
Opdracht bovenbouw: mens en samenleving 
 

Voordat je begint: de hele opdracht goed lezen! 

Iedere buurt, omgeving, samenleving is anders. Dat merk je als je na een lange reis uit boot, 
trein of vliegtuig stapt: ‘Het is hier een heel andere wereld!’. En je merkt het ook als je bij je 
neefje, vriend(innet)je op bezoek gaat: samenlevingen, omgevingen en culturen verschillen.  
 
Je gaat tijdens deze opdracht nadenken over de toekomst de wijk waarin je woont. Je gaat 
nadenken over iets dat jij zou willen veranderen, dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld 
hondenpoep op de stoep, een bejaardenoversteekplaats of betere parkeervoorzieningen. 
 

1. Je gaat een rondje door de wijk lopen (houd hierbij 1,5 meter afstand van anderen) 
en kijkt goed om je heen. Je bedenkt 3 dingen die je zou willen veranderen bij jou in 
de wijk en maakt hier een foto van. Let op de regels die gelden voor privacy zoals je 
geleerd hebt tijdens het project Mediawijsheid. Je schrijft deze punten op. Het is 
handig als je voor deze opdracht een nieuw Worddocument aanmaakt, maar het kan 
ook met pen en papier. Bijvoorbeeld: door zo veel parkeerplaatsen is er weinig plek 
om te spelen. Je maakt dan een foto van de parkeerplaatsen en plak deze erbij.  

 
2. Vervolgens kies je 1 punt uit waar je verder mee aan het werk wilt en je schrijft een 

stukje (minimaal 10 zinnen) waarom je voor dit punt gekozen hebt. Waarom vind jij 
het zo belangrijk dat dit verandert bij jou in de wijk?  

 
3. Je gaat nu nadenken over mogelijke oplossingen voor het punt dat jij gekozen hebt 

en typt/schrijft dit op. Bijvoorbeeld: in plaats van zo veel parkeerplekken in de wijk, 
moet er een hele grote parkeergarage aan de rand van de wijk komen waar iedereen 
zijn auto parkeert. 

 
4. Als je dat gedaan hebt ga je nadenken over de gevolgen die jouw oplossing kan 

hebben. Je denkt na over de gevolgen voor 3 verschillende onderdelen namelijk: 
mensen in de wijk, de omgeving, en geld.  
Bijvoorbeeld:  
Gevolgen voor de mensen in de wijk: ze moeten heel veel lopen naar hun auto. 
Gevolgen voor de omgeving: meer ruimte voor groen in en speelplekken in de wijk. 
Gevolgen voor het geld: het bouwen van zo’n parkeergarage kost heel veel geld, wie 
gaat dat betalen? 

 
5. Ten slotte denk je na over hoe realistisch je plan is. Denk je dat het mogelijk zou zijn 

om dit echt uit te voeren? 
 
 
Wat lever je in? Je levert alle stappen, inclusief de foto’s die je gemaakt hebt, in. Dit doe je in 
één compleet Worddocument.  
 
We zijn heel benieuwd naar jullie ideeën, veel plezier! 


