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      Dit WHY Magazine is speciaal 
    ontwikkeld voor de bovenbouw van 
   mavo en vmbo-t. In het magazine 
   worden de vakken maatschappijleer, 
levensbeschouwing, filosofie en burgerschap geïnte-
greerd. 
Het magazine sluit aan bij het thema Relaties, zoals 
dat aan bod komt in het leer- en opdrachtenboek van 
Perspectief, methode godsdienst/levensbeschou-
wing voor de bovenbouw, vmbo 3 en 4. Het maga-
zine kan zowel aansluitend bij het boek gebruikt 
worden, als zonder het boek. In deze handleiding 
wordt aangegeven bij welke paragrafen uit het boek 
de artikelen aansluiten. 

Start

Opbouw magazine 
WHY-magazine start met een introduc-
tiepagina met foto’s en cijfers. Vervol-
gens is er een interview met leerlingen, 
die reflecteren op het thema. Het is 
een eerste verkenning op verschillende 
aspecten van het thema.

Ieder artikel heeft een kleurcode. In de 
inhoudsopgave vind je terug naar welk 
onderdeel deze kleur verwijst. 
Het artikel begint met een actuele 
startcasus (aangegeven met ‘Start’). 
Hiermee kun je het onderwerp introdu-
ceren. 
Aan elk artikel zijn verschillende op-
drachten gekoppeld, waar de leerlingen 
individueel of in groepjes mee aan de 
slag kunnen. Sommige opdrachten kun-
nen als huiswerk meegegeven worden, 
andere worden in de klas besproken.

Aan het eind staan controlevragen 
(aangegeven met ‘stop’) waarmee 
de leerlingen kunnen testen of ze de 
juiste informatie uit het artikel hebben 
gehaald. Deze vragen kun je omzetten 
naar leerdoelen.
Regelmatig wordt er verwezen naar 
www.whymagazine.nl. Hier kunnen 
leerlingen zelfstandig de filmpjes en/of 
artikelen vinden die bij het artikel ho-
ren. Ook zijn hier docenteninstructies 
voor bepaalde spellen of gesprekken te 
vinden. 

Aan het einde van het magazine maken 
leerlingen kennis met bepaalde be-
roepen, die in interview-vorm worden 
uitgelicht. Deze beroepen hebben altijd 
een relatie met het thema. 
Het magazine sluit af met een begrip-
penlijst, wat het leren voor een toets 
vergemakkelijkt. 
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Bij gebruik Perspectief

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Relaties ieder artikel aansluit. 

     Werk je niet met Perspectief? Geen probleem! WHY Magazine kan ook 
afzonderlijk worden gebruikt. Het kan zijn dat je soms zelfs meer ach-
tergrondinformatie aan de leerlingen moet geven. Hieronder lees je be-
knopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Relaties 
in Perspectief. 

     §1 Familie 
Hierin wordt ingegaan op de familieband (wat is dat?). Daarna gaat het 
over identiteit. Het gezin, je familie, speelt een belangrijke rol in zowel 
de ‘nature’ als de ‘nurture’ kant. Vervolgens gaat het over loyaliteit 
en ten slotte wordt uitgelegd waarom er in islam en hindoeïsme veel 
waarde wordt gehecht aan familie. 
 
§2 Vriendschap 
Deze paragraaf laat zien dat vriendschap iets speciaals is. Niet iedereen 
is je vriend. In de loop van je leven ontwikkelen vriendschappen zich. 
Vriendschappen kunnen ook een schaduwkant hebben: je moet leren 
omgaan met jaloezie, vriendschappen kunnen verwateren, een vriend 
kan je in de steek laten. Een vriendschap met iemand die heel sterk van 
je verschilt, kan je horizon verbreden en je leven verrijken. 
 
§3 Verliefd! 
Deze paragraaf geeft uitleg over hormonen en romantiek. Er is aan-
dacht voor homoseksualiteit en de spirituele kant van seks. 
 
§4 Vaste relatie 
Dit gaat over romantisch trouwen, een verstandshuwelijk en een gear-
rangeerd huwelijk. Je kunt op bedevaart naar Molenschot om te bidden 
om een man (of kind). Ten slotte is er uitleg over de betekenis van het 
huwelijk in christendom en islam. 
 
§5 De rest van de wereld 
Hierin gaat het over de relatie met al die mensen met wie je eigenlijk 
geen relatie hebt, maar met wie je wel te maken hebt. Het gaat over 
deugden en omgangsvormen, vriend of vijand en over tolerantie. 

w
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Handleiding per artikel

Blz. 2: Feiten en cijfers
Ter introductie op het thema kunnen de 
leerlingen zelf deze pagina bekijken en 
doorlezen. Eventueel kun je de aan-
dacht sturen met de volgende vragen:
- Welke relaties zie je hier?
- Welk cijfer vind je opvallend?
- Gaan de foto’s linksboven en rechts-
onder ook over relaties? Op welke 
manier?

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. Het zal gaan over familie, 
vriendschap, langdurige/vaste relaties 
en de samenleving. 

Blz. 4 & 5: Goede en foute vrienden. 
Vier tieners over vriendschap.   
Ramsen & Dhewin en Emma & Dani-
que vertellen over hun vriendschap 
en denken na over goede en slechte 
vriendschappen.

- Laat leerlingen zelf de tekst lezen.
- Ter verwerking en verdieping kunnen 
de leerlingen voor zichzelf een ant-
woord geven op de interviewvragen, 
of hun beste vriend(in) deze vragen 
voorleggen. 
- De leerlingen kunnen deze vragen ook 
voorleggen aan hun ouders/verzorgers. 
Komen er dan heel andere antwoor-
den? Of is er wat dat betreft geen 
generatieverschil?
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g elu k k ig er   
dan  m en s en  zo n der  
p ar tn er , blijk t u it  
o n der zo ek .

Een mens gebruikt 146 
spieren bij het zoenen. 

Als je iemand anders op 
de lippen kust, krijg je 
80 miljoen  
nieuwe bacteriën binnen. 

van de huwelijken 
eindigt in een  
echtscheiding. 

 
Eén op de vijftig 
kinderen in de wereld 
wordt opgevoed door 
een man die, zonder 
het te weten, niet de 
biologische vader van 
het kind is.

In  2050 zal de 
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Je kiest niet zelf waar je geboren 
wordt, of waar je opgroeit. Maar 
je familie is wel heel bepalend 
voor je verdere leven. Je deelt ge-
nen met ze. En je krijgt normen 
en waarden mee in je opvoeding. 
Moet je per se een bloedband 
hebben om iemand familie te 
noemen? Kun je je familie toch 
een beetje kiezen? En hoe is het  
     als je familie in een ander land 
           woont? 

FAMILIE
blz. 6-9

 
      

In alle fases van je leven kun je 
vrienden maken. Vrienden en vriend-
schappen zijn er in soorten en maten. 
Heb jij veel vrienden? Of heb je één 
hele goede vriend of vriendin, met 
wie je veel kunt delen? Soms kun je 
je ook heel eenzaam voelen. 
      Zelfs als je veel mensen om je 
             heen hebt. 

VRIENDSCHAP
blz. 10-15

them a: r elaties

RELATIE
blz. 16-31

Vlinders in je buik, de 
wereld bekijken door 
een roze bril… Wat is de 
wereld mooi als je verliefd 
bent! Maar er komen ook 
een hoop nieuwe vragen 
bij. Hoe weet je waar je 
eigen grenzen liggen, en 
hoe geef je die aan? Op 
wat voor manieren kun je 
met iemand samen leven? 
Wat gebeurt er als twee 
ouders uit elkaar gaan?
     En wat weet jij allemaal 
            van LHB? 

 
       
SAMENLEVING

blz. 32-43

Alle mensen die met elkaar in 
een buurt, stad of land wonen, 
vormen een samenleving. Er 
zijn allerlei geschreven en onge-
schreven regels over hoe je moet 
samenleven. Vaak gaat dat goed, 
maar soms zijn er spanningen. 
Die kunnen ontstaan als er veel 
verschillen zijn in een samenle-
ving. Hoe zorg je ervoor dat alle 
mensen, hoe verschillend ook, 
goed kunnen samenleven? 
      En in hoeverre moet je voor 
             elkaar zorgen?    

Een relatie gaat niet alleen maar over liefde. Je hebt een 
heleboel relaties, met allerlei mensen om je heen. Met het 
gezin waarbij je woont. Met de mensen in je klas en bij je 
sportclub. Maar ook met de mensen uit het land waarin je 

woont. In dit magazine gaat het over al die soorten relaties. 

Sla om en je leest een
interview met vier leerlingen 
over goede en foute vrienden. En 
achterin lees je drie interviews over werkrelaties. Over 
werken met mensen, werken met dieren, en alleen werken.

INHOUD
jaargang 1 nummer 2 | mavo&vmbo-t editie
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M en s en  in  een  
r elatie vo elen  
zich

We zijn 20.000  
minuten van ons 
leven bezig met 
zoenen. Dat zijn 
twee weken.

Eenderde

Maar er zijn in Neder-
land ook meer dan 
600 huwelijken
die al 

of langer duren.
70 jaar 

Blz. 6 & 7: Meer dan een bloedband? 
Wat maakt iemand familie?
Sluit aan bij thema 10, §1 Familie van 
Perspectief.
Ook mensen met wie je geen bloed-
band hebt, kun je als familie zien. In dit 
artikel worden daar drie voorbeelden 
van gegeven: Sonja wordt ‘meemoe-
der’ van het kind dat haar vrouw zal ba-
ren. Rutger vond een tweede familie bij 
een vriend, toen het thuis allemaal wat 
stormachtig verliep. Devi werd samen 
met haar tweelingzus geadopteerd.

- Start met de eerste vraag: laat leerlin-
gen voor zichzelf opschrijven wie zij tot 
hun familie rekenen.
- Lees het intro en de drie casussen met 
elkaar.
- Controleer of leerlingen de teksten 
begrijpen.
- Bespreek met elkaar in hoeverre het 
in deze drie voorbeelden om ‘echte’ 
familie gaat. 
- Bespreek gezamenlijk de controle-
vraag aan het eind van het artikel. Is 
daar een gezamenlijke definitie van te 
geven? Of kan je dat min of meer zelf 
bepalen?
bedenken.

Blz. 8 & 9: Je familie naar Nederland 
halen. Gezinshereniging en gezinsvor-
ming
Sluit aan bij thema 10, § 1 Familie van 
Perspectief.
Een uitleg over het verschil tussen 
gezinshereniging en gezinsvorming 
aan de hand van twee verschillende 
casussen. 

- Laat de leerlingen de twee verschillen-
de casussen lezen. 
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E
mma ten Hoopen en  
Danique Vos zitten ook 
in de derde klas en zijn 
goede vriendinnen. Ze 

kunnen elkaar alles vertellen en 
vertrouwen elkaar volledig.

Wat zijn goede vrienden?
‘Vrienden die je niet laten zitten 
als je ergens mee zit. Een goede 
vriend kan je dingen vertellen in 
vertrouwen. Geheimen worden 
niet doorverteld. Daarnaast is het 
ook belangrijk om samen te kun-
nen lachen om de meest gekke 
dingen,’ zegt Danique en Emma 
knikt instemmend. 

Wat betekent het als je ‘foute 
vrienden’ hebt? 
‘Dat je meegetrokken wordt om 
foute dingen te doen. Fout is 
het afpakken van een andere 
vriendin of iemand denken te 
vertrouwen en diegene laat je 
toch vallen. Door te zeggen dat ze 
niet kan afspreken, maar erachter 
komt dat ze wel kon afspreken. 
Daardoor word je wel voorzichti-
ger om iemand 100% te vertrou-
wen en geheimen te delen,’ zegt 
Danique. 

Heb je weleens iets gedaan 
onder druk van je vrienden?
‘Wel beïnvloed,’ zegt Danique. ‘Als 
ik met vrienden de stad in ben en 
ze zeggen: "Dat T-shirtje is echt vet 
leuk." Dan denk ik, "Nou, dan ga ik 
het toch passen," en koop ik het. 
Vaak drop ik het dan in mijn kast 
en doe het pas dagen later aan of 
helemaal niet.’ 
‘Vrienden hebben mij ook wel 
eens overgehaald om naar een 
verjaardagfeestje te gaan,’ zegt 
Emma. ‘Op het feestje denk ik dan: 
"Wat doe ik hier…" Dan denk ik: "Ik 
ben meegesleept door de rest".'

Er wordt gezegd dat jonge-
ren van jullie generatie zich 
slecht kunnen concentreren, 
omdat jullie altijd op je tele-
foon zitten. Klopt dat?
‘Ik heb wel als ik ga leren, dat ik 
muziek op doe. Dan ben ik snel 
afgeleid en denk ik vaak: "Waar 
was ik ook alweer met leren?" Bij 
een tentamen doe ik mijn smart-
phone vaak wel even aan de 
kant,’ zegt Danique. 
‘Invloed heeft het zeker,’ zegt 
Emma. ‘Via WhatsApp is het 
soms ook belangrijk om er voor 
je vrienden te zijn. Dat gaat soms 
weleens ten koste van school-
werk of aandacht voor mijn 
omgeving.’ 

Wie kies jij om mee om te gaan? Goede vrienden waarschijnlijk. Toch is 
het niet altijd vanzelfsprekend om goede vrienden te hebben. Een goe-
de vriendschap moet zich bewijzen. De een geeft snel vertrouwen en de 
ander is voorzichtiger. Wie kies jij en hoe ga jij om met het opbouwen 
van een vriendschap?

Tekst: Peter van Wesel
Wat zijn goede vrienden?
‘Vrienden die voor je klaar staan 
in moeilijke periodes,’ zegt Ram-
sen. ‘Bijvoorbeeld als er iemand 
dichtbij overlijdt en hij er meteen 
is om je te steunen. Daarnaast 
moet je goed met elkaar kunnen 
opschieten. Samen leuke dingen 
doen. Een film kijken, gamen of 
gewoon chillen.’ Dhewin knikt in-
stemmend en zegt: ‘bijvoorbeeld 
bij mij op de zolder’.

D
erdeklassers Ramsen 
Yokhana en Dhewin 
Brakel zijn goede vrien-
den. Ze komen vaak 

bij elkaar over de vloer, omdat ze 
vlak bij elkaar wonen. Ze houden 
ervan om samen te gamen, films 
te kijken en te chillen.  

