
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Oeigoeren onderdrukt in China 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij / politiek en rechtsstaat 
 
Kernbegrippen 
China, overheid, dictatuur, genocide, moslims 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel:  
47 - De leerling leert actuele spanningen, conflicten en 
oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun 
achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, Europees en 
internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in 
de wereld, het belang van mensenrechten en de 
betekenis van internationale samenwerking te zien. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals:  
China, de Oeigoeren en het oordeel van de wereld 
De Oeigoeren in China  
Genocides  
Het China van Ai Weiwei 
China, de nieuwe wereldmacht? 
Door het hart van China 
 
Antwoorden 
1 Xinjiang 
2 380 
3 B gerehabiliteerd en heropgevoed  
4 Door behulp van satelietbeelden 
5 Metalen stoel met stroomschokken / nauwelijks eten 
/ dagelijkse mishandelingen en martelingen. 
6 Vanwege de extreme macht van china en de 
economischien belangen. 
7 Hij heeft twee jaar niks meer van zijn familie gehoord 
en weet niet wat er met hen is gebeurd. Hij hoeft dus 
niet meer te zwijgen uit angst dat zn familie wordt 
opgepakt, want dat is waarschijnlijk al gebeurd. 
Verdiepingsvraag:  
 
 
  
 
 

Samengevat 
De Oeigoeren, een Chinese bevolkingsgroep, worden 
onderdrukt en velen worden gevangengezet. 
Mensenrechtenorganisaties spreken van de grootste 
genocide sinds de Tweede Wereldoorlog.  
 
Vragen 
1 Hoe heet de provincie waar de meeste Oeigoeren in 
China wonen? 
 
2 Hoeveel detentiekampen zijn er volgens 
mensenrechtenorganisaties in de provincie te vinden? 
 
3 Volgens China worden in de kampen mensen: 
A gemarteld en verkracht 
B gerehabiliteerd en heropgevoed  
C gevangen gehouden en tewerkgesteld  
 

 
 
4 Hoe weet men, ondanks dat China pottenkijkers 
buitenhoudt, hoeveel detentiekampen er zijn?  
 
5 Noem drie voorbeelden van misstanden die door 
voormalige gevangen uit de kampen worden beschreven.  
 
6 Men weet inmiddels redelijk wat er zich zoal in de 
kampen afspeelt. Toch wordt er door andere landen niet 
ingegrepen. Waarom niet? 
 
7 Abdel Bakir, de restaurant-eigenaar, wilde twee jaar 
geleden niet over het onderwerp praten, inmiddels wel. 
Leg uit wat er is veranderd. 
 
Verdiepingsvraag 
Tijdens WOII wisten de meeste mensen niet wat er zich 
afspeelde in de concentratiekampen. Nu weet men dit in 
Xinjiang door media en satelietbeelden wel. Toch wordt 
er niet ingegrepen. Bedenk hoe de internationale 
gemeenschap ondanks de macht van China toch in zou 
kunnen grijpen. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/china-de-oeigoeren-en-het-oordeel-van-de-wereld-martelingen-seksueel-misbruik-en-gedwongen-steri/#q=oeigoeren
https://schooltv.nl/video/de-oeigoeren-in-china-onderdrukt-volk-in-heropvoedingskampen/#q=oeigoeren
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-genocides/#q=genocide
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-china-van-ai-weiwei/#q=china
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-china-de-nieuwe-wereldmacht/#q=china
https://schooltv.nl/programma/door-het-hart-van-china-in-de-klas/


  
 
 
 
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Oeigoeren onderdrukt in China 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De Oeigoeren zijn vaak in het nieuws. De Chinese 
Islamitische bevolkingsgroep wordt onderdrukt en 
veel mensen worden gevangengezet. Sommige 
mensenrechtenorganisaties spreken van genocide. 
Maar China zelf zegt dat dat erg overdreven is. Wat 
gebeurt er met de Oeigoeren? 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij / politiek en rechtsstaat 
 
Kernbegrippen 
China, overheid, dictatuur, genocide, moslims 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Oeigoeren in China’ is te gebruiken 
als thema voor je profielwerkstuk bij het vak 
Maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Defensie 
Sociaal werker 
 
HBO 
Rechten 
Global Governance, Economics & Legal Order 
 
WO 
Internationale betrekkingen 
Chinastudies 

Samengevat 
De Oeigoeren, een Chinese bevolkingsgroep, worden 
onderdrukt en velen worden gevangengezet. 
Mensenrechtenorganisaties spreken van de grootste 
genocide sinds de Tweede Wereldoorlog.  
 
Vragen 
1 Hoe heet de provincie waar de meeste Oeigoeren in 
China wonen? 
 
2 Hoeveel detentiekampen zijn er volgens 
mensenrechtenorganisaties in de provincie te vinden? 
 
3 Volgens China worden in de kampen mensen: 
A gemarteld en verkracht 
B gerehabiliteerd en heropgevoed  
C gevangen gehouden en tewerkgesteld  
 

 
 
4 Hoe weet men, ondanks dat China pottenkijkers 
buitenhoudt, hoeveel detentiekampen er zijn?  
 
5 Noem drie voorbeelden van misstanden die door 
voormalige gevangen uit de kampen worden beschreven.  
 
6 Men weet inmiddels redelijk wat er zich zoal in de 
kampen afspeelt. Toch wordt er door andere landen niet 
ingegrepen. Waarom niet? 
 
7 Abdel Bakir, de restaurant-eigenaar, wilde twee jaar 
geleden niet over het onderwerp praten, inmiddels wel. 
Leg uit wat er is veranderd. 
 
Verdiepingsvraag 
Tijdens WOII wisten de meeste mensen niet wat er zich 
afspeelde in de concentratiekampen. Nu weet men dit in 
Xinjiang door media en satelietbeelden wel. Toch wordt 
er niet ingegrepen. Bedenk hoe de internationale 
gemeenschap ondanks de macht van China toch in zou 
kunnen grijpen. 

 
    © NTR 2021 

 
 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/

