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  Docentenhandleiding Werkvorm  
  Olympische Spelen

Doel van de les: aan de hand van een actualiteit hun kennis over 
hoofd- en kernconcepten en onderzoeksvaardigheden laten 
opfrissen. 

Introductie: 
Introduceer het onderwerp van het artikel door de interesse te 
wekken van de leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld met de vragen: 
hebben jullie in de zomervakantie de Olympische Spelen gevolgd? 
Welke wedstrijden vonden jullie het meest spannend? Wat is je 
bijgebleven? Hoeveel medailles hebben we gewonnen? 
Begin eventueel met een filmpje met een spraakmakend moment of 
de huldiging. 

Opdracht:
Deel vervolgens de opdracht uit en laat de leerling vervolgens aan 
de slag gaan met het de vragen via de werkvorm Denken, Delen 
Uitwisselen: 
 - Laat leerlingen eerst individueel de tekst lezen en de vragen  
  maken.
 - Laat de leerlingen de antwoorden die zij genoteerd hebben  
  vervolgens in duo’s bespreken. Waar zitten de verschillen in hun  
  antwoorden? Laat hen deze verschillen (in redenatie) bespreken  
  en vervolgens eventueel hun antwoorden bijstellen. 
 - Bespreek de antwoorden vervolgens klassikaal. 

Tijd over? 
De Olympische Spelen zorgt voor nationale trots. Toch rijst de 
vraag zo nu en dan of het creëren van dit effect opweegt tegen 
de hoeveelheid geld dat het de overheid kost. Sommige mensen 
vragen zich af of het de taak is van de overheid om de topsport te 
financieren. Discussieer klassikaal met de leerlingen over dit aspect. 
Wat vinden de leerlingen? 

 

Antwoorden: 
1) Een grote som geld/ een half miljard en mentale hardheid leiden  
 tot succes op de Olympische Spelen. 
2) Een goede prestatie van een land op de Olympische Spelen  
 hangt volgens De Bosscher af van de onafhankelijke variabelen: 
 bevolkingsomvang, hoog nationaal inkomen, kwaliteit van  
 trainingsschema’s, talentherkenning en -ontwikkeling, financiële  
 ondersteuning van topsporters, wetenschappelijke  
 ondersteuning, mogelijkheden voor topsporters om samen te  
 trainen.
3) Bijvoorbeeld het totaal aantal medailles, het aantal gouden  
 medailles, etc. 
4) Een goed antwoord bevat: 
 - Verandering: richting en het tempo van de ontwikkelingen in de  
  samenleving en de (on)mogelijkheden deze te beïnvloeden. 
 - Kernconcept rationalisering: Het proces van het ordenen  
  en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling  
  haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het  
  doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief  
  mogelijke resultaten te bereiken.

Uitleg: steeds meer is het mogelijk om met behulp van techniek te 
begrijpen/voorspellen hoe sporters optimaal presteren en met deze 
informatie kan vervolgens gestuurd worden op een beter resultaat: 
dit is een ontwikkeling die steeds verder gaat. 

Tekstgegevens: alinea 2, er wordt heel veel gebruik gemaakt van 
techniek om sporters optimaal te laten presteren. 
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5)  Bijvoorbeeld; 
 Binding: 
 binding verwijst naar de relatie en onderlinge  
 afhankelijkheden tussen mensen in een gezin of familie, tussen  
 leden van een groep, in de maatschappij en op het niveau van de  
 staat

 Sociale Cohesie: het aantal en de kwaliteit van de bindingen  
 die mensen in een ruimer sociaal kader met elkaar hebben, het  
 gevoel een groep te zijn, lid te zijn van een gemeenschap, de mate van  
 verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn, en de mate waarin  
 anderen daar ook een beroep op kunnen doen

 Tekst: Gevoel van nationale trots die ons samenbindt (laatste  
 alinea)
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