Wat betekent het als je ‘foute 
vrienden’ hebt? 
‘Vrienden die je opstoken om 
verkeerde dingen te doen,’ zegt 
Ramsen. ‘Wanneer je niet doet 
wat vrienden zeggen en er daar-
door niet bij hoort. Bijvoorbeeld 
dat zij je opstoken om foto’s van 
anderen door te sturen, iemand 
expres te slaan of je aanmoedigen 
om te roken, drugs te gebruiken. 
Vrienden die persoonlijke grenzen 
van anderen niet respecteren. 
Bijvoorbeeld als je er niet bij 
hoort als je niet rookt of als er iets 
kapot gemaakt is op school en zij 
zeggen dat jij dat gedaan hebt.’ 

Doe je weleens iets onder 
druk van je vrienden? 
‘Plagen soms wel,’ zegt Dhewin. 
'Door bijvoorbeeld met de klas 
af te spreken allemaal te gaan 
hoesten of geluidjes te maken in 
de klas.' Ramsen: 'Alleen dat zijn 
gewoon onschuldige dingetjes. 
We gaan niet te ver, want we 
willen geen straf.'

Er wordt gezegd dat jonge-
ren van jullie generatie zich 
slecht kunnen concentreren, 
omdat jullie altijd op je tele-
foon zitten. Klopt dat?
‘Onze telefoon is wel een groot 
deel van ons leven,’ zeggen ze 
alle twee instemmend. ‘Je kan 
contact houden met vrienden 
die vlakbij wonen of verder weg, 
doordat ze verhuisd zijn,’ zegt 
Dhewin. ‘Je kent mensen ook 
sneller. Eerst zoek je ze online op 
via Instagram en later ontmoet je 
hen vaak in real life. Ook praat je 
met anderen over dingen die je 
online hebt gezien,’ zegt Ramsen. 

Merk je ook dat je concentra-
tie hierdoor minder is?
‘Je wordt snel afgeleid door je 
telefoon. Soms ben ik vijf minu-
ten aan het leren en dan check ik 
mijn telefoon weer,’ zegt Dhewin. 
‘Ook bij mijn racespel op de 
Xbox. Dan stuur ik en tegelijker-
tijd scrol ik door mijn Insta-pro-
fiel of stuur ik een klein berichtje.’ 

Vier tieners over vriendschap
GOEDE EN FOUTE VRIENDEN 

Ramsen

Emma Danique

Dhewin
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Wat maakt iemand familie?
MEER DAN EEN BLOEDBAND?

Tekst: Maxine Herinx & Hilde van Halm
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Beantwoord voor je verder leest eerst deze vraag: 
  Wie is jouw familie?  
  Schrijf voor jezelf op wie jij allemaal tot je familie rekent.

Start
w

Wie staan er allemaal op je lijstje? Vader, moeder, broers, zussen, 
ooms en tantes, opa’s en oma’s, nichten en neven? Maar misschien 
ook wel stiefouders, halfzussen, pleegbroertjes. De een heeft twee 
vaders, een ander twee moeders en een vader – het kan eigenlijk 
allemaal. Heb je een buurvrouw bij wie je je verhaal kwijt kunt? Een 
vriend van je oudste zus die je vertrouwt als geen ander? Officieel 
vallen ze buiten je stamboom. Ze zijn niet van jouw ‘vlees en bloed’. 
Maar kan iemand die geen familie is, toch als familie voelen? 
Daarover vertellen Sonja, Devi en Rutger.

Sonja wordt meemoeder
Sonja en haar vriendin willen een 
kind. Beste vriend Johan wordt 
de zaaddonor, haar vriendin zal 
het kindje dragen. Sonja wordt 
dus ‘meemoeder’: ook een moe-
der, maar niet de biologische. 

Met zijn drieën praatten ze lang 
over de rol van de vader. Sonja 
vertelt daarover: ‘Ons oorspron-
kelijke idee was: een kind moet 
minimaal weten wie zijn vader is. 
Maar een “kleine rol” voor de va-
der in het leven van het kind von-
den we al snel alle drie ook iets 
hebben. Tijdens de gesprekken 
werd die rol steeds iets groter. 
Dat voelde goed. Ik gun het ons 
kind, ik gun het Johan. Maar toen 
Johan aangaf graag met Kerst 
tijd te willen doorbrengen met de 
kleine, voelde ik dat in mijn buik. 
'Ho,' dacht ik. 'Wij zijn toch de 
ouders?'

Geen genen delen 
Het was voor Sonja de start van 
een onzeker proces. Ze vertelt: 
‘Ons kindje heeft straks een moe-
der die hem draagt en borstvoe-
ding geeft. Het heeft een vader 
op wie hij lijkt. Maar: wie ben ik 
in dit verhaal? Ik vroeg me af hoe 
belangrijk het eigenlijk is genen 
te delen met je kind.’ 

Papa of mama?
'Ook anderen weten niet goed 
hoe ze mijn rol zien. Een studie-
vriendin vroeg aan me of ik de 
papa of mama zou worden. Mijn 
moeder hoorde dat ze “niet echt 
oma” zou worden. Ik voel me 
soms met andere aanstaande  
vaders verbonden. Maar ook 
weer niet. Dat is soms eenzaam.’  

Bron: Twee moeders, een vader: hoe 
werkt het roze ouderschap in de praktijk? 
in Vrij Nederland.

Rutgers gekozen familie
‘Tijdens een wat mindere periode 
in mijn leven vond ik veel steun 
bij de familie van een goede 
vriend,' vertelt Rutger. 

'Ik zie hen als mijn zelfgekozen 
familie. Bij hen was ik heel wel-
kom en kon ik elk moment van 
de dag langskomen. Ik zat toen 
op het mbo. Aangezien wij geen 
computer hadden, mocht ik mijn 
werkstukken daar maken. Zij heb-
ben mij geïnspireerd om gewoon 
door te gaan met wat ik deed. Bij 
hen vond ik rust en ruimte, en 
kon ik over van alles en nog wat 
praten. Bovendien werd er erg 
veel gelachen.' 

Gezelligheid
'Nu loop ik daar de deur niet meer 
plat, maar ik denk er nog vaak aan 
terug. De ongedwongenheid, de 
gezelligheid, het voeren van goe-
de gesprekken. In die tijd waren 
zij mijn voorbeelden. Er was daar 
een sfeer die mij toen erg heeft 
geholpen. Ik was er thuis, onder-
deel van een gezin. Heerlijk was 
dat.' 

Rolmodel
'Het is fijn om anderen als rolmodel 
te hebben. Je kunt je leven inrichten 
naar je eigen idee, maar soms heb 
je daar een beetje hulp bij nodig. 
En soms komt die hulp onbewust of 
onverwacht. Pas later zie je in hoe-
zeer het je leven beïnvloed heeft.’ 

Devi werd geadopteerd
‘In 1990 zijn mijn tweelingzus 
en ik samen geadopteerd vanuit 
een tehuis in New Delhi, in India,' 
vertelt Devi. 

'We waren toen 1,5 jaar oud. Er 
is weinig bekend over dat tehuis 
en over onze biologische moeder. 
We weten alleen dat ze alleen-
staand was en dat ze niet meer 
voor ons kon zorgen. Ik begrijp 
dat heel goed.' 

Liever hier dan in India
'Ik voel me niet afgewezen of 
"weggegeven", maar ben vooral 
dankbaar dat ik in Nederland 
mocht opgroeien. Ik heb hier 

zoveel kansen gekregen die ik daar 
niet zou hebben! Simpelweg hier 
leven, in goede gezondheid en met 
een goed dak boven m'n hoofd. 
Maar ook omdat ik hier een oplei-
ding kon volgen, kon sporten, vrije 
tijd en luxe had… Ik zou nooit in 
India willen wonen.’ 

Thuis is hier 
‘Wel heb ik in 2010 met mijn 
adoptiemoeder en zus het tehuis 
bezocht in India. Het was emoti-
oneel en bijzonder om de plek te 
zien waar ik vandaan kom, maar 
ook niet meer. Mijn thuis is bij mijn 
Nederlandse adoptiefamilie. Zij zijn 
mijn familie, mijn ouders. Natuur-
lijk ben ik wel nieuwsgierig naar 
waar ik vandaan kom, maar ik hoef 

niet op zoek naar mijn biologische 
ouders. Ik weet ten eerste dat er 
toch niks over ze bekend is. En ik 
heb natuurlijk mijn tweelingzus, 
dus toch een "echte" bloedverwant 
om me heen. Toch hou ik niet min-
der van mijn adoptiefamilie dan 
van mijn biologische familie.’ 

Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vraag: 
Wat is familie? 

Stop

w

•

Gezinshereniging en gezinsvorming
JE FAMILIE NAAR
NEDERLAND HALEN

Er zijn twee manieren waarop mensen hun gezinsleden 
naar Nederland kunnen laten komen om hier als gezin 
een toekomst op te bouwen. Eerst twee gevallen uit de 
praktijk. Als je precies wilt weten hoe het zit, lees dan de 
meest rechtse kolom.

Tekst: Peter de Jong
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Hoe zit het precies?

Als iemand al een gezin of partner had 
voordat hij of zij in Nederland kwam wo-
nen en het gezin naar Nederland wil laten 
komen nu hij of zij Nederlands staatsburger 
is, spreken we over gezinshereniging. Om 
deze hereniging aan te vragen moet je kun-
nen aantonen dat er echt sprake is van een 
gezin. Dit betekent dat je moet bewijzen dat 
het gaat om biologische, adoptie- of pleeg-
kinderen en dat je een geldig huwelijk of een 
stabiele relatie hebt. In Nederland moet het 
gezin bij elkaar op hetzelfde adres komen 
wonen en er moet sprake zijn van een sta-
biel inkomen. Gezinshereniging geldt voor 
mensen die een Nederlandse verblijfsstatus 
hebben. Voor asielzoekers geldt een andere 
procedure om het gezin te herenigen. 

Als iemand zijn partner en/of kinderen in 
Nederland wil laten komen vanuit een rela-
tie die is ontstaan toen deze persoon een 
Nederlands staatsburgerschap had, spreken 
we over gezinsvorming. Ook in dit geval 
moet aangetoond worden dat er sprake is 
van een stabiele en duurzame relatie en 
moet er sprake zijn van een stabiel inkomen.

Voor de wet wordt er vanaf 2014 geen ver-
schil meer gemaakt tussen gezinsvorming 
en gezinshereniging. In de politiek en in 
de media wordt dit onderscheid nog wel 
gemaakt.

In alle gevallen doet de persoon een aan-
vraag bij de IND en deze beoordeelt of de 
gezinsleden naar Nederland mogen komen. 
Uiteindelijk doet de rechter uitspraak over de 
aanvraag. Het is afhankelijk van het beleid 
van de regering hoe strak of soepel de aan-
vragen behandeld worden. Zo zijn er (meest-
al linkse) partijen die het belangrijk vinden 
om gezinnen samen te brengen en andere 
(meestal rechtse) partijen die het belangrijk 
vinden om de immigratie naar Nederland te 
remmen. 
Momenteel is de heersende mening dat ge-
zinshereniging wel is toegestaan, maar dat 
gezinsvorming ontmoedigd moet worden.
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Howick en Lili kwamen in de zomer van 2018 veel in het nieuws. Deze 
kinderen woonden al lang in Nederland, maar hadden nog geen verblijfs-
vergunning. Ze dreigden te worden teruggestuurd naar Armenië. Hun 
moeder was al eerder naar Armenië uitgewezen. De kinderen waren een 
aantal keren in hoger beroep gegaan bij de rechtbank, maar het besluit 
stond vast. Dat zorgde voor veel ophef in de media. Veel mensen protes-
teerden.
Staatssecretaris Mark Harbers heeft vervolgens besloten dat de kinderen 
toch mochten blijven. Zo werden Howick en Lili burgers van ons land.  
Nu zij hier mogen wonen, kunnen ze een aanvraag tot gezinshereniging 
doen. Hun Armeense moeder zou dan weer naar Nederland mogen ko-
men om voor hen te zorgen. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) 
gaat over deze aanvraag. Zij controleren of de aanvraag klopt, of de moe-
der voor hen kan en wil zorgen en of zij echt de moeder is. Dan beoor-
deelt de IND of ze de aanvraag wel of niet toekennen. 

Freek is opgegroeid op het Drentse platteland. Op zijn 25e 
kreeg hij een baan in de Verenigde Staten. Hij kon daar vijf 
jaar wonen en werken. Daar ontmoette hij de Amerikaanse 
Julie met wie hij een relatie kreeg. Ze gingen samenwo-
nen en hun dochter Madeline werd geboren. Na vijf jaar zat 
Freeks contract erop. Hij besloot om terug te keren naar Ne-
derland. Terug naar Drenthe, waar hij een huis kocht, om daar 
samen met Julie en Madeline te gaan wonen.
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten Freek en Julie een 
aanvraag tot gezinsvorming doen, omdat Freek al Nederlands 
staatsburger was voordat hij een relatie met Julie kreeg. Julie 
en Freek doen deze aanvraag bij de IND. Ze moeten aantonen 
dat er sprake is van een duurzame relatie, dat Freek voldoen-
de inkomen heeft, dat ze op hetzelfde adres gaan wonen en 
dat Julie haar inburgeringsexamen gehaald heeft. Als dit alle-
maal in orde is en de rechter dit bevestigd heeft, mogen Julie 
en Madeline bij Freek in Nederland komen wonen.

1

2

Aan het eind van dit artikel kun je antwoord 
geven op de volgende vragen: 
Wat is het verschil tussen gezinsvorming en 
gezinshereniging?
Wat zijn de voorwaarden om familie naar  
Nederland te halen?
Welke politieke stromingen zijn voor en tegen 
een ruimer beleid rondom gezinsvorming/ge-
zinshereniging?

w

w

w

Lili en Howick

Freek, Julie en Madeline

    Lees de start-case van  
Howick en Lili.
1.  Ga op zoek via internet 

naar de antwoorden op de 
volgende vragen:

•  Wat is een verblijfsvergunning?
•  Waarom gaf de staatssecretaris
  toch asiel aan Howick en Lili?
•  Wat is ‘generaal pardon’?

2.  Geef je reactie op de  
volgende stellingen: 
- 'Gezinshereniging is altijd 
een goede reden om mensen 
toe te laten in Nederland.' 
- 'Als de rechter een uitspraak 
heeft gedaan, mag een staats-
secretaris niet meer ingrijpen. 
Dat gaat tegen de rechtstaat in.'

