
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Een nieuwe wereldorde  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie, maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Globalisering, economie, macht, internationale 
verhoudingen  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij 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, (..) 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: China, 
de nieuwe wereldmacht?,  de economie van de 
toekomst, en de verovering van de Noordpool. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 India  
2a Het Westen vindt dat andere landen zich zouden 
moeten aanpassen naar westerse maatstaven en 
toont weinig interesse en begrip voor denkwijzen 
van andere culturen.   
2b Omdat het Westen zich hiermee buitenspel zet 
in de wereld, zowel economisch als in internationale 
verhoudingen. 
3 Bagdad 
4 c. Blanke slaven (vooral vrouwen en kinderen) 
5 De ontdekking van aardolie  
6 Omdat zij geen profijt hadden van de olie die in 
hun regio werd gevonden en doorverkocht.  
7 Omdat het Westen druk uitoefent in het Midden-
Oosten om hun oliebelangen veilig te stellen.  
8 Interesse tonen in andere culturen/ minder 
arrogant opstellen/ samenwerken met andere 
landen/ etc.  
 

 
Samengevat 
Eeuwenlang werd de wereldgeschiedenis 
gedomineerd door het Westen, maar dat is aan het 
veranderen. Er staat geen westers land meer in de 
top van snelst groeiende economieën.  
Het machtscentrum verschuift van het Westen naar 
het Oosten. 
 
Kijkvragen 
1 Welke land in de wereld heeft momenteel de snelst 
groeiende economie?  
 
2a “Het Westen vertoont culturele arrogantie”.  
Leg uit wat Peter Frankopan hiermee bedoelt.  
b Waarom is dit volgens Frankopan problematisch? 
 
3 Welke stad was in de middeleeuwen het kruispunt 
van handelsroutes in het Perzische rijk?  
 
4 Welk westers handelswaar werd er in de 
middeleeuwen het meest verkocht in de rijke 
islamitische wereld? 
a. Goud       b. Specerijen     c. Blanke slaven  
 
5 Door welke ontdekking in het Midden-Oosten 
veranderde de verhoudingen met het westen? 
 

 
 
6 Waarom kwam de Iraanse bevolking eind jaren 70 
in opstand? 
 
7 Waarom zijn de vele conflicten in het Midden-
Oosten deels te wijten aan het Westen? 
 
8 Economieën in Azië en het Midden-Oosten worden 
steeds invloedrijker en het Westen onttrekt zich 
verder aan het wereldtoneel.  
Noem drie manieren van aanpak waarop het Westen 
hierin een nieuwe positie zou kunnen vinden. 
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Tegenlicht in de klas 
Een nieuwe wereldorde  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer  
 
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: China, 
de nieuwe wereldmacht?,  de economie van de 
toekomst, en de verovering van de Noordpool. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘een nieuwe wereldorde’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij de vakken maatschappijleer en economie.    
 
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  
Tweetalige opleidingen  
 
HBO: 
International development management 
International business 
 
WO: 
Politics, Psychology, Law and Economics 
Internationale betrekkingen  

 
Samengevat 
Eeuwenlang werd de wereldgeschiedenis 
gedomineerd door het Westen, maar dat is aan het 
veranderen. Er staat geen westers land meer in de 
top van snelst groeiende economieën.  
Het machtscentrum verschuift van het Westen naar 
het Oosten. 
 
Kijkvragen 
1 Welke land in de wereld heeft momenteel de snelst 
groeiende economie?  
 
2a “Het Westen vertoont culturele arrogantie”.  
Leg uit wat Peter Frankopan hiermee bedoelt.  
b Waarom is dit volgens Frankopan problematisch? 
 
3 Welke stad was in de middeleeuwen het kruispunt 
van handelsroutes in het Perzische rijk?  
 
4 Welk westers handelswaar werd er in de 
middeleeuwen het meest verkocht in de rijke 
islamitische wereld? 
a. Goud       b. Specerijen     c. Blanke slaven  
 
5 Door welke ontdekking in het Midden-Oosten 
veranderde de verhoudingen met het westen? 
 

 
 
6 Waarom kwam de Iraanse bevolking eind jaren 70 
in opstand? 
 
7 Waarom zijn de vele conflicten in het Midden-
Oosten deels te wijten aan het Westen? 
 
8 Economieën in Azië en het Midden-Oosten worden 
steeds invloedrijker en het Westen onttrekt zich 
verder aan het wereldtoneel.  
Noem drie manieren van aanpak waarop het Westen 
hierin een nieuwe positie zou kunnen vinden. 
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