
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Het China van Ai Weiwei 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Communisme, 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: Medialogica in de klas: 
De lange arm van China, Economie in beeld: Made in 
China en de serie ‘Door het hart van China in de klas.’ 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 De (Volksrepubliek) China is met 1,4 (miljard) inwoners het 
grootste land ter wereld. Het is geen (democratie) zoals 
Nederland. Het land wordt geregeerd door de 
(communistische) partij. Deze heeft (80 miljoen) leden. 
2 1) Trouw zijn aan de partij. 2) Bereid zijn alles op te offeren, 
inclusief je leven. 3) De geheimen bewaren. 
3 Chinezen zijn volledig onder de invloed van propaganda. 
Burgers, journalisten en buitenlandse politici kunnen de 
regering nooit controleren. 
4 Chinezen mogen nooit stemmen of zich ergens over 
uitspreken. Ze tellen voor de overheid niet mee. 
5 Het grootste deel van de burgers is “tevreden” over de 
Communistische Partij. Ze zijn niks anders gewend, want ze 
worden al hun hele leven succesvol gehersenspoeld. 
6 De staat kan die informatie gebruik om de "stabiliteit" te 
handhaven, oftewel om te kijken of burgers afwijken van hun 
normale gedrag, en hier op anticiperen. 

 

Samengevat 
China is een economische grootmacht en de invloed op 
de wereld neemt steeds verder toe. Maar het is ook een 
gesloten land dat weinig informatie vrijgeeft. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
De (….) China is met 1,4 (….) inwoners het grootste land 
ter wereld. Het is geen (….) zoals Nederland. Het land 
wordt geregeerd door de (….) partij. Deze heeft (….) 
leden. 
 
2 Welke drie beloften moet je afleggen om toegelaten te 
worden tot de communistische partij? 
 

3 Ai Weiwei doet zelf burgeronderzoek, omdat de 
Chinese regering geen informatie vrijgeeft die 
betrouwbaar is. Waarom is dat zorgelijk? 
 
4 "In feite zijn er in China geen burgers." Wat bedoelt Ai 
Weiwei met deze uitspraak? 
 
5 Hoe kan het dat maar weinig mensen zich verzetten 
tegen de onderdrukking van de Chinese overheid, 
volgens Ai Weiwei? 
 
6 Waarom is het zorgelijk dat de Chinese staat zo veel 
informatie over hun burgers heeft? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Ai Weiwei zegt dat het Westen voor enorme problemen 

staat nu China steeds belangrijker wordt in de wereld. 
Waarom? 
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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: 
Medialogica in de klas: De lange arm van China, 
Economie in beeld: Made in China en de serie ‘Door 
het hart van China in de klas.’ 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Communisme’ 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 (Mandarijn) 
 
HBO: 
Trade management Asia 
Contemporary Asian Studies 
 
WO: 
Internationale betrekkingen  
Azië studies  

Samengevat 
China is een economische grootmacht en de invloed op 
de wereld neemt steeds verder toe. Maar het is ook 
een gesloten land dat weinig informatie vrijgeeft. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
De (….) China is met 1,4 (….) inwoners het grootste land 
ter wereld. Het is geen (….) zoals Nederland. Het land 
wordt geregeerd door de (….) partij. Deze heeft (….) 
leden. 
 
2 Welke drie beloften moet je afleggen om toegelaten 
te worden tot de communistische partij? 
 

3 Ai Weiwei doet zelf burgeronderzoek, omdat de 
Chinese regering geen informatie vrijgeeft die 
betrouwbaar is. Waarom is dat zorgelijk? 
 
4 "In feite zijn er in China geen burgers." Wat bedoelt Ai 
Weiwei met deze uitspraak? 
 
5 Hoe kan het dat maar weinig mensen zich verzetten 
tegen de onderdrukking van de Chinese overheid, 
volgens Ai Weiwei? 
 
6 Waarom is het zorgelijk dat de Chinese staat zo veel 
informatie over hun burgers heeft? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Ai Weiwei zegt dat het Westen voor enorme problemen 

staat nu China steeds belangrijker wordt in de wereld. 
Waarom? 
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