   Lees de case op blz. 9 van  
Freek, Julie en Madeline.
3.   Ga op zoek via internet 

naar de antwoorden op de 
volgende vragen: 
  - Waar komen de meeste men-
sen vandaan die via gezinsvor-
ming naar Nederland komen? 
- Veel mensen hebben meer 
moeite met gezinsvorming 
dan met gezinshereniging. Wat 
zou daarvoor het belangrijkste 
argument zijn?

4.  Geef je reactie op de vol-
gende stellingen: 
'Gezinsvorming is een te 
makkelijke manier om het land 
in te kunnen komen. Het zou 
verboden moeten worden.' 
'Om de westerse cultuur te be-
schermen komen alleen men-
sen uit andere westerse landen         
voor gezinsvorming in aan-

            merking.'

•
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- Ga na of de verschillen tussen beide 
casussen duidelijk zijn bij de leerlingen.
- In de rechterkolom staat de theorie 
over gezinshereniging en gezinsvor-
ming.
- Laat de leerlingen de opdrachten 1, 2 
en 3 maken. Dat kunnen ze zelfstandig 
doen, of in tweetallen.
- Opdracht 4 kan ook klassikaal worden 
gedaan. Laat leerlingen dat eerst argu-
menten verzamelen voor of tegen de 
stellingen; ze kunnen zelf kiezen welk 
standpunt ze innemen, maar je kunt 
ook voor- en tegenstanders aanwijzen. 
Houd vervolgens een debat of discus-
sie over de stellingen.
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 
in zit. 

Blz. 10 & 11: Echte vrienden. Drie vor-
men van vriendschap
Sluit aan bij thema 10, §2 Vriend-
schap van Perspectief.
De Griekse filosoof Aristoteles 
onderscheidt verschillende vormen 
van vriendschap. De ene is niet 
beter dan de ander; je hebt alle drie 
de vormen nodig.

- In Perspectief wordt ingegaan op 
de ontwikkeling van vriendschap. 
Ook het hebben en onderhouden 
van vriendschappen moet je leren. 
Op de middelbare school is het 
aantal vrienden dat je hebt vaak 
een graadmeter voor je populari-
teit. 
- In een opdracht in het boek on-
derzoeken leerlingen of hun vriend-
schappen snel wisselen, of stabiel 
zijn. Of er een mix van jongens 

en meisjes is en wat de grootste 
verschillen en overeenkomsten zijn 
tussen henzelf en hun vrienden. 
Eventueel kun je zo’n soort gesprek 
of opdracht aan dit artikel toevoe-
gen.
- Laat de leerlingen het artikel lezen: 
de drie vormen van vriendschap en 
het blokje tekst over online vriend-
schappen.
- De opdrachten 1 en 2 kunnen ze 
zelfstandig maken.
- Opdracht 3 is een groepsopdracht.
- Bespreek eventueel klassikaal 
het verschil tussen online vriend-
schappen en vriendschappen in 
real life. Betrek hierin ook wat ze bij 
opdracht 2 gevonden hebben. Het 
filmpje ‘Echte Frienden’ kan dan 
ook klassikaal bekeken worden.
- Met de controlevragen (‘Slot’) 
controleren de leerlingen of ze 
de kern van het artikel begrepen 
hebben.

Blz. 12-15: Je alleen en ellendig voelen. 
Te weinig écht contact... 
Sluit aan bij thema 10, §2 Vriendschap 
van Perspectief.
Eenzaamheid is een groeiend maat-
schappelijk probleem, waar verrassend 
veel jongeren mee te maken hebben. 
Het is een maatschappelijk probleem, 
omdat gevoelens van eenzaamheid 
gevolgen hebben voor je gezondheid 
en je levensverwachting. Het leidt tot 
ongewenst gedrag als criminaliteit, 
vandalisme, verwaarlozing en versla-
ving. 

Let op! Gezien de cijfers van het 
EenVandaag onderzoek, ligt het voor 
de hand dat er ook in deze klas jonge-

 
      

Start

Drie vormen van vriendschap
ECHTE VRIENDEN

            Hoe belangrijk is vriendschap voor ons leven? En wat zijn 
            eigenlijk echte vrienden? Zo’n 2500 jaar geleden dacht de 
Griekse filosoof Aristoteles al na over die vragen. Hij was ervan 
overtuigd dat, als ze de keuze hadden, mensen altijd zouden kiezen 
voor een leven met vrienden.  Vriendschap moest daarom wel heel 
belangrijk zijn. Toch zegt Aristoteles dat het gevaarlijk kan zijn om te 
veel vrienden te hebben. Échte vriendschap kost tijd. Je kunt niet  
     met iedereen even goed bevriend zijn. 

Tekst: Margot Ellenbroek
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  Om het nut
In de eerste vorm van vriendschap 
staat het gezamenlijke nut centraal. 
Je bent vrienden, omdat het jullie 
allebei voordeel oplevert. Dit speelt 
een rol bij functionele of zakelijke 
relaties. Deze relatie (vorm van 
contact) heb je bijvoorbeeld met 
een baas of een trainer. De afspra-
ken bij functionele relaties worden 
vaak vastgelegd in een contract. Zo 
werk je en in ruil daarvoor krijg je 
salaris. Functionele relaties worden 
tegenwoordig steeds vriendschap-
pelijker. Bij goede klanten kan je 
bijvoorbeeld ergens een ‘vrienden-
prijsje’ van maken. Door korting te 
geven, zorg je ervoor dat hij of zij 
de volgende keer weer terugkomt. 
Dat levert jullie allebei voordeel op.   

1

Sommige mensen gebruiken 
Aristoteles’ waarschuwing om 
online vriendschappen af te wijzen. 
Offline kunnen de meeste mensen 
hun goede vrienden meestal op 
één hand tellen. Terwijl 500 Face-
book- of Snapchat-vrienden heel 
gewoon wordt gevonden. Toch kan 
het internet ook een mooie plek 
zijn om vriendschap te sluiten. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de 1 op de 
20 jongeren, die geen goede vrien-
den in het dagelijkse leven hebben. 
Ook online kan je samen veel tijd 
doorbrengen en juist zijn wie je 
bent. Aristoteles beschreef drie vor-
men van vriendschap. De ene vorm 
is niet beter dan de andere. Je hebt 
alle drie de vormen nodig.

  Om het plezier
In de tweede vorm van vriendschap 
staat het gedeelde plezier centraal. 
Het zijn de vrienden met wie je gaat 
sporten, met wie je naar school 
fietst of huiswerk maakt. Het moet 
bij deze vorm van vriendschap wel 
leuk blijven. Je zal dus niet snel je 
problemen met elkaar bespreken. 
Vriendschappen op basis van nut of 
plezier komen veel voor en kunnen 
heel waardevol zijn. Het probleem 
is volgens Aristoteles vooral dat ze 
zomaar verbroken kunnen wor-
den. Zodra het voordeel weg is 
of het plezier ophoudt, stopt ook 
de vriendschap.  Om deze reden 
zeggen mensen na een moeilijke 
periode weleens: ‘Nu weet ik wie 
mijn echte vrienden zijn.’ 

2
  Om wie je bent 
De derde vorm van vriendschap 
gaat om de persoon zelf. Je ziet het 
goede in de ander en haalt het bes-
te in elkaar naar boven. Dit is vol-
gens Aristoteles echte vriendschap. 
Voor deze vorm van vriendschap 
zal je veel tijd met elkaar moeten 
doorbrengen. Daarbij kan je nog 
steeds samen lol hebben. Maar bij 
deze vriend of vriendin kan je ook 
terecht om je verdriet te delen. Je 
kan nog steeds iets aan elkaar heb-
ben, maar je mag er ook gewoon 
zijn – om wie je bent. Persoonlijke 
relaties zijn gebaseerd op gevoel. 
De relatie met je familie, partner en 
goede vrienden zijn voorbeelden 
van persoonlijke relaties.  

3

 
    

1.  Na het overlijden van zijn beste vriend, 
probeerde de beroemde schrijver Michel de 
Montaigne uit te leggen waarom ze vrienden 
waren. Hij kwam niet verder dan: 'Omdat hij 
het was; omdat ik het was.' 
a. Leg in je eigen woorden uit wat Montaigne 
hiermee bedoelde. 
b. Heb je een goede of beste vriend(in)? Waarom 
zijn jullie vrienden? Schrijf je beste vriend(in) een 
brief waarin je dit uitlegt. 
c. Kan je meer dan één beste vriend hebben? 

2.    Ga naar whymagazine.nl en kijk naar de 
    documentaire ‘Echte Frienden’ van Gino 
         Bronkhorst.  

   a. Hoe denk je dat jouw online vrienden zouden   
        reageren als je ze allemaal een berichtje zou 
        sturen?  
   b.  Zijn online vrienden echte vrienden? 

3.      Bespreek de volgende stellingen in een 
groepje van vier: 
a. 'Je kunt bevriend zijn met een dier. Je hond, 
je kat, je paard (of nog een ander dier) is er als 
je hem nodig hebt. Hij begrijpt je beter dan de 
meeste mensen.' 
b. 'Je kunt bevriend zijn met je ouders, je opa of 
oma, je broer of zus.' 
c. 'Beter een goede vriend dan tien kennissen.' 

w

Aan het eind van dit artikel kun je antwoord 
geven op de volgende vragen: 
Wat is een voorbeeld van een functionele  
relatie en waarop is deze relatie gebaseerd? 
Wat is een voorbeeld van een persoonlijke  
relatie en waarop is deze relatie gebaseerd? 
Waarop kan vriendschap volgens Aristoteles 
gebaseerd zijn? 
Wat zijn volgens jou echte vrienden? 

w

w

Stop

•
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Tekst: Hilde van Halm

Wat is het?
Eenzaamheid is een gevoel. Het 
heeft minder met ‘mensen om je 
heen hebben’ te maken dan je mis-
schien denkt. Maar dat heb je zelf 
misschien ook al eens meegemaakt: 
met heel veel mensen om je heen 
kun je je toch heel eenzaam voelen. 
Op een feestje waar iedereen het 
naar zijn zin lijkt te hebben, behalve 
jij. Op school, waar iedereen met 
elkaar kletst en waar jij geen idee 
hebt wat je zou kunnen zeggen. 
Je kunt ook in je eentje iets doen 
en het dan prima naar je zin heb-
ben. Dan voel je je helemaal niet 
eenzaam. Als je op je kamer naar 
muziek luistert. Of als je aan het 
hardlopen bent. Dan ben je alleen, 
maar niet eenzaam. Dus wanneer 
ben je nou eenzaam? Onderzoekers 
hebben daarover nagedacht. Zij 
hebben een vragenlijst opgesteld, 
waarmee ze testen of iemand een-
zaam is. (Zie bron 1 op blz.15.) Deze 
onderzoekers hebben uitgevonden 
dat eenzaamheid uit een aantal 
onderdelen bestaat: 
  * Het is een vervelend gevoel.
  *  Het is persoonlijk. Daarmee 

wordt bedoeld: alleen jijzelf kan 
zeggen of je eenzaam bent of 
niet.

13

In september 2018 kwam EenVandaag met het nieuws dat vier op 
de tien jongeren (tussen de 16 en 34 jaar) zich minstens één keer 
per week eenzaam voelt. Dat was nieuws, omdat jonge mensen 
zich nu vaker eenzaam voelen dan ouderen. De meeste mensen 
dachten dat ouderen eenzamer zouden zijn dan jongeren. Maar 
van de mensen van 55 jaar en ouder zegt 16% zich ten minste één 
keer per week eenzaam te voelen. 

Start

Mila is zestien. Haar ouders 
zitten midden in een ellen-
dige scheiding. Mila is bang 
dat haar vader het leven zon-
der zijn gezin niet aankan. 
Daarom is ze met hem mee 
verhuisd naar een andere 
stad. Ze kent er niemand. Op 
haar nieuwe school is alles 
vreemd en anders. Vroeger 
deed ze aan volleybal, maar 
door een knieblessure kan ze 
nu niet sporten. Haar vader is 
aan het werk óf alleen maar 
bezig met zijn eigen verdriet 
en boosheid. Haar moeder is 
boos, omdat ze bij haar vader 
is gaan wonen. Op Snapchat 
en Insta scrollt Mila door de 
foto’s van haar oude vrien-
den. Ze vieren feest, gaan 
winkelen met hun moeder, 
maken grapjes die ze niet 
begrijpt. Mila voelt zich diep 
ellendig en heel eenzaam. 
Ze durft dat aan niemand te 
vertellen. Ze heeft er toch 
zelf voor gekozen om bij haar 
vader te wonen? Maar hoe 
komt ze hier ooit uit?
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Te weinig écht contact…

JE ALLEEN EN ELLENDIG VOELEN

  *  Het gaat niet speciaal om het 
aantal vrienden of kennissen dat 
je hebt, maar wel om de kwa-
liteit van de relaties. Als die 
relaties te oppervlakkig zijn, dan 
kun je je eenzaam voelen. Ook al 
heb je honderd ‘vrienden’.

  *  Je verwachtingen spelen ook 
een rol. Wat verwacht je van je 
vrienden? Van jezelf? Van het 
leven? Als je daar hoge verwach-
tingen van hebt, kun je teleurge-
steld raken.

Probleem
Gevoelens van eenzaamheid ken-
nen we allemaal. Het hoort een 
beetje bij het leven. Als er iemand is 
overleden van wie je veel hebt ge-
houden, of als je ouders uit elkaar 
gaan, is het logisch dat je eenzaam 
bent. Dat is niet fijn, maar het gaat 
weer over. Ook de puberteit is een 
periode waarin eenzaamheid wat 
vaker voorkomt. Je bent zo bezig 
met het ontdekken van wie je bent, 
wie je wilt zijn, bij wie je hoort, dat 
het normaal is als je je een poosje 
bij niemand thuis voelt. Maar ook 
dat gaat voorbij. Eenzaamheid 
wordt als een probleem gezien, als 
het langdurig is. En dan niet een 
probleem in de zin van: ‘Dat is niet }
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ren zijn die zich eenzaam voelen. Het 
onderwerp kan dus gevoelig liggen, 
vooral omdat (zoals ook in het artikel 
staat) mensen zich vaak schamen voor 
hun eenzaamheid. Houd hiermee reke-
ning bij het bespreken. Geef duidelijk 
aan waar leerlingen terecht kunnen 
die hierover door willen praten (bij jou, 
mentor, vertrouwenspersoon) en maak 
bespreekbaar dat veel mensen deze 
gevoelens kennen en dat het helpt om 
dit te uiten.

