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Les 2 Paradijs met korting 
 

1. De industriële revolutie 

 
kinderarbeid 

 
stoomtrein 

 
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. 
 
Behandel deze 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 werknemers, de verhoudingen tussen 
maatschappelijke groepen en in de welvaart van de volkeren?  

 
Informatie 
 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 
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2. Nederlandse Nobelprijswinnaars 

 
Niko Tinbergen 

 
Christiaan Eijkman 

 
Heike Kamerlingh Onnes 

 
Vertel in een presentatie van vijf minuten aan uw medecursisten over het werk van één van de 
onderstaande Nederlandse Nobelprijswinnaars. 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 teveel woorden 
die de anderen niet kennen en zorg dat de betekenis van de woorden die u gebruikt voor iedereen 
duidelijk is. 
 
Behandel deze vragen 

 Wanneer leefde deze Nobelprijswinnaar? 

 Wat was zijn vakgebied? 

 Hoe verliep zijn wetenschappelijke carrière? 

 Met welk onderzoek won hij een Nobelprijs? 

 Won hij de prijs alleen? 
 
Informatie 
 
Niko Tinbergen (1907 – 1988) 
 bioloog, specialisatie: het gedrag van dieren 
 als kind geïnteresseerd in natuur en dieren, vooral vogels 
 hoogleraar in Leiden en Oxford 
 bekend als een van de grondleggers van de ethologie: de leer van het gedrag van dieren 
 onderzoek in de vrije natuur, niet in een laboratorium 
 winnaar Nobelprijs Fysiologie of Geneeskunde (1973) samen met Oostenrijkers Karl von Frisch en 

Konrad Lorenz 
 onderwerp: het gedrag van sociale dieren 
 onderzoek: de manier waarop jonge vogels gefixeerd raken op hun moeder 
 bekendste werk: The Study of Instinct (1951) 

 
Christiaan Eijkman (1858 – 1930) 
 arts, specialisatie: pathologie, bacteriologie 
 hoogleraar geneeskunde in Utrecht 
 bekend om zijn bijdrage aan de ontdekking van vitaminen 
 onderzoeker in Nederlands Indië (nu Indonesië), onderzoek: de oorzaak van de tropische ziekte 

beriberi 
 winnaar Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde (1929) samen met de Brit Frederick Gowland 

Hopkins  
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 onderwerp: de ontdekking van diverse vitamines 
 onderzoek: invloed van de voeding op de ziekte beriberi 
 
Heike Kamerlingh Onnes (1853 – 1926) 
 natuurkundige 
 studie natuurkunde in Groningen en Heidelberg 
 hoogleraar in Leiden 
 veel aandacht voor experimenteel onderzoek: kennis ontwikkelen door experimenteren 
 als eerste ter wereld: vloeibaar maken van helium bij extreem lage temperaturen 
 ontdekking van supergeleiding (elektriciteit) bij lage temperaturen 
 winnaar Nobelprijs voor Natuurkunde (1913)  
 onderwerp: onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen 
 resultaat: het vloeibaar maken van helium 
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3. Globalisering 

 
globalisering 

 
anti-globalisme 

 
U gaat een presentatie houden van 5 minuten voor uw medecursisten over globalisering. Geef het publiek 
een zo duidelijk mogelijk beeld van het fenomeen 'globalisering'. 
 
Behandel deze 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 anti-globalisten of anders-globalisten? 
 
Informatie 
 Verdeling van arbeid over de wereld 
 Vervoer en informatie- en communicatietechnologie maken de wereld ‘kleiner’ 
 Wereldwijd kapitalisme en verspreiding van consumentencultuur (door critici gezien als 

neokolonialisme en cultureel imperialisme van het Westen) 
  
 Afname van de invloed van nationale overheden 
 Nationale economieën afhankelijk van mondiale ontwikkelingen 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlleqM4KDPAhXGuxQKHSYHBJcQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Alter-globalization&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNG6ZaSqfT1G0QqZDsUl9sdhhXilLA&ust=1474557267611770
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4. Het succes van Brainport Eindhoven 

 
globalisering 

 
netwerkbijeenkomst  

 
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 deze 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?  
 

 
Informatie 
 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 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 

 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Bedrijvendag_SpeedEde_(11968803813).jpg
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5. De economische ontwikkeling van uw land 

 
landbouw 

 
industrie 

 
diensten 

 
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? 
 
 
Behandel deze vragen 

 In welke periodes ging het goed met de economie in uw land? Wat waren de oorzaken van deze 
goede ontwikkelingen?  

 In welke periodes ging het minder goed met de economie in uw land? Wat waren de oorzaken van 
deze negatieve ontwikkelingen?  

 Hoe is de situatie in uw land op dit moment? 

 Hoe ziet de economische toekomst eruit? Heeft men vertrouwen? Maakt men zich zorgen? 

 Wat heeft uw land nodig voor economisch succes in de toekomst? 
 

Informatie 
 Dit is een spreekopdracht en geen onderzoek.  
 Spreek daarom over een onderwerp waarover u zelf kennis hebt.  
 Het is niet de bedoeling dat u veel informatie van internet of uit boeken haalt. Gebruik deze 

informatie alleen voor het controleren van enkele feiten of het opzoeken van een paar details. 
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6. Nederland: een paradijs? 

 
werkloosheid 

 
AOW 

 
kinderbijslag 

 
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. 
N.B. Let u er wel op dat het geen opsomming van cijfers wordt (geef een paar voorbeelden), maar een 
interessante vergelijking met een duidelijke conclusie. 
 
Behandel deze 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? 
 

Informatie 
 Zoek zelf informatie over de voorzieningen in uw land.  
 Voor de voorzieningen in Nederland kunt u de volgende informatie gebruiken: 
 Bijstand: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/ 
 Staatspensioen (=AOW): www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow 
 Kinderbijslag: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderbijslag 
 Onderwijs: gratis t/m 16 jaar 
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