
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
In China verdien je punten met 
je gedrag 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  16-18 jaar  16 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Inwoners van China krijgen binnenkort punten 
voor goed gedrag. De Chinese regering gaat  
hiervoor iedereen volgen bij alles wat hij of zij 
doet. Hebben Chinezen straks nog wel privacy? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Privacy, overheid, China, gedrag, puntensysteem 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
Mens en Maatschappij: 42, 47 
Aardrijkskunde: 47 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Het Rusland van Poetin’.  
 
Antwoorden 
1a Je rekeningen op tijd betalen, vriendelijk zijn of 
wachten voor een rood stoplicht. b Eigen 
antwoord. 2 Deze mensen worden in treinen en 
vliegtuigen geweigerd en kunnen een jaar lang 
geen ticket kopen. b Voor beroepen waarin je 
werkt met kwetsbare personen, vertrouwelijke 
gegevens, geld of goederen en voor een functie bij 
de overheid. De werkgever weet dan dat je in het 
verleden niets hebt gedaan waardoor je niet 
geschikt bent voor de baan. c Nee, het systeem in 
China gaat veel verder. 4a Het doel is dat mensen 
ontspannen relaties hebben, gebaseerd op 
onderling vertrouwen. b De Chinese overheid of 
de communistische partij. 5 A. 6 In China is het 
risicovol om openlijk kritiek te hebben op het 
beleid van de regering. De geïnterviewde is bang 
dat ze iets heeft gezegd waardoor ze problemen 
krijgt. 7 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 

1 Het puntensysteem dat de Chinese regering wil 
invoeren, beloont de Chinezen voor goed gedrag.  
a Wat wordt er verstaan onder goed gedrag? 
b Wat versta jij onder goed gedrag? 
 

 
 
2 Mensen met een lage sociale kredietscore komen 
op een zwarte lijst te staan.  
a Wat zijn vanaf mei 2018 de gevolgen van op deze 
zwarte lijst staan? 
b In Nederland is soms een ‘Verklaring Omtrent  het 
Gedrag’ wettelijk verplicht. Voor welke beroepen is 
dat en waarom? 
c Kun je dit met elkaar vergelijken? 
 
4 Shi Xinzhong is de bedenker van het sociaal 
kredietsysteem. 
a Wat is volgens hem het doel ervan? 
b Voor wie is het sociaal kredietsysteem vooral 
handig? 
 
5 Waarom ligt in China de term ‘privacy’ politiek 
gevoelig? Kies de juiste uitleg. 
A Kritiek op het systeem betekent ook kritiek op de 
partij die het systeem in stand houdt. 
B In China zijn ze erg gehecht aan privacy. 
C Mensen in China hebben iets te verbergen. 
 
Verdiepingsvragen 
6 Aan het eind van de video schrikt de 
geïnterviewde en stopt met praten. Waarom is dit 
denk je? 
 
7 Wat zou jij ervan vinden als het sociaal 
kredietsysteem in Nederland zou worden 
ingevoerd? Zou je het ermee eens zijn? Waarom 
wel of niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/#q=china
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/#q=china
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-het-rusland-van-poetin/


  

Nieuwsuur in de klas 
In China verdien je punten met 
je gedrag 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar   
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Inwoners van China krijgen binnenkort punten 
voor goed gedrag. De Chinese regering gaat  
hiervoor iedereen volgen bij alles wat hij of zij 
doet. Hebben Chinezen straks nog wel privacy? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en maatschappijleer 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Het Rusland van Poetin’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je 
het gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘In China verdien je punten met je 
gedrag’ is te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken aardrijkskunde en 
maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
WO 
Sociologie 
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 
Politicologie 
 
HBO 
Gedragsbeïnvloeding en Begeleiding 
 
MBO 
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener 

Kijkvragen 
 

1 Het puntensysteem dat de Chinese regering wil 
invoeren, beloont de Chinezen voor goed gedrag.  
a Wat wordt er verstaan onder goed gedrag? 
b Wat versta jij onder goed gedrag? 
 

 
 
2 Mensen met een lage kredietscore komen op een 
zwarte lijst te staan.  
a Wat zijn vanaf mei 2018 de gevolgen van op deze 
zwarte lijst staan? 
b In Nederland is soms een ‘Verklaring Omtrent  het 
Gedrag’ wettelijk verplicht. Voor welke beroepen is 
dat en waarom? 
c Kun je dit met elkaar vergelijken? 
 
4 Shi Xinzhong is de bedenker van het sociaal 
kredietsysteem. 
a Wat is volgens hem het doel ervan? 
b Voor wie is het sociaal kredietsysteem vooral 
handig? 
 
5 Waarom ligt in China de term ‘privacy’ politiek 
gevoelig? Kies de juiste uitleg. 
A Kritiek op het systeem betekent ook kritiek op de 
partij die het systeem in stand houdt. 
B In China zijn ze erg gehecht aan privacy. 
C Mensen in China hebben iets te verbergen. 
 
Verdiepingsvragen 
6 Aan het eind van de video schrikt de 
geïnterviewde en stopt met praten. Waarom is dit 
denk je? 
 
7 Wat zou jij ervan vinden als het sociaal 
kredietsysteem in Nederland zou worden 
ingevoerd? Zou je het ermee eens zijn? Waarom 
wel of niet? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/#q=china
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/#q=china
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-het-rusland-van-poetin/