- Begin met de casus (‘Start’) van Mila 
in de linkerkolom. 
- Lees vervolgens de rest van het arti-
kel.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken. De tips voor Mila kunnen 
klassikaal besproken worden.
- Opdracht 2 en 4 kunnen leerlingen 
zelfstandig maken.
- Opdracht 3 wordt voorbesproken met 
een medeleerling en daarna klassikaal 
besproken.
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van 
het artikel goed begrepen hebben.

Blz. 16-19: Stop! Hier ligt mijn grens! 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Sluit aan bij thema 10, §3 Verliefd! van 
Perspectief.
#MeToo staat volop in de belangstel-
ling. Er blijken veel mensen in aanra-
king te zijn gekomen met grensover-
schrijdend gedrag. Hoe weet je wat je 
grenzen zijn? En hoe geef je dat aan? 
Het is belangrijk om daar bij stil te 
staan, voor jongens én meisjes.

Let op! Er kunnen ook in deze klas 
meisjes of jongens zijn die aan den 

BRON
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Onderzoekers leggen aan mensen verschillende 
uitspraken voor. Daarop reageren ze met ‘ja’, ‘nee’ 
of ‘een beetje’. Aan de hand van de score die daaruit 
komt, wordt berekend hoeveel mensen er eenzaam 
zijn. Voorbeelden van die uitspraken zijn: 
1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie 

ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan.
2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
3. Ik ervaar een leegte om me heen.
4. Ik mis gezelligheid om me heen.
5. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan ver-

trouwen. 
6. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw 

verbonden voel.
7. Vaak voel ik me in de steek gelaten.
Het woord ‘eenzaamheid’ komt in deze test niet voor. 
Dat is speciaal gedaan, om te voorkomen dat men-
sen niet de echte antwoorden geven. Veel mensen 
schamen zich te veel om toe te geven dat ze een-
zaam zijn.

15
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Aan het eind van dit ar-
tikel kun je de volgende 
vragen beantwoorden:
Wat zijn de kenmerken 
van eenzaamheid?
Hoe komt het dat jonge-
ren zich vaker eenzaam 
voelen dan 55-plussers?
Waarom is eenzaamheid 
een bedreiging voor je 
gezondheid?
Wat is het verschil tussen 
eenzaam en alleen?

} }

leuk’, maar als een écht probleem. 
Eenzaamheid kan leiden tot depres-
sies, tot hartziekten, tot zelfdoding 
zelfs. Onderzoekers noemen een-
zaamheid een grote bedreiging voor 
je gezondheid. Net als overgewicht. 

 Wat kun je doen?
Niet alle eenzaamheid is makkelijk 
op te lossen. Maar een eerste stap 
is: je er niet voor schamen en aan 
jezelf toegeven dat je inderdaad 
eenzaam bent. Het gevoel geeft 
ook een bepaald signaal. Het laat 
je weten: Ik moet iets doen aan 
mijn sociale contacten! Voor de een 
kan het helpen om bij een club of 
vereniging te gaan. Een ander heeft 
meer aan cursus om wat zelfver-
zekerder te worden. Of om sociale 
vaardigheiden op te doen. En weer 
een ander is geholpen als hij of zij 
contact kan maken met lotgeno- 
ten.

Stop

 
    
1. Terug naar het begin: Mila.
 a.   Denk je dat Mila’s eenzaamheid tijdelijk is of langdurig?  

Waar hangt dat van af?
 b.  Welke tips zou je Mila kunnen geven? Schrijf haar een brief.

2. Er wordt een verschil gemaakt tussen sociale eenzaamheid en 
emotionele eenzaamheid.

 a.  Onderzoek wat het verschil is en schrijf dat in je eigen woorden op.

3. Sommige mensen zeggen dat de sociale media ervoor zor-
gen dat jongeren van nu eenzaam zijn: ze vergelijken zich te 
veel met anderen die een veel leuker leven lijken te hebben. 
Anderen zeggen weer dat sociale media juist eenzaamheid 
tegengaan, omdat je makkelijker met mensen contact kunt 
houden. Zelfs als ze ver weg wonen. 

 a.   Wat vind jij? Bespreek met degene die naast je zit of sociale media 
eenzaamheid veroorzaken, of dat ze het juist tegengaan.

 b.   Houd daarna een stemming in de klas: wat vinden je medeleerlin-
gen? En welke argumenten hebben ze hiervoor?

4. Iedereen kent het gevoel van eenzaamheid.  
Maak een collage of tekening waarin je duidelijk maakt wat 

  voor een gevoel dat is en wat het met je doet.

Vragenlijst voor de ‘eenzaamheidsschaal’
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lijve ondervonden hebben wat seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is. Houd 
hier rekening mee als je het artikel 
bespreekt. Geef duidelijk aan waar leer-
lingen terecht kunnen die hierover door 
willen praten (bij jou, mentor, vertrou-
wenspersoon).

- Lees de casus aan het begin over het 
programma Verkracht of niet?.
- Bekijk een aflevering van dit program-
ma (een link is te vinden op whyma-
gazine.nl) en volg de aanwijzingen van 
opdracht 1.
- Lees de rest van het artikel.
- Lees bron 1 over het ‘sekscontract’. 
Aan het eind staat dat sommige vrou-
wen vinden dat er een cultuuromslag 
nodig is. Bespreek wat dit betekent en 
wat zo’n omslag in zou kunnen houden.
- Laat de leerlingen in tweetallen op-
dracht 2 maken. 
- Zet banken en stoelen aan de kant en 
voer opdracht 3 uit. Geef van te voren 
duidelijk aan dat het een oefening is, 
waarbij je leert om grenzen te voelen en 
aan te geven. Je kunt dus uitproberen 
om er achter te komen wat bij je past 
en wat niet. Door dit te benadrukken 
en dit tijdens de oefening te herhalen, 
wordt het wat minder persoonlijk als 
iemand op afstand gehouden wordt. 
Leerlingen kunnen ook een persoonlij-
ke, schriftelijke reflectie op de opdracht 
maken. Wellicht kunnen ze hierin vrijer 
spreken dan bij het nabespreken van de 
oefening – ook afhankelijk van de sfeer 
en veiligheid in de klas. 
- Variatie op de opdracht: Er staan twee 
rijen tegenover elkaar. De ene rij blijft 
staan, de andere rij komt stap voor stap 
dichterbij. De rij die is blijven staan, 
geeft aan wanneer de ander moet stop-

Over de grens
Dat is precies wanneer we spreken 
van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag: als iemand jouw seksuele 
grens overschrijdt. Dat gaat lang 
niet altijd om seks, maar ook om 
aanrakingen, opmerkingen of zoe-
nen. Als iemand te dicht bij je komt 
staan, of je aanraakt terwijl jij daar 
geen zin in hebt, is er al sprake van 
grensoverschrijdend gedrag. Wan-
neer iemand seksuele toespelingen 
maakt waar jij niet op zit te wach-
ten, of ongevraagd aan je billen of 
je buik zit. Of wanneer iemand in 
de kroeg een paar drankjes voor 
je koopt, en dan met je probeert te 
tongzoenen, terwijl je dat niet wil. 

Hier ligt mijn grens 
Het lastige is dat er altijd minimaal 
twee mensen zijn in dit soort situ-
aties. En die kunnen heel verschil-
lend naar zo’n situatie kijken. Je 
baas wil graag een vertrouwelijk 
gesprek met je voeren en komt 

17Seksueel grensoverschrijdend gedrag
STOP! HIER LIGT MIJN GRENS!
 
      
  

     In het tv-programma Verkracht of niet? worden waarge-
 beurde situaties nagespeeld. Een panel van 14 jongeren 
kijkt naar deze situatie en moet daarna een simpele vraag beant-
woorden: Is er hier sprake van verkrachting of niet? Dat die vraag 
toch niet zo simpel is, blijkt al snel. Een verkrachting gebeurt lang 
niet altijd tussen een meedogenloze jongen en een weerloos 
meisje. Heel vaak kennen ze elkaar al. Soms is er al een flinke tijd 
over en weer geflirt. Vaak is er alcohol in het spel. Allemaal facto-
ren die ervoor zorgen dat het lastiger wordt om je grenzen aan te 
geven. Terwijl dat zo belangrijk is. Maar hoe weet je wat je grenzen 
zijn? Hoe leer je om ze aan te geven? Hoe kun je dit soort situaties 
    voorkomen? 

Start
Tekst: Maxine Herinx

#MeToo
In 2017 werd de hashtag #MeToo 
enorm populair. De oproep was 
simpel. Heb jij ooit seksueel over-
schrijdend gedrag meegemaakt? 
Deel het met #MeToo, ‘ik ook’. Er 
kwamen honderdduizenden verha-
len naar boven van vrouwen – en 
mannen – die onprettige situaties 
hadden meegemaakt. In de meest 
extreme gevallen was er sprake van 
aanranding of verkrachting. Heel 
vaak was er sprake van een situatie 
waarin iemand een machtspositie 
had. En waarvan het slachtoffer 
later dacht: 'Daar ging iemand mijn 
grens over.'

}
daardoor dicht bij je staan. Maar jij 
kunt dat heel onprettig vinden. En 
je docent kan het goed bedoelen 
om een hand op je schouder te leg-
gen, maar voor jou hoeft dat hele-
maal niet fijn te zijn. In die gevallen 
gaat iemand over jouw persoonlijke 
grens heen: een denkbeeldige cirkel 
die je om jezelf heen kunt trekken, 
waar een ander niet zomaar in mag 
komen. Die cirkel verschilt per per-
soon, per situatie en per moment. 
De ene persoon mag best een hand 
op je schouder leggen, de ander 
niet. Met de een wil je zoenen of 
naar bed, met een ander niet. Het 
is dus belangrijk om eerst bij jezelf 
te herkennen waar je grens ligt. Het 
lastige is dat je die vaak pas voelt, 
als iemand eroverheen gaat. Ineens 
voelt iets niet oké. Je kunt je onze-
ker voelen, of onrustig. Soms voel 
je het in je lijf: je spieren spannen 
zich aan, of je zet een stap achteruit. 
Maar soms voel je het helemaal 
niet zo duidelijk aan. Dan besef je 

BRON

Sekscontract
In de zomer van 2017 werden 
alle seksuele handelingen zon-
der nadrukkelijke toestemming 
strafbaar in Zweden. Het is een 
aardig idee, maar hoe moet het 
in de praktijk gaan werken? Het 
is nog niet zo makkelijk om te 
bewijzen dat beide partijen goed-
keuring gaven. Daarom bedacht 
advocaat Baharak Vaziri een app. 
Hierin sluiten mensen die seks 
met elkaar willen hebben een 
soort contract met elkaar: ‘Jo-
han Johansson verklaart hierbij 
seks te willen hebben met Tove 
Holmlund. En andersom.’ Je 
ondertekent die afspraak met de 
Zweedse variant van je DigiD, 
je digitale identificatiecode. Veel 
(vrouwelijke) Zweden geloven 
niet zo in de app. Mag je na het 
ondertekenen dan ineens zomaar 
alles met elkaar doen? En hoe 
zit het als je je alsnog bedenkt 
na het sluiten van dat contract? 
Volgens deze vrouwen is er een 
cultuuromslag (een verandering 
in denken) nodig, en geen app. 
Bron: Trouw }
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pas achteraf dat iemand over jouw 
grens is gegaan. Het is daarom 
belangrijk om voor jezelf te onder-
zoeken waar jouw grens ligt. Als je 
je daar bewuster van wordt, kun je 
ook op tijd ingrijpen. 

Stop!
Wat doe je vervolgens als je voelt 
dat iemand over jouw grens heen 
gaat? Geef duidelijk aan wat je niet 
wilt: ‘Hier ben ik niet van gediend.’ 
En spreek uit wat je van de ander 
verwacht: ‘Ik wil dat je daarmee 
stopt.’ Je kunt hier het beste zo 
duidelijk mogelijk in zijn. Het kan 

namelijk zijn dat de ander denkt 
dat het wel oké is. Iemand kan 
onbedoeld over jouw grenzen heen 
gaan. Maar ook als je een hele 
avond met iemand geflirt hebt, 
maar ineens merkt dat je toch niet 
met diegene wil zoenen, mag je 
zeggen: 'Tot hier en niet verder.' 
Dat is geen zeuren of je aanstellen, 
maar juist voor jezelf opkomen. 

Geen nee, maar ja
In bepaalde landen, zoals Zweden, 
draaien ze de rollen om. Ze vinden 
daar dat je niet pas ‘nee’ moet 
zeggen wanneer een situatie niet 

prettig voelt, maar dat je allebei 
duidelijk ‘ja’ moet zeggen. Daar 
voerden ze de ‘Goedkeuringswet’ 
in. (Zie bron 1.) Wil je seks met 
elkaar? Pas wanneer je zeker weet 
dat beide partijen dat willen, mag 
je verder gaan. Op deze manier 
staan slachtoffers van grensover-
schrijdend gedrag sterker in hun 
schoenen. Ze hoeven niet langer te 
bewijzen dat ze iets niet fijn von-
den, en dat iemand over hun grens 
ging. De vraag is nu aan de dader: 
'Wist je zeker dat de ander het ook 
wilde?' Is dat niet zo, dan 
zit hij/zij fout. 

 
    

1.  Ga naar whymagazine.nl en kies een afleve-
ring van Verkracht of niet? om samen met 
de klas te kijken. Je kunt de aflevering ook 
met de meisjes en jongens apart bekijken, 
net zoals in het programma gebeurt.  
a. Pauzeer het programma na de fragmenten en 
bespreek ze eerst in de klas na. Bekijk dan wat de 
leden van het panel zeggen. 
b. Wat vond je het meest opvallend aan de uit-
zending, of aan de discussie daarover? Schrijf dat 
voor jezelf op. 

2.  Lees de alinea ‘Geen nee, maar ja’ en bron 1 
nog eens goed door. Bespreek deze wet en 
de ‘sekscontract’-app in tweetallen. Beant-
woord samen de volgende vragen: 
a. Zou deze Goedkeuringswet ook in Nederland 
ingevoerd moeten worden? Waarom wel of niet? 
b. Is deze app een goede manier om mensen te  
 

 

Stop

  beschermen tegen grensoverschrijdend ge- 
drag? Waarom wel of niet?   
c. In de bron lees je dat veel Zweedse vrouwen 

 vinden dat er een ‘cultuuromslag’ nodig is. Leg 
 in je eigen woorden uit wat hiermee bedoeld kan 
 worden.

