
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Protesten in Hongkong  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
China, communisme, liberalisme, internationale 
verhoudingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, 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 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: handelsoorlog tussen 
China en Amerika, een nieuwe wereldorde, de 

Oeigoeren in China, China, de nieuwe wereldmacht? 
en de serie ‘Door het hart van China’.  
----------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Groot-Brittannië  
2 1997 / 7 miljoen / China  
3 B. Communistische dictatuur 
4 Omdat het moeilijk is om een miljoenenstad en haar 
bewoners om te vormen van kapitalistisch naar 
communistisch. 
5 Ze demonstreerden tegen de nieuwe uitleveringswet 
waarin staat dat iedereen met een strafblad kan worden 
uitgeleverd aan China. De wet is voor hen een bewijs dat 
de autonomie steeds verder wordt ingeperkt.  
6 De politie van Hongkong wordt geinstrueerd door het 
bestuur van Hongkong. Deze worden op hun beurt 
geïnstrueerd door de Chinese overheid. Zo vechten de 
demonstranten indirect tegen het beleid van de Chinese 
overheid.  
7 China en Hongkong hebben een totaal verschillende 
cultuur en geschiedenis die moeilijk samengaan.  

 
Samengevat 
In 2019 breken er protesten uit in Hongkong tegen de 
regering. Hongkong is liberaal en kapitalistisch, in 
tegenstelling tot het communistische China. De inwoners 
van Hongkong komen in opstand tegen de steeds 
verdergaande beperkende maatregelen.  
 
Kijkvragen 
1 Van welk land is Hongkong ruim honderd jaar een 
kolonie geweest? 
 
2 In het jaar ………. wordt Hongkong met ruim … miljoen 
inwoners overgedragen aan het aangrenzende …………. .  
 
3 China is op dat moment een: 
A. Democratische dictatuur  
B. Communistische dictatuur 
C. Kapitalistische dictatuur  
 
4 Waarom wordt afgesproken dat Hongkong nog 50 jaar 
een kapitalistische stadsstaat mag blijven? 
 
5 Waarom gaan in 2019 inwoners van Hongkong de 
straat op om te demonstreren? 
 
6 De demonstranten vechten tegen de politie van 
Hongkong. Indirect vechten ze daarmee tegen de 
Chinese regering. Leg dit uit. 
 
7 Waarom is het zo moeilijk om Hongkong en China te 
verenigen?  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Zoek op hoe de stand van zaken in Hongkong nu is. Hoe 
denk je dat de situatie zich in de toekomst zal 
ontwikkelen?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/handelsoorlog-tussen-amerika-en-china-ruzie-over-internationale-handel/#q=china
https://schooltv.nl/video/handelsoorlog-tussen-amerika-en-china-ruzie-over-internationale-handel/#q=china
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-een-nieuwe-wereldorde/
https://schooltv.nl/video/de-oeigoeren-in-china-onderdrukt-volk-in-heropvoedingskampen/#q=china
https://schooltv.nl/video/de-oeigoeren-in-china-onderdrukt-volk-in-heropvoedingskampen/#q=china
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-china-de-nieuwe-wereldmacht/#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/


  
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
Protesten in Hongkong  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde   
 
Kernbegrippen 
China, communisme, liberalisme, internationale 
verhoudingen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
handelsoorlog tussen China en Amerika,  
een nieuwe wereldorde,  
de Oeigoeren in China,  

China, de nieuwe wereldmacht?  
en de serie ‘Door het hart van China’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘China en politiek’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
International business and sales 
Chinees 
 
HBO: 
Trade management Asia 
Contemporary Asian Studies 
 
WO: 
Internationale betrekkingen  
Azië studies  

 
Samengevat 
In 2019 breken er protesten uit in Hongkong tegen de 
regering. Hongkong is liberaal en kapitalistisch, in 
tegenstelling tot het communistische China. De 
inwoners van Hongkong komen in opstand tegen de 
steeds verdergaande beperkende maatregelen.  
 
Kijkvragen 
1 Van welk land is Hongkong ruim honderd jaar een 
kolonie geweest? 
 
2 In het jaar ………. wordt Hongkong met ruim … miljoen 
inwoners overgedragen aan het aangrenzende …………. .  
 
3 China is op dat moment een: 
A. Democratische dictatuur  
B. Communistische dictatuur 
C. Kapitalistische dictatuur  
 
4 Waarom wordt afgesproken dat Hongkong nog 50 
jaar een kapitalistische stadsstaat mag blijven? 
 
5 Waarom gaan in 2019 inwoners van Hongkong de 
straat op om te demonstreren? 
 
6 De demonstranten vechten tegen de politie van 
Hongkong. Indirect vechten ze daarmee tegen de 
Chinese regering. Leg dit uit. 
 
7 Waarom is het zo moeilijk om Hongkong en China te 
verenigen?  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Zoek op hoe de stand van zaken in Hongkong nu is. Hoe 
denk je dat de situatie zich in de toekomst zal 
ontwikkelen?  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/handelsoorlog-tussen-amerika-en-china-ruzie-over-internationale-handel/#q=china
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-een-nieuwe-wereldorde/
https://schooltv.nl/video/de-oeigoeren-in-china-onderdrukt-volk-in-heropvoedingskampen/#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/

