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Opdracht globalisering  

Na les te hebben gehad over het thema globalisering is het nu aan jou de beurt! 

Globalisering is hoe dan ook een complex gegeven, die conclusie kunnen we inmiddels 

wel trekken.  

Hieronder staan zes stellingen. Zoek bij jou toegewezen stelling in het boek globalisering 

en met behulp van het internet betrouwbare argumenten. Zorg voor goed onderbouwde 

argumenten. Zet dit voor jezelf op papier. In een ander af te spreken lesmoment krijg je 

samen met je partner 5 minuten om je argumentatie toe te lichten. Zorg voor scherpe, 

sterke voorbeelden!  

Verdeling stellingen Vóór Tegen 

Stelling 1: “Gelukkig ben ik een kind van de mondialisering” 

 

  

Stelling 2: “Je kunt je niet aan globalisering onttrekken” 

 

  

Stelling 3: “Glokalisering moet het nieuwe normaal worden” 

 

  

Stelling 4: “De coronacrisis laat zien dat globalisering te ver 

is gegaan” 

 

  

Stelling 5: “Globalisering is een feit, geen keuze” 

 

  

Stelling 6: “Er is nog altijd te weinig globalisering” 

 

  

 

Een paar tips: 

• Zoek eerst relevante informatie/bronnen die van toepassing zijn op de stelling. 

• Bedenk een passende openingszin/one-liner voor je statement. 

• Zorg dat je exacte data hebt gevonden (data en cijfers klinken overtuigender, al 

moeten ze natuurlijk wel kloppen). Houd het wel begrijpelijk en navolgbaar voor 

de toeschouwers.  

• Kom met verschillende argumenten (liefst beredeneerd vanuit de verschillende 

dimensies). 

• Denk breed! Ga alle aspecten van globalisering na. Gebruik je boek echt als 

naslagwerk om tot diverse voorbeelden/argumenten te komen.  

• Let op. Je ‘pitch’ mag uiteindelijk niet langer dan 5 minuten duren. 

• Ook al ben je het niet echt eens met de stelling, laat dat niet merken.  

Waar let het publiek op? 

• Heb je onderzoek gedaan en kom je met relevante informatie? 

• Is de informatie duidelijk en concreet? 

• Gebruik je gedegen voorbeelden? 

• Hoe breng je het over op het publiek? 

 