3.  Waar ligt jouw persoonlijke grens? Dat ga je 
ervaren. 
a. De klas deel je op in twee rijen. Die twee rijen 
gaan tegenover elkaar staan.  
b. Je loopt nu tegelijkertijd op elkaar af. Stap voor 
stap, steeds dichter naar elkaar toe. Als diege-
ne die tegenover je staat te dichtbij komt, zeg je 
‘stop’. Dan schuift de rij door en begint het op-
nieuw. 
c. Bespreek daarna wat er gebeurde. Waarom 
mag de een dichterbij komen dan de ander? Voelt 
het persoonlijk als je van iemand niet dichtbij 
mag komen? Waarom is dat?  

Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende vragen:
Wat wordt er bedoeld met seksueel grens-
overschrijdend gedrag? 
Waar ligt jouw persoonlijke grens en hoe 
komt het dat die per situatie kan verschillen? 
Hoe geef je aan waar jouw grens ligt, en wan-
neer iemand deze overschrijdt?

w

w

w

De invloed van hashtag #MeToo was ook buiten social  media groot. Wereldwijd  kwamen vrouwen bij elkaar tijdens 'women's marches' om te strijden voor vrouwenrechten en te protesteren tegen de  seksistische uitspraken van  president Trump. v
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pen. Tenzij de ander niet dichterbij wil 
komen. Die mag dan blijven staan. 
- Bespreek de foto op pagina 19. Waar 
is deze gemaakt en wat staat er alle-
maal op het bord? Welke hashtags 
herkennen de leerlingen? Geef eventu-
eel extra uitleg.
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van 
het artikel goed begrepen hebben.

Blz. 20 & 21: Het grote LHB project. 
Vijf keer LHB. 
Sluit aan bij thema 10, §3 Verliefd! van 
Perspectief.
Praten over seksualiteit en/of seksuele 
voorlichting gebeurt meestal vanuit 
het heteroperspectief. Terwijl 1 op de 
10 of 20 leerlingen (schattingen lopen 
uiteen) homo- of biseksuele gevoelens 
kan hebben. En ook al heb je die niet, 
dan mag je er alsnog wat over leren. In 
een tijd waarin ‘homo’ nog steeds een 
gangbaar scheldwoord is en het voor 
de meeste middelbare scholieren on-
denkbaar is om uit de kast te komen, is 
wat meer aandacht voor dit onderwerp 
geen overbodige luxe.

Let op! Ligt dit onderwerp gevoelig in 
de klas? Worden er leerlingen gepest? 
Houd daar dan extra rekening mee. 
Als leerlingen kwetsende opmerkingen 
maken, vraag dan dóór: waarom vind je 
dat? Hoe kom je daarbij? Van wie heb 
je deze informatie? Het lokale COC (Zie 
www.coc.nl - onderaan de pagina staan 
de verschillende regio’s) kan voor erva-
ren gastsprekers zorgen, die gewend zijn 
om het onderwerp toegankelijk en be-
spreekbaar te maken. Het GSA Netwerk 
(www.gsanetwerk.nl) ondersteunt het 
onderwijs op verschillende manieren.

- Opdracht 1 en 3 kunnen zelfstandig 
gemaakt worden.
- Opdracht 2, 4 en 5 zijn groepswerk.
- Niet iedereen hoeft alle opdrachten te 
maken; je kunt er zelf een selectie uit 
maken.

Blz. 22–25: Maria - Moeder en maagd. 
Heilige familie. 
Dit is een extra stuk levensbeschou-
wing voor niet-Perspectiefgebruikers.  
Het kan ook als extra worden aangebo-
den bij 10, §3 Verliefd! van Perspectief.
In het (katholieke) christendom speelt 
Maria een belangrijke rol. Als moeder 
van Jezus, de zoon van God. Maria 
wordt nog altijd vereerd als moeder en 
als maagd. Ze is een troostrijke figuur 
voor gelovigen, maar de menselijk 
onmogelijk combinatie van moeder zijn 
en maagd zijn heeft vrouwen ook eeu-
wenlang voor een onmogelijke opgave 
gesteld. 

- Lees het introductiestukje bij ‘Start’ 
waar kort het verhaal van Maria verteld 
wordt.
- Bekijk de foto’s op pagina 23. Bo-
ven: de aartsengel Gabriël kondigt de 
geboorte van Jezus aan. Onder: de 
geboorte van Jezus in een stal in Beth-
lehem. 
- In het vervolg wordt uitgelegd wat er 
bijzonder is aan Maria en welke rol zij 
nu nog speelt in het (katholieke) chris-
tendom.
- Bron 1 gaat dieper in op de betekenis 
van Maria, zoals je dat nog dagelijks 
kunt ervaren in het dorpje Lourdes.
- Bron 2 geeft informatie over het 
maagdenvlies – een vlies dat geen vlies 
is en waar veel misverstanden over 
bestaan.

Heilige familie
MARIA – MOEDER EN MAAGD

Tekst: Hilde van Halm
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Tweeduizend jaar gele-
den, voor het begin van 

onze jaartelling, leefde er 
een jonge vrouw. Ze heette Maria 
en ze zou gaan trouwen met Jozef. 
Op een dag kwam er een engel 
bij haar, die zei: ‘Wees niet bang, 
Maria. God is bij je. Je zal zwanger 
worden en een zoon baren. Je zal 
hem Jezus noemen en hij zal een 
bijzonder mens zijn. Hij zal de zoon
     van God genoemd worden.’ 

‘Maar hoe kan dat?’ zei Maria. 
‘Ik ben nog nooit met een man 
samen geweest.’ ‘De heilige Geest 
zal over je komen,’ antwoordde 
de engel. ‘En daarmee zal ook je 
zoon heilig zijn en zoon van God 
genoemd worden.’
En zo gebeurde het. Negen maan-
den later kreeg Maria een zoon. 
Zonder dat ze ooit met een man 
gemeenschap had gehad! Ze 
noemde hem Jezus. 

Voor christenen is hij de zoon 
van God. Voor moslims is hij een 
belangrijke profeet.
Voor rooms-katholieke christenen 
is niet alleen Jezus, maar ook 
Maria nog altijd heel belangrijk. 
Ze wordt vereerd en aanbeden. 
Ze wordt gezien als een soort 
‘moeder van iedereen’, bij wie je 
altijd terecht kunt. Zij begrijpt je, zij 
troost je, zij is er voor je.

Bijzondere familie
De bijbelse familie van Jezus is dus 
een bijzondere familie. Zijn vader 
Jozef is niet echt zijn vader, al wordt 
Jezus wel door hem opgevoed. 
Zijn moeder Maria heeft een kind 
gekregen terwijl ze nooit seks heeft 
gehad: ze is nog altijd een maagd. 
Ze is zwanger geworden van de 
‘heilige Geest’ – de geest van God. 
Een bijzonder verhaal. Een vreemd 
verhaal misschien. Maar het maakt 
wel iets duidelijk: deze voorgeschie-
denis laat al zien dat Jezus een 
bijzonder mens zal zijn. En omdat 
Jezus bijzonder is, is zijn moeder 
dat ook.

Troost
Elke katholieke kerk heeft een spe-
ciaal Maria-hoekje. Je vindt er een 
beeld of schilderij van haar. Er staan 
bloemen. Je kunt er een kaarsje 
branden en er staan stoelen, zodat 
je even kunt zitten om te bidden. 
Veel gelovigen voelen een speciale 
band met Maria. (Zie bron 1 op blz. 
24.) Voor hen staat ze wat dichterbij 
dan God of Jezus. Ze is een moeder 
en het is vaak makkelijker om iets 
aan je moeder te vertellen, of op te 
biechten, dan aan je vader. Ze is een 
mens, ze weet wat het is om pijn en 
verdriet te hebben. Dat kan een hele 
troost zijn. 

Start

Twee belangrijke momenten uit het leven van Maria. 
Boven ‘De aankondiging’: de aartsengel Gabriël vertelt Maria dat zij een kind gaat krijgen. 
Onder een ‘kerststalletje’: Jezus is geboren in een stal. Hij ligt in een ‘kribbe’ – een bak waar de  
dieren uit eten. Zijn moeder Maria zit geknield naast hem. Achter hem staat Jozef, de man van Maria.

Als je weleens met Kerst naar de kerk bent gegaan, heb je dit verhaal vast en zeker eerder gehoord.  
Het verhaal van de geboorte van Jezus, ‘geboren uit de maagd Maria'.  
In dit artikel staan we stil bij die voor ons vreemde combinatie: moeder én maagd. 

Geen seks
Dat Maria maagd was én moeder 
onderstreept het bijzondere van 
Jezus. Het laat zien dat voor God 
niets onmogelijk is, dat er altijd een 
nieuw begin gemaakt kan worden. 
Maar veel mensen hebben dit ver-
haal op een andere manier uitge-
legd. De nadruk kwam erop te lig-
gen dat zij geen seks heeft gehad. 
Het werd een vreemde, verwarren-
de, dubbele boodschap: aan de ene 
kant laat Maria zien hoe mooi en 
bijzonder het moederschap is. Maar 
datgene waardoor je moeder wordt 
– seks hebben – mag er niet zijn. 

 

Moederschap
Als Maria een soort ideaalbeeld 
voor vrouwen is, dan kom je al snel 
in de problemen, omdat je het maar 
moeilijk goed kunt doen. Moeder-
schap werd altijd wel als belangrijk 
gezien. Seks was meer een ‘noodza-
kelijk kwaad’ om moeder te kunnen 
worden. Niet iets waar vrouwen 
van zouden kunnen, of mogen, 
genieten. 

23

•
}

Vijf keer LHB  
HET GROTE LHB PROJECT   
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Tekst: Hilde van Halm & Maxine Herinx
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Seks moet je leren!
Het is belangrijk dat je weet hoe 
seks werkt. Daarom wordt er op 
school aandacht aan besteed. Vaak 
gaat dat over de gevaren van seks. 
En bijna altijd is het gericht op seks 
tussen mannen en vrouwen. Kan 
dat niet anders?  

Verliefd, verkering, relaties – wat je erover leest of ziet in films en series gaat bijna 
altijd over een meisje en een jongen. De meeste mensen zijn inderdaad hetero-
seksueel. Maar niet iedereen. Er zijn jongens die op jongens vallen. Meisjes die 
verliefd worden op meisjes. Jongens en meisjes die het niet zeker weten. Meisjes 
en jongens die op andere mensen vallen en bij wie het niet uitmaakt of dat dan 
een meisje of een jongen is. Op deze pagina’s vind je vijf opdrachten over relaties 
waar je minder vaak over hoort of leest. Opdracht 1 en 3 maak je alleen. Opdracht 
2, 4 en 5 doe je in een groepje. 

1
• Bekijk op whymagazine.nl twee 

filmpjes waarin seksuele voor-
lichting op een andere manier 
wordt gebracht. Op wat voor 
manier is deze voorlichting an-
ders? Wat vind je daarvan? 

• Maak nu een voorstel voor 
seksuele voorlichting op jouw 
school. Zorg ervoor dat deze 
voorlichting interessant is voor 
iedereen, op wie hij/zij ook valt.

• Je mag zelf kiezen bij welk(e) 
vak(ken) je deze voorlichting 
onderbrengt en aan welke 
onderwerpen aandacht wordt 
besteed. Kies ook op wat voor 
manier en door wie deze voor-
lichting gegeven wordt.

LHBTQIAP...
Je bent de afkorting LHBT vast al 
eens tegengekomen. Soms zie je: 
LHBTQ. Of: LHBTQIAP. Maar wat 
betekenen die letters eigenlijk? 

• Bekijk via whymagazine.nl het 
filmpje waarin deze letters (en 
nog een paar andere) kort wor-
den uitgelegd.

• Zoek meer informatie over de 
eerste drie letters van de afkor-

ting: de L, de H en de B. Op You-
Tube staan allerlei filmpjes van 
mensen die daarover vertellen. 
Kies ook nog 1 andere letter uit 
het filmpje dat je gezien hebt en 
zoek daar ook meer informatie 
over.

• Bekijk ook het filmpje waarin 
jongeren vertellen in hoeverre 
LHBT’ers geaccepteerd worden.

• Maak een informatieblad over 
L's, H’s en B’s.

Hoe zit het met de T?
De T in de afkorting LHBT staat 
voor transgender. Transgender 
mensen voelen zich niet, of niet 
helemaal, thuis in het lichaam 
waarmee ze geboren zijn. Iemand 
die geboren is als jongen, bijvoor-
beeld, kan zich vanbinnen een 
meisje voelen. Of omgekeerd. Je 
vindt hier geen opdrachten over 
transgender mensen, omdat het 
thema over relaties tussen ver-
schillende mensen gaat. Wel of 
niet transgender zijn, staat daar 
los van. Als transgender kun je 
hetero of lesbisch, homo of bi 
zijn.

3

Uit de kast
‘Uit de kast’ komen en je omge-
ving vertellen dat je op mensen 
van hetzelfde geslacht valt, is voor 
iedereen spannend. Maar in som-
mige kringen is het nog net ietsje 
lastiger. Presentator Arie Boomsma 
maakte hierover het tv-programma 
Uit de kast. 
• Werk in groepjes van vier. 
• Verdeel de vier afleveringen 

van ‘Uit de kast’ die op whyma-
gazine.nl staan. Iedereen kijkt 
dus één aflevering. 

• Vertel elkaar over de aflevering 
die jullie hebben gekeken. Was 
het moeilijk voor deze persoon 
om uit de kast te komen? In 
welke opzichten wel of niet? 

2

Een nieuw verbond
Als je lesbisch, biseksueel of homo-
seksueel bent, komt er een moment 
waarop je dat aan anderen vertelt. 
Voor veel jongeren is dat best 
lastig. En dat is ook wel te begrij-
pen. Omdat het met seks(ualiteit) 
te maken heeft, voelt het intiem en 
privé. Hetero’s hoeven daar nooit 
iets over uit te leggen. Met elkaar 
kun je er op school voor zorgen dat 
het ‘uit de kast’ komen wat makke-
lijker wordt. In deze opdracht zoek 
je uit hoe dat werkt.
• Ga naar www.gsanetwerk.nl 

en zoek uit wat het GSA Net-
werk is en wat het doet. Bekijk 

de kopjes ‘doe mee’, ‘acties’ en 
‘netwerk’. 

• Verzamel de informatie die je 
vindt en maak daar met elkaar 
een verslag van.

• Vertel aan de rest van de klas 
wat een GSA Netwerk is en wat 
dat op jullie school zou kunnen 
doen. 

