
 

Nieuwsuur in de klas 
Hoe vrouwen China 
veranderen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
China is een van de snelst groeiende 
economieën ter wereld. Maar ondanks de 
modernisering en de grote economische 
sprong voorwaarts, zijn de verhoudingen 
tussen man en vrouw nog steeds zeer 
ouderwets en traditioneel. De Chinese 
vrouw is vooral in huis nog ondergeschikt 
aan de man.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: sociaal-culturele 
verschillen in de wereld 
 
Kernbegrippen 
Emancipatie  
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
domein in het examenprogramma: 
B2: Samenhang en verschillen in de 
wereld 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over China, bijvoorbeeld 
Democratie in China.  
 
Antwoorden 
1 Ze willen zelf graag binnen het Chinese 
plaatje van de ideale vrouw passen 2 B 3a 
Meer financiële zekerheid. Het geeft 
aanzien 3b Het komt waarschijnlijk 
minder voor, omdat vrouwen in Nederland 
geëmancipeerder zijn. 4 Binnen de relatie 
horen vrouwen in Nederland gelijk te zijn 
aan de man. In China is dat niet zo. Politie 
doet weinig bij mishandeling binnen het 
huwelijk. Vrouwen durven vaak geen 
aangifte te doen van mishandeling. 5 
Chinese filosoof (500 v.Chr). Zijn ideeën 
over waarden en normen en de rol van 
man en vrouw spelen nu nog een rol in de 
Chinese samenleving.   
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Je zou kunnen zeggen dat Chinese 
vrouwen hun onderdanige rol binnen de 
relatie zelf in stand houden. Hoe komt dat?  
 
2 Hoe worden in China vrouwen genoemd 
die zich niet de les laten lezen door de man? 
A Mulan 
B Mannelijke vrouw 
C Kenau 
 
Verdiepingsvragen 
 
3a De meeste vrouwen in China willen 
trouwen met een man die hoger opgeleid is 
dan zij. Waarom is dit denk je? 
b Geldt dat in Nederland ook? Waarom 
wel/niet denk je? 
 
4 Welke maatschappelijke verschillen zie je 
tussen vrouwen in China en vrouwen in 
Nederland? Noem er minimaal twee.  
 

 
 
5 Bekijk de video op Schooltv.nl over 
Confucius en leg uit wie hij was en waarom 
hij nu nog steeds zo’n grote impact heeft 
op de Chinese samenleving. 
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http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/democratie-in-china-van-dictatuur-naar-volksvertegenwoordiging/#q=china
http://www.schooltv.nl/video/wie-was-confucius-leermeester-en-gentleman

