspelbaar 
wat er zou gebeuren, de meningen van 
mensen liepen erg uiteen. 2 Engeland – 
brexit, Amerika – President Trump. 3a Nee, 
mensen hebben vooral hun eigen mening 
geuit. b Er was veel onzekerheid achter 
emoties, emoties kunnen gaan gisten en 
het debat heeft de emoties eruit laten 
komen. 4 Op sociale media zijn voor- en 
tegenstanders weinig met elkaar in 
contact. Mensen volgen op sociale media 
vooral personen met dezelfde 
achtergrond en mening. 5a Algoritmen. b 
Ontkennings- en bevestigingsbias. 6 Eigen 
antwoord. Bijvoorbeeld: Ik neem rationele 
beslissingen, omdat ik het belangrijk vind 
dat mijn gevoel niet de overhand heeft.  

Kijkvragen 
 

1a Waarover gaat het bewonersdebat op 
24 september 2015 in Wezep?  
b Waarom herrinnert Marion van der Voort 
zich dit debat erg goed? 
 

 
 
2 Diederik Jekel noemt naast het 
azielzoekersdebat nog twee voorbeelden 
waar mensen vooral hun gevoel hebben 
laten spreken. Welke twee noemt hij? 
 
3 Marion van der Voort bespreekt het 
bewonersdebat in Wezep. 
a Denkt ze dat deelnemers aan het debat 
echt naar elkaar geluisterd hebben? 
b Marion benoemt dat het debat een 
belangrijke functie heeft gehad. Welke 
functie? 
 
4 Streep door wat niet van toepassing is. 
Op sociale media zijn voor- en 
tegenstanders veel/weinig met elkaar in 
contact. Mensen volgen op sociale media 
vooral de personen met dezelfde/een 
andere achtergrond en mening.  
 
5a Sociale media bepaalt voor een groot 
deel middels techniek wat jij te zien krijgt. 
Wat zorgt daarvoor?  
b Volgens wetenschappers zijn mensen 
geneigd om berichten die ons gevoel en 
wereldbeeld tegenspreken te verwerpen. 
Ook omarmen we berichten die het gevoel 
en wereldbeeld bevestigen. Hoe noemen 
wetenschappers dit psychologisch 
mechanisme?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Laat jij vooral je emoties een rol spelen 
bij het nemen van beslissingen of maak jij 
eerder rationele keuzes? Licht je antwoord 
toe.  
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