• Houd vervolgens een klas-
sengesprek over de volgende 
stelling:  
‘Onze school zou goed een GSA 
Netwerk kunnen gebruiken.’

4 Trots!
Eén keer per jaar trekt de Canal 
Parade tijdens de Pride door de Am-
sterdamse grachten. Waarom wordt 
deze Pride gehouden? En hoe is 
de Pride door de jaren heen veran-
derd? Jullie gaan het uitzoeken. 
• Kijk eerst naar het introductie-

filmpje over de Gay Pride op 
whymagazine.nl. 

• Ga zelf op zoek naar meer in-
formatie over de Pride. Beant-
woord op zijn minst de volgen-
de vragen:  
- Wat is de Pride? Waarom heet 
de Pride zo?  
- Wat is de geschiedenis van de 
Pride?  
- Waar ter wereld wordt er alle-
maal een Pride georganiseerd?  
- Wat is de betekenis van de re-
genboogvlag die altijd wappert 
tijdens de Pride?  
- Hoe ziet de Pride er in Neder-
land uit?  
- Is er kritiek op de Pride? Wat 
voor kritiek is dat? 

• Presenteer de informatie op een 
poster, in een Powerpoint of in 
een filmpje.

5
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Maagd(envlies)
Een maagd is iemand die geen seks heeft gehad – dus 
mannen én vrouwen kunnen maagd zijn. Er is vooral 
veel verwarring over het maagdenvlies. Het grootste 
misverstand is dat het een vlies zou zijn; een soort afdek-
king van de vagina dat ‘doorboord’ wordt als een vrouw 
voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft. Maar 
het is geen vlies. Het is een klein randje weefsel rondom 
de ingang van de vagina, dat er bij ieder meisje anders 
uitziet. Sommige meisjes hebben het zelfs helemaal niet. 
Het is dus ook niet zo dat een vrouw bloed moet verlie-
zen als ze voor het eerst geslachtsgemeenschap heeft. 
Als een vrouw bloedt, betekent dat eerder dat ze gespan-
nen is, of niet opgewonden. Dan ontstaan er makkelijk 
schaafwondjes aan de wanden van de vagina, waardoor 
ze wat bloed kan verliezen. 

 
      
2. In veel culturen is het nog steeds erg belangrijk dat een meisje maagd blijft totdat ze  

gaat trouwen. Mensen geloven dat ze dat kunnen ‘controleren’ door te kijken of een meisje 
nog een maagdenvlies heeft. Maar, zoals je in bron 2 kunt lezen, hebben het maagdenvlies en 
maagdelijkheid eigenlijk niks met elkaar te maken. 
a. Ga naar www.whymagazine.nl en bekijk daar de vlog van Meriam en die van Lisa tot 3'30.  
b. Wat vind je het meest opvallende verschil tussen de twee video’s? Bespreek dat in een groepje van vier.  
c.  Meriam leest aan het begin van haar video een vraag voor. Schrijf zelf een brief aan dit meisje, van on-

geveer 200 woorden, waarin je haar vraag beantwoordt.
 d. Denk je dat een jongen ooit zo’n vraag in zou sturen? Waarom wel of niet?

3. Een maagd is iemand die nog geen seks heeft gehad. Maar wat versta je eigenlijk onder seks? 
Bespreek de volgende vragen met een medeleerling. Probeer steeds een antwoord te geven 
waar jullie het allebei mee eens zijn. Als je alle vragen hebt beantwoord, kun je een definitie 
van seks geven. Deel deze met je klas.

 a. Is tongzoenen een vorm van seks? 
b. Moet je naakt zijn om seks te hebben, of kan dat ook met je kleren aan? 
c. Gaat seks alleen om je geslachtsdelen? Of kan dat ook met je handen?

         d. Als een meisje met een meisje seks heeft gehad, is ze dan nog maagd?

Maria wordt bijna altijd afgebeeld met een blauwe mantel. Blauw is de kleur van zuiverheid en van vroomheid. Haar onderkleed is wit, een weerkaatsing van het goddelijke licht. Om Maria’s hoofd zie je vaak een aureool, een stralenkrans. Dit geeft aan dat zij heilig is. Maria houdt haar handen hier open. Dat laat zien dat ze ontvankelijk is: ze staat open voor de wil van God.

- 
 
      

1. Bezoek een katholieke kerk in je om- 
geving en vraag aan iemand van die kerk 
om een rondleiding. Maak een verslag van 
je bezoek waarin je in elk geval schrijft:

 a.  Welke beelden en schilderijen er van Maria te 
zien zijn.

 b. Hoe het Maria altaar er uitziet.
 c.  Vraag aan degene die een rondleiding geeft 

wat Maria voor hem of haar betekent. Schrijf 
dat ook in je verslag.

Lourdes
Het dorpje Lourdes, in het zuiden van Frankrijk, 
is een bedevaartsoord. Een heilige plaats waar 
mensen naartoe gaan om te bidden, of om gene-
zen te worden. Zo’n honderdvijftig jaar geleden 
zag het herdersmeisje Bernadette Soubirous hier 
ineens een verschijning van Maria. Op aanwijzin-
gen van Maria vond Bernadette een bron die nog 
altijd water geeft. 
Mensen geloven dat het water van Lourdes zie-
ken kan genezen. Dagelijks staat er een lange rij 
gelovigen die achter elkaar door de grot lopen. 
Met een sjaal of zakdoek wrijven ze over de 
muren van de grot. Ook daar gaat een genezende 
werking van uit. Voor de grot staan banken, waar 
mensen zitten te bidden. Er branden kaarsen. On-
danks alle drukte is het er rustig en stil. Het is een 
bijzondere plek – of je nu gelooft of niet. Worden 
mensen écht beter van een bezoek aan Lourdes? 
Ze voelen zich in elk geval wel een stuk beter. 

v

Stop
Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende  
vragen:
Wie was de maagd Maria en wat was er 
bijzonder aan haar leven?
Waarom hebben mensen een speciale 
band met Maria?
Wat gebeurt er in Lourdes?
Wat is een maagd?
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- Opdracht 1 kan ook klassikaal georga-
niseerd worden.
- Opdracht 2 is een groepsopdracht 
naar aanleiding van bron 2 over het 
maagdenvlies. U kunt er ook voor 
kiezen om beide vlogs klassikaal te 
bekijken en te bespreken.
- Opdracht 3 laat leerlingen onderzoe-
ken wat seks nu eigenlijk is, wat leer-
lingen daaronder verstaan. De vragen 
worden in tweetallen beantwoord, de 
uiteindelijke definitie wordt klassikaal 
gedeeld. Met elkaar kan er besproken 
worden wat een goede definitie van 
seks is.
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van het 
artikel goed begrepen hebben.

Blz. 26–29: Het huwelijk. Tot de dood 
ons scheidt? 
Sluit aan bij thema 10, §4 Vaste relatie 
van Perspectief.
Het huwelijk is omgeven met allerlei 
romantische ideeën en idealen. Maar 
in wezen sluit je een economisch en 
sociaal contract met elkaar. En het 
aantal eenpersoonshuishoudens neemt 
toe. Heeft het huwelijk zijn langste tijd 
gehad?
 
- Het artikel start met de bekende mythe 
van Aristofanes waarin wordt uitgelegd 
waarom mensen op zoek zijn naar hun 
wederhelft. 
- Lees vervolgens het overzicht van 
ideeën over het huwelijk, samenwonen 
en geregistreerd partnerschap.
- Opdracht 1 en 3 kunnen leerlingen 
zelfstandig uitvoeren.
- Opdracht 2 is een groepsopdracht, die 
klassikaal kan worden nabesproken. 
Ben je in je eentje maar een half mens? 

 
      

Het huwelijk
TOT DE DOOD ONS SCHEIDT?

     Op zoek naar je wederhelft
     De Grieken schreven mythes, vertelden verhalen met een 
boodschap. Ze gingen over de schepping van de aarde, over goden 
en over helden. Aristophanes (446 v. Chr.-386 v. Chr.) schreef zo’n 
mythe over de mens. Die zag er nogal anders uit dan nu. Hij liep 
niet rechtop met twee armen, twee benen en een hoofd. In zijn ver-
haal zaten twee mensen met hun ruggen tegen elkaar aan geplakt 
en hadden ze dus twee hoofden, vier armen en vier benen. Je kunt 
je wel voorstellen hoe sterk deze mensen waren. Dat vonden de go-
den ook. Ze voelden zich zelfs een beetje geïntimideerd door deze 
mensen. Om hun macht te verminderen, besloot de oppergod Zeus 
daarom om deze mensen in tweeën te splitsen. Zo kwam de mens 
eruit te zien zoals we hem nu kennen. Maar de gesplitste mens was 
eenzaam, en ging op zoek naar zijn wederhelft. Zonder deze weder-
helft voelde de mens zich nooit meer compleet. Wat heeft deze 
   mythe te maken met onze ideeën over liefde en het huwelijk? 

Tekst: Maxine Herinx

Een mooie witte jurk, een nieuw 
pak, twee ringen, een groot feest… 
Een huwelijk is een bijzonder mo-
ment. Tijdens zo’n trouwerij belooft 
een stel het hele leven bij elkaar te 
blijven. In ziekte en gezondheid, in 
voorspoed en in tegenspoed. Toch 
eindigt een groot aantal huwelij-
ken in een scheiding. Hoe dachten 
mensen vroeger en nu over het 
huwelijk? En hoe komt het dat die 
ideeën veranderd zijn? 

26

}

27

Modern 
Het romantische beeld dat we nu 
hebben van trouwen, is relatief 
modern. Mensen maken samen be-
wust de keuze om hun leven samen 
door te brengen. Dat is niet altijd 
zo geweest. Het huwelijk was lange 
tijd vooral iets praktisch. Zou je er 

economisch op vooruitgaan? Ging 
je familie akkoord met de partner-
keuze? Dat waren afwegingen bij 
het sluiten van een huwelijk. Maar 
bovenal was het iets wat je gewoon 
deed, iets wat van je verwacht 
werd. Voor een vrouw betekende 
trouwen tot 1957 dat ze haar baan 

Start

verloor, en niets meer te zeggen 
had over haar geld en kinderen. 
Nogal een offer!  

Nieuwe ideeën
Hoe mensen tegen relaties aan-
kijken, heeft dus alles te maken 
met hoe de samenleving eruitziet. 

1964

Anticonceptiepil in 

Nederland verkrijgbaar.

1970

Recordaantal huwelijken 

in Nederland:   ...  duizend.

1971

................................

................................

1998
2030201720152005

2001

Invoering geregistreerd

partnerschap.

................................

................................

Eerste samenlevingscontract 

tussen meer dan twee personen 

werd getekend.

Er zijn 2,9 miljoen 

alleenstaande Nederlanders.

  ...  duizend paren trouwden. Er 

werden 17,9 duizend geregistreerde 

partnerschappen gesloten.

Er zullen 3,4 miljoen 

alleenstaanden zijn (4 op 

de 10 huishoudens).

Een aantal ontwikkelingen hebben 
ervoor gezorgd dat mensen nu 
minder snel gaan trouwen, en ook 
sneller scheiden. De eerste factor is 
dat de kerk steeds minder belang-
rijk werd. Mensen gingen steeds 
minder focussen op het leven na 
de dood, en meer op het leven op 

aarde. Wat telt is of je hier en nu ge-
lukkig bent. Zo gingen mensen ook 
naar hun relatie kijken: Word ik er 
niet meer gelukkig van? Dan is het 
tijd om mijn relatie te beëindigen. 
Een tweede factor is de emancipa-
tie van vrouwen. Doordat vrouwen 
zich steeds meer financieel konden 

Alleen wonen
In Nederland groeit het aantal 
eenpersoonshuishoudens. Dat 
komt omdat mensen een andere 
levensloop hebben gekregen. 
Ging je vroeger nog vaak vanuit 
je ouderlijk huis trouwen, tegen-
woordig gaan veel jongeren eerst 
een tijdje op zichzelf wonen. En 
mensen die uit een beëindigd(e)  
relatie of huwelijk komen, gaan 
ook weer alleen wonen. Het 
aantal mensen dat alleen woont, 
groeit alleen maar. Vooral in de 
grote steden (Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht), waar 
ook veel studenten wonen. In de 
toekomst verwacht men dat 1 op 
de 2 huishoudens daar een een-
persoonshuishouden zal zijn. 

BRON 1

} }

Bestaat er één iemand die ‘de ware’ is?
- Opdracht 4 laat leerlingen de verschil-
len uitzoeken tussen trouwen, geregis-
treerd partnerschap en het samenle-
vingscontact.
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van het 
artikel goed begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: (V)echtscheiding. Keuze 
van ouders, gevolgen voor kinderen.
Sluit aan bij thema 10, §4 Vaste relatie 
van Perspectief.
Helaas verwordt menig echtscheiding 
tot een vechtscheiding, waar vooral 
de kinderen dan de dupe van zijn. Er 
worden tips gegeven hoe hiermee om 
te gaan.

Let op! Het onderwerp kan gevoelig 
liggen bij leerlingen die midden een 
(v)echtscheiding zitten. Wees hierop 
bedacht als het onderwerp behandeld 
wordt. Geef duidelijk aan waar leerlin-
gen terecht kunnen die hierover door 
willen praten (bij jou, mentor, vertrou-
wenspersoon). Lees van tevoren zelf 
de tips die op villapinedo.nl worden 
gegeven, want ‘een docent kan het 
verschil maken.’

- Laat leerlingen het artikel lezen.
- Bespreek de tips die in bron 1 ge-
noemd worden. In hoeverre zijn deze 
bruikbaar? Mist er nog een tip?
- De opdrachten kunnen zelfstandig 
gemaakt worden.

 
    

1.  De tijdlijn bij dit artikel is niet compleet. 
Plaats de volgende gebeurtenissen op de 
goede plek op de tijdlijn. Ga op internet op 
zoek naar het goede antwoord als je het 
niet weet.  
- Openstelling huwelijk. Vanaf nu mag iedereen 
trouwen, dus ook mensen van hetzelfde geslacht.  
- 124.000 paren trouwden.   
- 64.400 paren trouwden.  
- Invoering van de liberale scheidingswet: vanaf 
nu mogen mensen scheiden zonder dat ze hoeven 
te bewijzen dat hun partner vreemdgaat. 

2.  Bespreek in groepjes van vier de volgende 
stelling:  
‘Er bestaat voor iedereen maar één ware. Alleen 
als je die gevonden hebt, moet je trouwen.’ 

