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Les 2 Paradijs met korting

PRESENTATIEOPdRAchT 1 – dE INduSTRIëLE REvOLuTIE

In de 19e eeuw kwam in Europa de industrialisatie op gang. Leg in een presentatie van 5 minuten aan uw 

medecursisten uit wat we verstaan onder de industriële revolutie in Noordwest-Europa.

Geef in uw presentatie antwoord op de volgende vragen:

•	 Wat verstaan we onder de industriële revolutie?

•	 Wanneer vond het industrialisatieproces plaats? Waarom op dat moment?

•	 Wat vormde een belangrijke stimulans voor deze revolutie?

•	 In welke landen eerst? Waarom in die landen? 

•	 Welke gevolgen had deze revolutie voor de productiewijze?

•	 Wat voor veranderingen bracht deze revolutie in de positie van de werknemers, de verhoudingen tussen 

maatschappelijke groepen en in de welvaart van de volkeren? 

Informatie die u kunt gebruiken:

- Van handmatig produceren van goederen naar machinale productie

- Uitvinding van de stoommachine in Engeland rond 1770, gebruik in mijnen en textiel

- Snelle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken

- Grote fabrieken in plaats van kleine werkplaatsen

- Industrialisatie versneld door uitvinding stoomtrein, elektriciteit en motoren

- Door toename van de bevolking en kolonisatie grotere vraag naar producten

- Prijsdaling door massaproductie

- Kinderarbeid en slechte omstandigheden voor arbeiders

PRESENTATIEOPdRAchT 2 – NEdERLANdSE NObELPRIjSwINNAARS

Vertel in een presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten over het werk van 1 of enkele Nederlandse 

Nobelprijwinnaars uit de lijst hieronder. Geef aan het slot van uw presentatie een duidelijk antwoord op de vraag 

wat de betekenis van deze winnaar is voor de welvaart en het welzijn van mensen. Uw informatie over het leven 

van de wetenschapper moet beperkt zijn; de meeste aandacht moet liggen bij zijn/haar werk. Houd er rekening 

mee dat niet alle cursisten veel weten over onderwerpen als natuurkunde (= fysica), scheikunde (= chemie) en 

geneeskunde (= medicijnen). Gebruik niet te veel woorden die de anderen niet kennen en zorg dat de betekenis 

van de woorden die u gebruikt voor iedereen duidelijk is.

Nobelprijs 1995 voor scheikunde: Paul Crutzen, voor zijn werk over het ozongat.

Nobelprijs 1973 voor geneeskunde: Nico Tinbergen, voor het onderzoek naar het gedrag van sociale dieren, met 

name de verklaring van de ‘danstaal’ van bijen en hoe jonge vogels gefixeerd raken op hun moeder.

Nobelprijs 1929 voor geneeskunde: Christiaan Eijkman, voor de ontdekking van verschillende vitamines. 

Nobelprijs 1924 voor geneeskunde: Willem Einthoven, voor de ontdekking van het mechanisme van het 

elektrocardiogram.

Nobelprijs 1913 voor natuurkunde: Heike Kamerlingh Onnes, voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van 

materie bij lage temperaturen. 

Nobelprijs 1911 voor vrede: Tobias Asser, voorzitter van de Haagse Vredesconferenties in 1899 en in 1907. 

Nobelprijs 1910 voor natuurkunde: Johannes Diderik van der Waals, voor zijn vergelijking van gassen en 

vloeistoffen.

U kunt de informatie over de Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld vinden op Wikipedia.
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PRESENTATIEOPdRAchT 3 – GLObALISERING

U gaat voor uw medecursisten een presentatie houden van 5 minuten over globalisering. Geef het publiek een zo 

duidelijk mogelijk beeld van het fenomeen ‘globalisering’. Behandel o.a. de volgende vragen:

•	 Wat betekent het begrip globalisering?

•	 Waardoor is globalisering veroorzaakt/gestimuleerd?

•	 Wat zijn de voordelen en nadelen voor bedrijven en consumenten?

•	 Heeft de globalisering ook politieke effecten?

