
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
China de nieuwe wereldmacht? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
China wordt een steeds belangrijker land in de 
wereld. Niet alleen qua handel en economie, maar 
ook op politiek en militair niveau. Sommige 
deskundigen verwachten dat in plaats van Europa en 
de Verenigde Staten, China de nieuwe wereldmacht 
zal worden.   
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Economie 
 
Kernbegrippen 
China, wereldhandel, politiek, macht  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Maatschappijleer 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 ‘Nieuwsuur in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: Een puntensysteem voor gedrag in China en 
Persvrijheid in China.  
 
Antwoorden 
1 1,3 miljard 
2 Europa en de Verenigde Staten  
3 De economische crisis  
4 Doordat de overheid de economie bepaalt 
5 Xi Jinping  
6 Nieuwe handelsroutes en overnames van 
buitenlandse bedrijven  
7 A. Er zijn ruim vier keer zoveel Chinezen (1,4 
miljard) als Amerikanen (330 miljoen) 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoeveel inwoners heeft China? 
2 Welke twee landen/continenten worden op dit 
moment nog beschouwd als de twee grootste 
wereldmachten? 
 
3 Door welke gebeurtenis in 2008 kreeg China meer 
ruimte en zelfvertrouwen op het wereldtoneel? 
4 Waardoor kan de Chinese economie grote stappen 
nemen? 
 
5 Hoe heet de huidige leider van China? 

A. Mao Zedong 
B. Xi Jinping 
C. Hu Jintao 

 

 
 
6 Waar wil China de komende jaren 750 miljard dollar 
in investeren? 
 
7 Welk antwoord is juist? 
A.Er zijn ruim vier keer zo veel Chinezen als 
Amerikanen 
B. Er zijn bijna twee keer zo veel Chinezen als 
Amerikanen 
C. Er zijn ongeveer evenveel Chinezen als Amerikanen 
D. Er zijn drie keer zo veel Amerikanen als Chinezen 
 
Verdiepingsvraag 
Behalve economisch, wil China zijn macht ook 
uitbreiden op politiek, cultureel, moreel, intellectueel 
en militair gebied. Beschrijf drie gevolgen die dit kan 
hebben in het Westen.  
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Nieuwsuur in de klas 
China de nieuwe wereldmacht? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Economie 
 
Samengevat 
China wordt een steeds belangrijker land in de 
wereld. Niet alleen qua handel en economie, maar 
ook op politiek en militair niveau. Sommige 
deskundigen verwachten dat in plaats van Europa 
en de Verenigde Staten, China de nieuwe 
wereldmacht zal worden.   
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze 
serie, zoals: Een puntensysteem voor gedrag in 
China en Persvrijheid in China.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘China de nieuwe wereldmacht?’ 
is te gebruiken als thema 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  
Chinees  
 
HBO 
International business and management 
International communication management  
 
WO 
Politicologie / Internationale betrekkingen 
Chinese taal en cultuur  

Kijkvragen 
 
1 Hoeveel inwoners heeft China? 
2 Welke twee landen/continenten worden op dit 
moment nog beschouwd als de twee grootste 
wereldmachten? 
 
3 Door welke gebeurtenis in 2008 kreeg China meer 
ruimte en zelfvertrouwen op het wereldtoneel? 
4 Waardoor kan de Chinese economie grote 
stappen nemen? 
 
5 Hoe heet de huidige leider van China? 

A. Mao Zedong 
B. Xi Jinping 
C. Hu Jintao 

 

 
 
6 Waar wil China de komende jaren 750 miljard 
dollar in investeren? 
 
7 Welk antwoord is juist? 
A.Er zijn ruim vier keer zo veel Chinezen als 
Amerikanen 
B. Er zijn bijna twee keer zo veel Chinezen als 
Amerikanen 
C. Er zijn ongeveer evenveel Chinezen als 
Amerikanen 
D. Er zijn drie keer zo veel Amerikanen als Chinezen 
 
Verdiepingsvraag 
Behalve economisch, wil China zijn macht ook 
uitbreiden op politiek, cultureel, moreel, 
intellectueel en militair gebied. Beschrijf drie 
gevolgen die dit kan hebben in het Westen.  
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