3.  Uit de mythe van Aristophanes kun je  
afleiden hoe hij over de liefde dacht. 
a. Leg in je eigen woorden uit waar de mythe van 
Aristophanes over gaat. 
b. Ben je in je eentje maar een half mens? Beant-
woord deze vraag in een reactie aan Aristopha-
nes.

4.  Ga via whymagazine.nl naar de website van 
de Rijksoverheid en lees wat de verschillen 
zijn tussen het huwelijk, het geregistreerd 
partnerschap en het samenlevingscontract.  
a. Bespreek in tweetallen wat de verschillen zijn 
tussen deze overeenkomsten.  
b. Bedenk dan bij alle drie de manieren om het 
samenleven te regelen een situatie waarin deze 
manier het handigst is. 

28
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Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende vragen:
Hoe keek men vroeger tegen het huwelijk aan 
en waardoor kwam dat? 
Door welke maatschappelijke ontwikkelingen 
veranderde de kijk op het huwelijk? 
Wat is het verschil tussen het huwelijk, een 
geregistreerd partnerschap en een samenle-
vingscontract? 
Hoe komt het dat het aantal eenpersoonshuis-
houdens groeit? 
Is er maar één ware voor iedereen of zijn er 
meerdere? 

redden zonder partner, konden zij 
er ook voor kiezen om alleen verder 
te gaan. 
De anticonceptiepil droeg bij aan 
de vrijere seksuele moraal die in de 
jaren zestig ontstond. Trouwen was 
eerst nog de enige plek waarbinnen 
mensen seks hadden, en dat deden 
ze om kinderen te krijgen. Nu kon-
den seks en het huwelijk losgekop-
peld worden. Trouwen werd minder 
‘noodzakelijk’. Uiteindelijk droeg dit 
bij aan een nieuw soort samenzijn 
tussen mensen, waarbij ook onge-
trouwd samenleven populairder 
werd. 

Nieuwe vormen 
Wanneer je samen gaat wonen, een 
huis koopt of kinderen krijgt, is het 
handig om dingen goed te regelen. 
Wie krijgt het huis als je uit elkaar 
gaat? Wie zorgt er voor de kinderen 
als je overlijdt? Wanneer je trouwt, 
worden er rechten en plichten 
hierover vastgelegd. Trouwen is dus 
niet alleen romantisch, maar ook 
praktisch. 
Toch zijn er meer manieren om dit 
soort zaken te regelen. Zo kunnen 
mensen die gaan samenwonen een 
samenlevingscontract onderteke-
nen. Dit is een con-
tract tussen mensen 
die een huishouden 
delen, waarin ze 

afspraken vastleggen over hun ge-
deelde bezittingen. Het is een stuk 
minder vergaand dan trouwen. 
Steeds meer partners kiezen voor 
een geregistreerd partnerschap. Dit 
is bijna hetzelfde als een huwelijk, 

w

w

w

w

Stop

w

alleen ga je niet trouwen. Na 
een geregistreerd partner-
schap ben je officieel partners, 
en zijn er wettelijk rechten 
en plichten vastgesteld die je 
tegenover elkaar hebt. 

Nieuwe partners 
Al deze ontwikkelingen en moge-
lijkheden hebben ervoor gezorgd 
dat er steeds minder mensen 
gaan trouwen. Daar komt nog bij 
dat twee op de drie huwelijken 
eindigen in een scheiding. Die 
mensen gaan vaak weer (een 
tijdje) alleen wonen. Maar zij 
zijn niet de enigen. In Nederland 

wonen er steeds meer mensen al-
leen, zonder familie of partner. (Zie 
bron 1.) Wil dat zeggen dat mensen 
steeds minder geloven in de liefde? 
Niet per se. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen gelukkig worden van vas-
tigheid. De meeste mensen zijn dan 
ook nog steeds op zoek naar een 
lange, stabiele relatie. Maar of dat 
er per se één moet zijn? Dat is maar 

zeer de vraag. Misschien zijn er 
wel meer wederhelften die bij 
ons passen dan die ene ware die 
Aristophanes had bedacht.  •

© Ivonne Wierink | Dreamstime.com
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(V)echtscheiding
KEUZE  VAN OUDERS, GEVOLG EN VOOR KINDEREN

Het overkomt tegenwoordig heel 
wat kinderen: hun ouders besluiten 
om uit elkaar te gaan. Soms komt 
het onverwacht, soms gaat er een 
periode van ruzie aan vooraf. Altijd 
is het heel erg naar. Zeker wanneer 
je van je ene ouder allemaal nega-
tieve dingen te horen krijgt over je 
andere ouder. 

Als de ouders erg veel ruzie maken, 
noemt men het ook wel een 
vechtscheiding. 
Vaak denken kinderen dat zij ook 
schuld hebben aan de scheiding 
van hun ouders, of dat ze ervoor 
moeten zorgen dat het weer goed-
komt. Toch is een scheiding iets 
tussen de ouders. Het is hun keuze. 
Die keuze heeft wel grote gevolgen 
voor het leven van de kinderen. 
Gelukkig hoeven kinderen het niet 
alleen te doen. 

30

Tekst: Klaas Blanksma
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Anita
‘Hallo, ik ben Anita. Ik ben veertien 
en zit in klas 3 van het vmbo. 
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 
elf was. Ik kan me nog goed herin-
neren dat we het te horen kregen. 
Het leek heel onwerkelijk. Ergens 
verwacht je het wel, maar dat er 
ineens zoveel gaat veranderen… 
Heel raar. 
Die avond in bed voelde het alsof 
het allemaal niet echt was, dat het 
wel weer goed zou komen. Maar 
het kwam niet goed.
Met mijn broertje had ik het erover 
wat er allemaal gebeurde. Je leven 
gaat er ineens heel anders uitzien. 
Je ziet je ouders nooit meer samen. 
Mijn vader was meteen na het 
vertellen al weg. Ineens ‘boem’. Ik 
bleef hopen dat ze goede vrienden 
zouden worden of, nog liever, dat 
ze bij elkaar terug zouden komen. 
Ik besefte het pas echt toen het Sin-
terklaas was. Het was pakjesavond, 
maar het was niet meer zoals vroe-
ger. Ik moest een manier vinden om 
ermee om te gaan. Gelukkig had 
ik een goede vriendin met wie ik 
erover kon praten.’ 
Hoe ga je om met een scheiding? 
Wat kun je als vriend of vriendin
    doen om iemand te helpen van  
        wie de ouders gaan scheiden? 

Zo helpt het om te kunnen praten 
met andere kinderen die het zelfde 
hebben meegemaakt. 
Ken je niemand, of vind je het eng 
om te praten met een bekende? 
Dan kun je naar de website  
villapinedo.nl gaan, speciaal opge-
zet voor kinderen van ouders die 
uit elkaar gaan. Je kunt daar appen 
met een ‘buddy’. Dit is ook een kind 
van gescheiden ouders aan wie je 
vragen kan stellen en met wie je 
kan praten. Je kunt je natuurlijk ook 
(later) zelf opgeven als buddy en 
weer een ander helpen. Ook staan 
er filmpjes op met informatie. En 
brieven die je kunt geven aan je  
ouders, je familie of een leraar. 
Daarin staat hoe jij je voelt en hoe 
ze je kunnen helpen. 
(Zie bron 1.)

Brief
Ben jij in de zomer al bezig met de 
feestdagen? Troost je je verdrietige 
ouders? Voel je je verantwoordelijk 
voor hun geluk? Denk je soms dat 
de scheiding jouw schuld is? Moet 
je zelf regelen wanneer je bij wie 
bent? Luister je naar de negatieve 
dingen die ze over elkaar zeggen?
Heb je het gevoel dat je voor je zus-
je of broertje moet zorgen? Hou je 
je groot om je ouders geen pijn te 
doen? Dan willen we je laten weten 
dat dit allemaal niet jouw taak is! 
Wij willen je graag tips geven hoe 
je deze situatie kan veranderen.

Wat kun jij doen?
• Tegen je ouder(s) zeggen dat je 

geen negatieve dingen wilt horen 
over de andere ouder, omdat dat 
jou pijn doet en in de war brengt. 

• Weten dat je van allebei je 
ouders mag houden en het bij 
allebei leuk mag hebben.

• Je ouders vragen om duidelijke 
afspraken en communicatie. 

• Weten dat je het recht hebt om 
bij de ene ouder gewoon over de 
andere te praten. 

• Met iemand anders praten als je 
ouders niet naar je luisteren. 

• Je ouders vertellen hoe je je 
voelt en waar je behoefte aan 
hebt. 

• Tegen je ouders zeggen dat de 
scheiding niet jouw verantwoor-
delijkheid is en dat je die ver-
antwoordelijkheid aan hen wilt 
teruggeven. 

Liefs,
Van alle jongeren van Villa Pinedo

PS: Nu kun je je weer bezig gaan 
houden met echt belangrijke dingen, 
namelijk gewoon lekker jezelf zijn.

Bron: villapinedo.nl

BRON

1. Ga naar villapinedo.nl. 
 a.  Zoek de online training voor ouders op  

en lees de informatie. 
 b.  Noem de drie belangrijkste dingen die  

ouders moeten leren, volgens deze training. 
 c.  Bekijk dan het filmpje ‘Een docent kan het 

verschil maken’. Wat kan een goede docent 
voor een kind van gescheiden ouders 

              betekenen? 

2. Stel dat jij de beste vriendin van Anita 
was, en dat zij met het nieuws naar je 
toe kwam dat haar ouders gingen schei-
den. Wat zou jij kunnen doen om haar te 
helpen? 

 a. Schrijf het voor jezelf op. 
 b.  Wissel daarna in tweetallen uit wat jullie 

bedacht hebben. Kunnen jullie samen nog 
meer tips bedenken? 

Start

Stop
Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende vragen:
Hoe kun je omgaan met een scheiding? 
Waar kun je terecht voor hulp en wat voor 
soort hulp is dat? 
Hoe zou je iemand kunnen helpen van wie de  
ouders gaan scheiden? 

w

w

w

}
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Blz. 36-39: Groepen en culturen. Eén 
voor allen, allen voor één?
Sluit aan bij thema 10, §5 De rest van 
de wereld van Perspectief
Een uitleg over de dominante cultuur, 
subcultuur, tegencultuur, sociale cohe-
sie en polarisatie.

- Lees de casus over de posters van 
Suitsupply. De bijbehorende opdracht 1 
kan zelfstandig worden uitgevoerd.
- Lees de rest van het artikel. Er worden 
veel begrippen in uitgelegd. Controleer 
of de leerlingen het ook echt begrijpen.
- Lees bron 1 en laat leerlingen op-
dracht 2 maken (pagina 36).
- Opdracht 3, 4 en 5 kunnen zelfstan-
dig gedaan worden, maar het heeft de 
voorkeur om dit wel klassikaal na te be-
spreken. Zo kunnen leerlingen oefenen 
in het formuleren van hun mening, het 
verzamelen van argumenten en naar 
elkaar luisteren.
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van het 
artikel goed begrepen hebben.

Blz. 32-36: Salade of stamppot? Over 
de multiculturele samenleving.
Sluit aan bij thema 10, §5 De rest van 
de wereld van Perspectief.
Het al dan niet integreren in de Ne-
derlandse samenleving is een actueel 
onderwerp. Wat is integreren? En waar 
moet je dan in integreren?

- Start met de casus van koningin 
Máxima die zei dat ‘de Nederlander’ 
niet bestaat.
- Lees het artikel. Er worden veel 
begrippen in genoemd en uitgelegd. 
Ga na of de leerlingen deze begrippen 
inderdaad goed begrijpen. 
- Opdracht 1 en 2 kunnen zelfstandig 
worden gedaan.
- Opdracht 3 is een groeps-/klassenop-
dracht. 
- Het schema op pagina 35 legt het so-
cialisatieproces uit. Leerlingen moeten 
hier zelf voorbeelden bij bedenken. 
Bespreek dit klassikaal, zodat je kunt 
controleren of de leerlingen de stof 
begrepen hebben. 
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van het 
artikel goed begrepen hebben.
 

 
   

c.   Maak met elkaar een nieuwe lijst: wat moet  
een ‘echte Nederlander’ weten over de Nederland-
se cultuur? 

d.  Verwerk deze lijst in een ‘inburgeringstoets voor 
nieuwkomers’. Maak open vragen en meerkeuze-
vragen. Denk eraan dat je zelf de antwoorden moet 
weten!

e.  Elk groepje geeft zijn inburgeringstoets door aan 
een volgende groep. Maak de toets die je krijgt. 
Weet je alle antwoorden?

f.  Bespreek het na met de hele klas. Welke onderwer-
pen zijn er aan bod gekomen? Wat mist er in de 
toetsen? Wist iedereen alle antwoorden? Hoor je er 
echt bij als je alle antwoorden weet? Ga naar www.
whymagazine.nl en kijk of de kenmerken die daar 
genoemd zijn ook in jullie inburgeringstoets te vin-
den zijn. Vind jij de kenmerken die daar genoemd 
zijn ook uniek voor Nederland?
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1.  Schrijf alle vetgedrukte woorden uit de 
tekst op en zet erachter wat ze betekenen.

2.  Schrijf voor jezelf op wat er bedoeld wordt 
met het salade-model en het stamppot-mo-
del.

a.   Maak een lijstje met voor- en nadelen van de 
twee modellen voor de nieuwkomers.

b.   Maak een lijstje met voor- en nadelen van de 
twee modellen voor de oude bewoners.

c.   Schrijf op welk model jij het beste vindt en waar-
om. Lever je antwoorden in bij je docent.

