Werkblad

Routekaart coronamaatregelen
Opdrachtinformatie
De routekaart van het kabinet laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of
minder besmettingen in Nederland zijn. De routekaart heeft een update gehad. In
de nieuwe routekaart gaat het versoepelen van maatregelen altijd in kleine stapjes,
terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen juist snel gaat.
Deze routekaart bevat de basisregels voor iedereen en de regels per risiconiveau
voor verschillende categorieën en situaties. De basisregels staan bovenin de
routekaart, de andere regels volgen daaronder in een tabel. In de bovenste rij van
de tabel staan van links naar rechts de risiconiveaus 1 tot en met 4. In de linkerkolom
van de tabel staan van boven naar beneden de verschillende categorieën en situaties
waarop de regels in meer of mindere mate van toepassing zijn.
In deze opdracht leer je de routekaart lezen en begrijpen. Ook ga je na welke
regels voor jongeren belangrijk zijn en wat het demissionair kabinet kan doen om
de routekaart voor jongeren te verbeteren en beter onder de aandacht te brengen.

Opdracht 1 | Aflezen
Vraag de docent om de bijlage Routekaart coronamaatregelen. Bekijk en lees de
routekaart. Geef eerst antwoord op de vragen over de tabellen en afbeeldingen in
de routekaart.
Vraag 1
De ‘basisregels voor iedereen’ is een belangrijk onderdeel van de routekaart. Hoe
zie je dat aan de routekaart?

Vraag 2
De stappen van risiconiveau 1 naar risiconiveau 4 zijn groter dan van risiconiveau 4
naar risiconiveau 1. Hoe is dit duidelijk gemaakt op de routekaart?
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Vraag 3
De stappen van risiconiveau 1 naar risiconiveau 4 zijn groter dan van risiconiveau 4
naar risiconiveau 1. Waarom denk je dat dit zo is?

Vraag 4
Op welke twee manieren worden categorieën en situaties op de routekaart
aangegeven?

Vraag 5
Hoe kun je aan de tabel zien dat de quarantaineregels voor elk risiconiveau
hetzelfde zijn?

Vraag 6
Wat is het doel van de rode blokken in de kolom van risiconiveau 4?

Opdracht 2 | Uitleggen
Bekijk en lees de routekaart nog een keer. Geef daarna antwoord op de vragen
over jouw situatie in deze lockdown.
Let op: Nederland verkeert op dit moment in risiconiveau 4: zeer ernstig met
verzwaring.
Vraag 1
Hoeveel mensen mag jij per dag thuis ontvangen volgens de routekaart? Schrijf
je antwoord in eigen woorden op en geef ook op de routekaart aan waar jij je
antwoord hebt gevonden.
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Vraag 2
Met hoeveel mensen mag jij op dit moment buiten zijn volgens de routekaart?
Schrijf je antwoord in eigen woorden op en geef ook op de routekaart aan waar jij
je antwoord hebt gevonden.

Vraag 3
Mag jij na 21:00 uur nog naar buiten? Leg uit waarom wel of niet.

Vraag 4
Mag jij volgens de routekaart op dit moment jouw sport nog beoefenen? Licht je
antwoord toe en geef ook op de routekaart aan waar jij je antwoord hebt gevonden.

Vraag 5
Welke maatregel op de huidige routekaart heeft de meeste impact op jouw leven?
Leg ook uit waarom dit zo is.

Vraag 6
Aan welke versoepeling heb jij het meest behoefte? Leg je antwoord uit.

Vraag 7
Lees je antwoord bij vraag 5. Bij welk risiconiveau zou jij weer kunnen doen waar je
het meest behoefte aan hebt? Zoek dit op de routekaart op.
Bij risiconiveau:
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Opdracht 3 | Meedenken
Vraag 1
Welke maatregelen hebben wat jou betreft de grootste impact op het leven van
jongeren? Schrijf deze maatregelen op en leg ook uit waarom je dit vindt.

Vraag 2
Wat kan het demissionair kabinet doen om beter in contact met jongeren te komen
en te blijven over de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen? Geef concrete
voorbeelden.

Vraag 3
Hoe aansprekend vind jij de routekaart voor jongeren? Licht je antwoord toe.

Vraag 4
Hoe kan het demissionair kabinet de nieuwe routekaart aantrekkelijker en
aansprekender maken voor jongeren? Geef concrete tips om de routekaart te
verbeteren en doe voorstellen voor andere manieren om de informatie over te brengen.
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Vraag 5
Via welke kanalen kan de overheid de routekaart het beste delen als ze veel
jongeren willen bereiken?

Opdracht 4 | Coronamaatregelen en het winterweer
Vraag 1
Het is nu extreem winterweer in Nederland en dit heeft tijdelijk grote gevolgen
op het dagelijks leven in Nederland. Wat betekent dit winterweer voor de
coronamaatregelen waaraan we ons volgens de routekaart moeten houden?

Vraag 2
Hoe heb jij de afgelopen dagen tijdens het winterweer doorgebracht?

Vraag 3
Was het moeilijk om je de afgelopen dagen aan de coronamaatregelen op de
routekaart te houden? Leg je antwoord uit.
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Uitleg:
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