•	 Wat is de kritiek van de antiglobalisten of anders-globalisten?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Verdeling van arbeid over de wereld

- Vervoer en informatie- en communicatietechnologie maakt de wereld ‘kleiner’

- Wereldwijd kapitalisme en verspreiding van consumentencultuur (door critici gezien als neokolonialisme 

en cultureel imperialisme van het Westen)

- Integratie op het gebied van economie, politiek en cultuur, minder diversiteit

- Afname van de invloed van nationale overheden

- Nationale economieën afhankelijk van mondiale ontwikkelingen

PRESENTATIEOPdRAchT 4 – hET SuccES vAN bRAINPORT EINdhOvEN

U bent spreker op een netwerkbijeenkomst voor eigenaren van kleine bedrijven. U geeft tijdens een presentatie 

van vijf minuten een impressie van Brainport Eindhoven. Behandel o.a. de volgende vragen: 

•	 Wat voor bedrijven en instellingen zijn er gevestigd?

•	 Wat doen ze?

•	 Is er een overeenkomst tussen die bedrijven of zijn ze allemaal heel verschillend?

•	 Wat is de verklaring voor het succes van Brainport Eindhoven? 

U kunt hierbij de volgende informatie gebruiken:

- In 2011 slimste regio ter wereld

- Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en lokale overheden

- 19.000 onderzoekers

- 55.000 banen in de technologie

- ICT wordt hier gebruikt voor sociale, maatschappelijke en zakelijke doelen

- Nadruk op systemen en materialen met een complexe technologie, voedsel, vervoer, gezondheid en design

- Aanwezigheid van patentbureaus, banken die willen investeren, internationale school e.d.

- Onderzoeksfaciliteiten (bv. laboratoria en dure apparaten) worden gedeeld

- Veel consumenten in de regio die meer verdienen dan gemiddeld

PRESENTATIEOPdRAchT 5 – GOEdE TIjdEN, SLEchTE TIjdEN: dE EcONOmISchE ONTwIkkELING vAN uw LANd

In de tekst worden goede en minder goede economische perioden van Nederland beschreven. Leg in een 

presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten uit wat voor uw land meer en minder succesvolle perioden 

waren, en welke factoren daarbij een rol speelden. Beperkt u zich tot een paar belangrijke periodes. Eindig uw 

presentatie met een beargumenteerde toekomstvisie voor de economie van uw land in de komende jaren: wat is 

er vooral nodig?

Let erop dat de bronnen die u voor uw informatie gebruikt zo objectief mogelijk zijn.
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PRESENTATIEOPdRAchT 6 – NEdERLANd EEN PARAdIjS?

De bevolking van Nederland leeft in een verzorgingsstaat en heeft allerlei voorzieningen die zorgen voor een 

goede levensstandaard voor (bijna) iedereen. Denk daarbij aan onderwijs en gezondheidszorg, (staats)pensioen, 

uitkeringen voor werklozen en zieken, kinderbijslag, bijstand (financiële hulp voor mensen zonder uitkering, 

inkomen of bezit). 

In een presentatie van 5 minuten voor uw medecursisten vergelijkt u de voorzieningen in Nederland met die in uw 

land. Geef o.a. antwoord op de volgende vragen:

•	 Welke voorzieningen heeft uw land?

•	 Zijn er voorzieningen die Nederland wel heeft en uw land niet of omgekeerd?

•	 Kan iedereen deze voorzieningen gebruiken?

•	 Zijn de uitkeringen (bij ziekte, staatspensioen, WW, bijstand e.d.) hoog genoeg om van te kunnen leven?

•	 Welk systeem is beter voor de economie en voor de individuele burger?

Zoek zelf informatie over de voorzieningen in uw land. Voor de voorzieningen in Nederland kunt u de volgende 

informatie gebruiken:

- Bijstandsuitkering voor gezinnen 3 1.336,42 netto per maand, inclusief vakantiegeld (in 2012); 

bijstandsuitkering voor mensen die alleen wonen; 3 668,21 netto per maand (in 2012)

- Staatspensioen (= AOW) 3 1.025,14 voor mensen die alleen wonen; 3 1.733,65 samen voor partners die 

allebei staatspensioen krijgen (2013)

- WW = 70 % van laatst verdiende salaris gedurende 3 tot 38 maanden (afhankelijk van aantal jaren gewerkt)

- Kinderbijslag per kind 3 191,65 (0-6 jaar); 3 232,71 (6-12 jaar); 3 273,78 (12-18 jaar) (2013) per kwartaal 

(= 3 maanden)

- Onderwijs: gratis t/m 16 jaar

NB Let u er wel op dat het geen opsomming van cijfers wordt (geef een paar voorbeelden), maar een interessante 

vergelijking met een duidelijke conclusie.
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