
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Overleven in een complexe wereld 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Sport en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Internet, gezondheidszorg, psychologie, communicatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, kerndoel 34: De leerlingen leren zorg 
te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van henzelf en anderen. En kerndoel 42: De leerling leert 
in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, 
wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, 
verkeer en milieu. 
 
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: Onzichtbaar Nederland 
in de klas: Communicatie, toen en nu, Medialogica in de 
klas: Online haatzaaien en Mediawijsheid in het gezin: 
Media-opvoeding.  
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Het probleem is enorm terwijl de invididuele mogelijkheden 
om er iets aan te doen miniscuul zijn. Daardoor voelen 
mensen zich hopeloos. 
2 D 
3 Bijvoorbeeld: We denken dat wat we waarnemen is wat we 
daadwerkelijk voor ons zien, maar in werkelijkheid is dit 
eerder een manifestatie van wat wij denken dan van wat wij 
met onze ogen zien. 
4 A) Waar B) Onwaar C) Onwaar 
5 Je moet hierdoor betekenis geven aan je eigen leven, terwijl 
dat mensen in een (meer) collectieve samenleving wordt 
aangereikt door cultuur, religie, familie etc. 
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: Omdat we tegenwoordig zo veel informatie 
binnenkrijgen op zo'n hoge snelheid, lijkt de wereld groter en 
bedreigender. Blijkbaar kunnen we dit niet behappen en 
voelen we ons onveiliger en machtelozer dan ooit. 

Samengevat 
Door het internet is onze belevingswereld veel groter 
geworden. Wat voor effect heeft de overweldigende 
hoeveelheid informatie op onze gesteldheid? 
 
Kijkvragen 
1 Waarom is vooral klimaatverandering een complex 
onderwerp voor mensen om over na te denken, terwijl 
de basisprincipes eigenlijk eenvoudig zijn? 
 

 
 
2 Waarom zeggen veel geïnterviewden dat complexe 
wereldproblemen hun humeur niet beïnvloeden? 
A) De meeste mensen zijn positief ingesteld. 
B) Onze hersens hebben niet het vermogen om na te 
denken over problemen die te complex zijn. 

C) Van problemen waar je niks aan kunt veranderen, heb 
je van nature geen psychologische last. 
D) Veel mensen ervaren geen directe gevolgen en 
richten zich daardoor gemakkelijk op iets anders. 
 
3 "Wat we waarnemen is een projectie, een actieve 
interpretatie van zintuiglijke informatie." Hoe zou jij dit 
anders zeggen?  
 
4 Waar of onwaar? 
A) Verbeelding is een automatisch proces in ons hoofd. 
B) Ons gedachten zijn meestal gericht op het heden. 
C) Omdat iedereen een ander ideaal wereldbeeld heeft, 
kunnen we complexe problemen nooit oplossen. 
 
5 De individu is de hoeksteen van de samenleving 

geworden. Waarom kan dit problematisch zijn? 
 
Verdiepingsvraag 
Waarom zijn we bang(er) terwijl de wereld nog nooit zo 
veilig is geweest? Wat is jouw antwoord na het zien van 
deze aflevering?  
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Tegenlicht in de klas 
Overleven in een complexe wereld 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Sport en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Internet, gezondheidszorg, psychologie, 
communicatie 
 
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: 
Onzichtbaar Nederland in de klas: Communicatie, 
toen en nu, Medialogica in de klas: Online 
haatzaaien en Mediawijsheid in het gezin: Media-
opvoeding.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 

Het thema ‘Internet en gezondheid’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
maatschappijler. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Maatschappelijke zorg 
Vitaliteitsbegeleider 
 
HBO: 
Toegepaste psychologie 
Communicatie 
 
WO: 
Psychologie 
Management of Technology 
 

Samengevat 
Door het internet is onze belevingswereld veel groter 
geworden. Wat voor effect heeft de overweldigende 
hoeveelheid informatie op onze gesteldheid? 
 
Kijkvragen 
1 Waarom is vooral klimaatverandering een complex 
onderwerp voor mensen om over na te denken, terwijl 
de basisprincipes eigenlijk eenvoudig zijn? 
 

 
 
2 Waarom zeggen veel geïnterviewden dat complexe 
wereldproblemen hun humeur niet beïnvloeden? 
A) De meeste mensen zijn positief ingesteld. 
B) Onze hersens hebben niet het vermogen om na te 
denken over problemen die te complex zijn. 

C) Van problemen waar je niks aan kunt veranderen, 
heb je van nature geen psychologische last. 
D) Veel mensen ervaren geen directe gevolgen en 
richten zich daardoor gemakkelijk op iets anders. 
 
3 "Wat we waarnemen is een projectie, een actieve 
interpretatie van zintuiglijke informatie." Hoe zou jij dit 
anders zeggen?  
 
4 Waar of onwaar? 
A) Verbeelding is een automatisch proces in ons hoofd. 
B) Ons gedachten zijn meestal gericht op het heden. 
C) Omdat iedereen een ander ideaal wereldbeeld heeft, 
kunnen we complexe problemen nooit oplossen. 
 
5 De individu is de hoeksteen van de samenleving 

geworden. Waarom kan dit problematisch zijn? 
 
Verdiepingsvraag 
Waarom zijn we bang(er) terwijl de wereld nog nooit zo 
veilig is geweest? Wat is jouw antwoord na het zien van 
deze aflevering?  
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