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Wat doen corona en de maatschappelijke kwesties met de normaal zo lucratieve
opbrengsten van de Spelen voor een land? Gaat Beijing hier financieel nog voordeel uit
halen? 
Welke invloed hebben de verdwijning van de Chinese tennisster en het disrespect richting
etnische minderheden voor invloed op de Spelen?
De Winterspelen van Beijing pronken graag met een duurzaam en groen imago, maar is
het wel zo groen? Bekijk het derde artikel hieronder om dit onderwerp te bespreken.
Regeringsdelegaties vermijden de Spelen vanwege de verdwijning van een tennisster. Wat
doet dit met de relatie tussen China en de rest  van de wereld?
Wat doet corona met het welbevinden van de sporters? Zij werken jaren toe naar de
Spelen. Dit vraagt fysiek en mentaal veel van ze. Hebben ze zich goed kunnen
voorbereiden, voelen ze zich nu veilig,  zijn ze bang voor een besmetting, hoe zijn de
leefomstandigheden in het Olympisch dorp?
Wat vinden studenten ervan dat een tennisster verdwijnt nadat ze een toppoliticus heeft
beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dit kun je breder trekken: kritiek op
politici levert in veel landen nog steeds problemen op. Blik terug op actualiteitenles - 01
waarin stond dat journalisten vermoord worden vanwege een kritische  blik. 

Volgende week beginnen de Olympische Winterspelen in Beijing. Het worden bizarre Spelen
om meerdere redenen. 

Allereerst zijn de eerste coronabesmettingen onder atleten en begeleiders alweer een feit,
daarnaast hebben adverteerders maar weinig reclame gemaakt.
Tot slot hebben meerdere wereldleiders, waaronder Joe Biden uit Amerika, opgeroepen om de
spelen diplomatisch te boycotten vanwege de zorgwekkende verdwijning van een Chinese
tennisster.

Je kunt de Olympische Spelen dus alleen al op basis van bovenstaande punten bekijken vanuit
de vier verschillende dimensies. Kijk eens met studenten of ze verbanden kunnen leggen
tussen al deze zaken. Een paar denkvragen:

 Gebruik eventueel onderstaande artikelen als basis voor het gesprek. 
 Je kunt de code scannen of erop klikken.

BURGERSCHAP



Wat is jouw talent? Denk aan een sport, vaardigheid, een goede eigenschap die je hebt,
zoals bijvoorbeeld luisteren naar anderen, enz. ? Wat doe jij hiermee? Wie is jouw
voorbeeld?
Hoe gaan sporters om met tegenslagen? Wat kun je hiervan leren als
leerling/student/werknemer? Hoe ga jij nu om met tegenslagen?
Wat doet corona met de voorbereiding van een sporter op de Spelen die al eerder
uitgesteld werden? Hoe blijven ze zich toch focussen op hun doelen? Wat kun jij hier als
persoon hiervan leren? Hoe heb jij corona ervaren de afgelopen twee jaar en wat hield jou
positief? Had jij ook een doel waar je je op kon focussen?
Je ziet dat veel sporters na hun sport iets terug willen doen voor de wereld. Zo gaat Ranomi
Kromowidjodjo zich richten op UNICEF en wil ze anderen coachen. Waarom, denk je, willen
veel sporters coachen/lezingen geven? Denk je dat zij goede coaches zijn? Waarom
wel/waarom niet? 
Waarom denk je dat er toch regelmatig zelfmoorden voorkomen onder bekende sporters,
artiesten, enz.? 

Topsporters hebben een enorm talent, maar moeten hier ook veel voor doen en laten. Continu
willen ze er alles aan doen om zich te verbeteren om de beste te worden (of te blijven) binnen
hun sport. Het gaat dus niet alleen om talent hebben, maar ook om doorzettingsvermogen,
omgaan met tegenslagen, omgaan met feedback en kritiek en dit om kunnen zetten in iets
positiefs. Dit levert vaak hele mooie portretten op, zoals dat van de deze week gestopte Ranomi
Kromowidjojo, maar kent ook trieste verhalen, zoals de zelfdoding van topjudoka Ilona
Lucassen.

Bespreek eens met jouw leerlingen/studenten de 'fixed en growth mindset'. Hoe kun je leren
van feed forward en fouten maken? Hoe ga je om met tegenslagen in je leven? Welke invloed
hebben deze op het bereiken van je doelen?

Gebruik eventueel onderstaande vragen om naderhand dieper in te gaan op het onderwerp:

Gebruik eventueel onderstaande artikelen als basis voor het gesprek. Je kunt de code scannen
of erop klikken. 

LOOPBAANBEGELEIDING



De Olympische Spelen beginnen volgende week. Een mooie gelegenheid om
eens te kijken naar de voorbeeldfunctie van sporters. Zij worden graag ingezet
als influencer op social media. Komt dit alleen door hun naam of zijn hun
teksten ook echt inspirerend?

Laat studenten aan de slag gaan met een bericht voor social media. Het
schrijven van een kort bericht of een artikel komt vaak namelijk vaak terug als
examenonderdeel met verschillende tekstdoelen: informeren, betogen,
beschouwen, amuseren, enz.  

Onderstaande casus kun je daarvoor gebruiken: 

Welke sporter is jouw voorbeeld? Komt dit alleen door zijn/haar sportieve
prestaties of ook door de persoon achter de sporter? Is hij/zij actief op social
media? Wat spreekt jou aan in zijn/haar teksten daar?

Niet alleen sporters kunnen inspireren, maar iedereen heeft wel iets
meegemaakt, waarvan hij geleerd heeft. Een leermoment voor jou kan anderen
helpen. Wat zou jij andere personen meegeven als je influencer zou zijn?
Welke boodschap wil jij overbrengen? Schrijf een post vanuit jezelf. Denk na
over het publiek dat je wil bereiken en het doel dat je met deze post hebt. 

Gebruik eventueel onderstaand artikel als inleiding op het onderwerp. 
Je kunt onderstaand artikel scannen of erop klikken.

NEDERLANDS



ENGELS
De Olympische Spelen beginnen volgende week. Iedereen heeft wel een
sportheld, een voorbeeld. Dit kan zijn door zijn/haar sportprestaties, maar ook
vanwege de manier waarop deze persoon zijn/haar voorbeeldfunctie inzet.

Vraag eens aan studenten wie hun internationale sportheld is. Welke vragen
zouden zij aan deze persoon willen stellen en hoe stel je deze? Laat studenten
eens een Engelstalig interview met hun sportheld bekijken en analyseren.
Welke vragen worden gesteld, zijn dit open- of gesloten vragen, hoe verloopt
het interview, welke antwoorden worden gegeven? Wat is de kern van de
boodschap van de sporter?

Laat ze daarna zelf 10 vragen bedenken (in het Engels) die ze aan hun
sportheld willen stellen. Probeer hierbij ook te focussen op het belang van
open vragen vs. gesloten vragen. Wanneer gebruik je welk soort vraag?

Weten studenten zelf niet wie ze zouden willen interviewen, laat ze dan eens
kijken naar onze Nederlandse held van 2021, Max Verstappen. Dit Engelstalige
interview zal voor eeuwig de boeken in gaan! 

https://youtu.be/J0AQf_eJ8ug
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