3.  Wat is de Nederlandse cultuur?
a.   Bedenk tien dingen die kenmerkend zijn voor de 

Nederlandse cultuur. Denk er goed over na. 
b.   Vergelijk jouw lijstje met het lijstje met dat van 

drie medeleerlingen.

w
w

Aan het eind van dit artikel kun je antwoord 
geven op de volgende vragen: 
Wat is internaliseren?
Wat is het verschil tussen een dominante  
cultuur en een subcultuur?  
Wat is inburgeren? 
Wat is integratie, assimilatie en segregatie?
Wat is superdiversiteit? 
Wat heeft jouw voorkeur? Het salade- of het 
stamppotmodel?

w
w

w

35Hoe werkt socialisatie?
HET SOCIALISATIEPROCES

35Integratie, assimilatie en 
segregatie
Niemand vindt het fijn om buiten-
gesloten te worden, om er niet bij 
te horen. Veel mensen zullen dus 
ook proberen om zich zo goed mo-
gelijk aan te passen. In de toespraak 
die Máxima hield, vertelde ze ook 
dat voor haar huis een ANWB-pad-
denstoel staat. Daarop staan de 
plaatsen Buenos Aires, New York, 
Brussel, Den Haag en Wassenaar. 
In al die plaatsen is ze thuis. Daar 
wonen mensen met wie zij zich ver-
bonden voelt. Plaatsen en mensen 
die haar gevormd hebben. Ze is dus 
Nederlandse, maar ze neemt ook 
dingen mee van die andere cultu-

ren. Die horen ook bij haar. Máxima 
is geïntegreerd: ze is aangepast aan 
de dominante cultuur, maar houdt 
een aantal kenmerkende waarden, 
normen en gewoonten uit haar 
oude cultuur. Ze geeft die ook weer 
door aan haar dochters: die leren 
bijvoorbeeld Spaans. Bij assimilatie 
gooi je alle waarden van je oude 
cultuur overboord. Er is amper iets 
te merken van een andere culturele 
achtergrond. Het andere uiterste 
komt ook voor: segregatie. Dan pas 
je je helemaal niet aan aan de do-
minante cultuur. (Zie bron 2.) Voor 
een multiculturele samenleving 
zijn er eigenlijk twee modellen te 
bedenken: het stamppot- of sala-

demodel. Wil je dat je samenleving 
lijkt op een salade? Dan voeg je 
verschillende ingrediënten bij el-
kaar, maar dan blijf je de losse on-
derdelen herkennen. Het wordt wel 
één salade, maar elk stukje houdt 
ook iets eigens. Of heb je liever een 
stamppot? Dan worden alle ingre-
diënten bij elkaar gedaan en net 
zolang gekookt tot je één grote brij 
krijgt. De losse onderdelen zijn uit 
elkaar gevallen en vormen samen 
een nieuw geheel.•

}}

Stop

w

Aangeboren
eigenschappen

Dit zijn de kenmerken die je bij 
je geboorte meekrijgt van je 
ouders. 

Voorbeeld: ____________
_____________________ 
_____________________

Opvoeding

Dit zijn alle normen, waarden 
en gewoonten die je leert door: 
• opdrachten die je krijgt
• anderen die je nadoet
• ervaringen die je opdoet

Sociale 
controle

Je omgeving bekijkt kritisch 
hoe jij je gedraagt en geeft je 
feedback.

Internalisatie

Je eigen ervaringen en de 
feedback uit je omgeving 
leiden ertoe dat je je vanzelf 
gedraagt zoals de groep van
je verwacht. ^

 

Dit heeft
positieve én negatieve 
effecten!

v

v

 
      

Bestudeer het schema hieronder, waarin je ziet hoe het socialisatie-
proces werkt. Bedenk bij iedere stap een voorbeeld en schrijf dat op 
       in het schema. 

Voorbeeld: ____________
_____________________ 
_____________________

Voorbeeld: ____________
_____________________ 
_____________________

Voorbeeld: ____________
_____________________ 
_____________________

Stop
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w

Aan het eind van dit artikel kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Welke soorten culturen zijn er? 
Waarom kan cultuur verschillen per 
groep, plaats en tijd?
Wat wordt bedoeld met groepsidentifica-
tie, een ‘wij tegenover zij’-gevoel, sociale 
cohesie en polarisatie?
Wat is positief en wat is negatief aan 
groepsidentificatie?

w
w

w
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dereen hoort bij verschillende subculturen. Je kan bij 
subculturen horen op grond van geloof, muziek, werk, 
politiek, woonplaats, afkomst of bijvoorbeeld hobby. 
Je kan tegelijkertijd voetballer en christen zijn, leren 
voor kapster en een gamer zijn. Binnen elke groep 
gedraag je je volgens de waarden en normen die daar 
gelden. Zo praat je misschien wat netter als je in de 
kerk zit dan wanneer je in de voetbalkantine zit. 

Tegencultuur
Een tegencultuur is een kleine groep mensen binnen 
de samenleving die zich verzetten tegen de dominan-
te cultuur. Of de dominante cultuur zelfs bedreigen. 
Zoals motorbendes die drugs verhandelen, neonazi’s 
of extremistische moslims. Deze groepen zijn vaak 
niet groot, maar krijgen in de traditionele media 
(zoals in de krant, op televisie) wel veel aandacht. Ook 
zijn deze groepen soms erg zichtbaar op de sociale 
media. Hun acties kunnen veel reacties oproepen, 
vooral als zij zich afzetten tegen Nederlandse waar-
den, zoals de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen of godsdienstvrijheid. 

Groepsidentificatie
Mensen binnen een bepaalde cultuurgroep identifi-
ceren zich vaak met elkaar. Met groepsidentificatie 
wordt bedoeld dat je je verbonden voelt met een 
groep mensen omdat je dezelfde kenmerken of 
gewoonten hebt. Je kan je verbonden voelen met 
andere mensen omdat je een geloof deelt, of dezelf-
de interesse hebt, of omdat je eenzelfde probleem of 
belang hebt. Bijvoorbeeld wanneer een docent een 
proefwerk te laat opgeeft. Door met zijn allen daarte-
gen te protesteren, kan er een groepsgevoel ontstaan 
binnen een klas. 
Wanneer een groep mensen zich erg sterk met elkaar 
verbonden voelt, is er sprake van een ‘wij-gevoel’. 
Dit gevoel kan nog sterker worden als er ook een 
duidelijke ‘zij-groep’ is, een soort tegenstander. Dit 
zie je bijvoorbeeld terug bij wedstrijden, maar ook bij 
oorlogen.•

3. Lees de onderstaande zinnen. 
 Omcirkel het juiste antwoord en leg je ant-

woord uit.
 a.   Tot 2011 mocht er gerookt worden in de  

Nederlandse horeca.
   Dit voorbeeld laat zien dat cultuur kan verschil-

len per groep / plaats / tijd, want:
 

  ______________________________________________
______________________________________________

 b.  Boeren na het eten is in China een compliment 
dat het gesmaakt heeft.

   Dit voorbeeld laat zien dat cultuur kan verschil-
len per groep / plaats / tijd, want: 

   ______________________________________________
______________________________________________

 c.  De bewoners van een bejaardentehuis spreek je 
aan met ‘u’.

   Dit voorbeeld laat zien dat cultuur kan verschil-
len per groep / plaats / tijd, want: 

   ______________________________________________
______________________________________________

 d.  Kijk via whymagazine.nl de Clipphanger Waar 
komt Zwarte Piet vandaan?

   Dit filmpje laat zien dat cultuur kan verschillen 
per groep / plaats / tijd, want: 

   ______________________________________________
______________________________________________

4. Hieronder staan afbeeldingen van sub- 
culturen. 

a. Schrijf bij iedere afbeelding om welke subcultuur 
het gaat. Schrijf ook twee kenmerken per subcul-
tuur op.

b. Bij welke subculturen hoor je zelf? Noem er min-
stens twee. Vertel ook welke waarden, normen of 
andere cultuurkenmerken bij deze groepen horen.

c. Bij welke sub- of tegencultuur zou je nooit willen 
horen? Noem er minstens twee die niet op de 
afbeeldingen hierboven staan. Leg uit waarom je 
hier absoluut niet bij wil horen.

5. Ga in discussie met een klasgenoot over de volgende stellingen. Bedenk bij elke stelling min-
stens één argument voor en één tegen. Schrijf je argumenten op.

 a.  'Op elke school moet coming-out day gevierd worden (11 oktober, een dag waarop aandacht besteed 
wordt aan het moment dat een homo, lesbienne of biseksueel openlijk voor zijn of haar seksuele voor-
keur uitkomt).'

 b. ' Dure merkkleding moet verboden worden op school.'
 c. ' Mensen met verschillende levensbeschouwingen zullen elkaar nooit begrijpen.'
 d. 'Het sinterklaasfeest moet altijd hetzelfde blijven.'

}}

ÉÉN VOOR ALLEN, 
ALLEN VOOR ÉÉN?

De meeste Nederlanders zijn heteroseksueel. Zij vallen op mensen van het andere geslacht. Dat je ook 
een andere seksuele voorkeur kunt hebben, wordt nog weleens vergeten.
Het Suitsupply-voorbeeld (zie bij Start)  laat zien dat homoseksualiteit nog altijd niet door iedereen 
wordt geaccepteerd. Toch ligt het recht op gelijke behandeling van ieder mens of je nou hetero- of 
homoseksueel bent, al heel lang vast in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. 

Tekst: Renee Pees
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Groepen en culturen

       Zoenende mannen 
       In het voorjaar van 2018 
verschenen posters van twee 
zoenende mannen in bushokjes. 
Op andere posters omhelzen 
twee mannen elkaar, één in pak, 
de ander in een kort zwart zwem-
broekje. Het was een campagne 
van herenkledingmerk Suitsup-
ply. Volgens de oprichter van het 
merk gaat de reclamecampagne, 
net zoals eerdere posters waar-
op mannen en vrouwen samen 
te zien waren, over ‘de aantrek-
kingskracht tussen mensen’. 
Maar niet iedereen zag dat zo. 
Tientallen bushokjes met de 
Suitsupply-posters werden be-
klad of kapot gemaakt. In Zwolle 
werd er zelfs een hakenkruis 
op getekend. Het merk verloor 
duizenden volgers op Instagram. 
Ook via de mail kreeg Suit- 
supply veel klachten, en vragen 
van mensen hoe ze dit aan hun 
kinderen moesten uitleggen. 
Dit soort vragen kreeg het merk 
eerder nooit, bij hun posters van 
een man en vrouw samen. 
Bedrijven proberen wel vaker 
hun producten te verkopen met 
liefde en seks.
Hoe komt het dat zoenende en 
knuffelende mannen bij som-
mige mensen zulke negatieve 
reacties opwekken? 
En waarom gebeurt dit niet (of 
veel minder) als het om hetero- 
stellen gaat? 

Start
Dominante cultuur
De gelijke behandeling van alle 
mensen ligt dan misschien vast in 
de grondwet, dat wil niet zeggen 
dat het in de praktijk ook altijd 
zo gebeurt. Als je lid bent van de 
dominante cultuur, is het allemaal 
relatief eenvoudig. Onder do-
minante cultuur verstaan we de 
waarden, normen en gewoonten 
van de meeste mensen in een land. 
Voorbeelden van de Nederlandse 
gewoonten zijn schaatsen als er ijs 
ligt en het vieren van sinterklaas. 
Maar niet iedereen deelt die waar-
den en gewoonten. Cultuur kan 
per groep, per plaats en per tijd 
verschillen. Tegenwoordig eet bij-
voorbeeld lang niet iedereen meer 
warm om 6 uur ’s avonds. En in 
Nederland is het beleefd om elkaar 
aan te kijken wanneer je met elkaar 
praat, terwijl dit in andere landen 
juist als brutaal wordt gezien. Ook 
per groepen mensen zijn er ver-
schillen. Nederland is een mix van 
verschillende culturele groepen. 
Het wordt daarom ook wel een 
pluriforme samenleving genoemd: 
een samenleving van mensen met 
verschillende culturen en leefstijlen. 
Naast de dominante Nederlandse 
cultuur heb je ook subculturen en 
tegenculturen.

Subcultuur
Een subcultuur is een kleine groep 
mensen binnen de samenleving 
met afwijkende waarden, normen 
of andere cultuurkenmerken. Ie-

Sociale cohesie
en polarisatie
Mensen horen graag bij een groep. Met allemaal oranje geklede Ne-
derlanders ‘Het is stil aan de overkant’ zingen tegen voetbalsupporters 
van een ander land, kan zorgen voor een mooi groepsgevoel. Mensen 
hebben dan het gevoel dat zij bij elkaar horen. Dit wordt sociale
cohesie genoemd.  
Maar dit onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ kan ook zorgen voor maat-
schappelijke problemen, waarbij mensen en bevolkingsgroepen recht 
tegenover elkaar staan doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen. 
Dit heet polarisatie. Een voorbeeld hiervan is de
Zwarte Pieten-discussie.

 
    1. Lees de startcase.
a. Beantwoord de vragen die 

eronder staan.
b. Kijk via www.whymagazine.

nl de uitzending Pluriforme 
samenleving: Tolerantie. 

c. Schrijf dan in je eigen woor-
den een antwoord op de 
vraag: Hoe tolerant zijn 
Nederlanders naar elkaar? 
Zoek het begrip tolerantie 
op, als je niet weet wat het 
betekent.

2. Lees bron 1.
a. Leg in je eigen woorden uit 

waarom er sprake is van 
polarisatie bij het Zwarte 
Pieten-debat. Waarom is er 
sprake van een ‘wij tegen-
over zij’?

b. Het opvangen van asielzoe-
kers in Nederland zorgt ook 
voor maatschappelijke dis-
cussie. Kun je hierbij spre-
ken van polarisatie en van 
een ‘wij tegenover zij’-ge-
voel? Leg je antwoord uit.

Foto's links: https://pbs.twimg.com
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Over de multiculturele samenleving
SALADE OF STAMPPOT?

Tekst: Theo Breen & Hilde van Halm

‘Multi’ betekent ‘veel’. In een multi-
culturele samenleving wonen dus 
mensen van verschillende culturen 
bij elkaar. Nederland is een multi-
cultureel land. Al eeuwen- 
lang komen mensen uit andere 
landen hier wonen en werken. Al 
die mensen brengen eigen ideeën, 
gewoonten en tradities mee. Ne-
derland verandert daardoor. Dat zie 
je bijvoorbeeld aan ons eten. Maar 
als het te veel of te snel verandert, 
worden mensen wat ongemakke-
lijk. Ze begrijpen hun eigen samen-
leving niet meer.

32

 
      
    Onze koningin Máxima is geboren en getogen in Argen- 
  tinië. Toen zij met Willem-Alexander zou gaan trouwen,  
moest ze onze taal en onze gewoonten leren. Ze moest zich gaan ver-
diepen in wat het betekent om Nederlander te zijn. In een toespraak 
zei ze later dat ze eigenlijk nog steeds niet weet wat dat precies is. 
‘Nederland is: grote ramen, zodat iedereen goed naar binnen kan 
kijken. Maar ook: hechten aan privacy en gezelligheid. Nederland is: 
één koekje bij de thee. Maar ook: enorme gastvrijheid en warmte. 
Nederland is: nuchterheid en beheersing. Maar ook: samen intense 
emoties beleven. ‘De’ Nederlander bestaat niet.’
Koningin Máxima zei dit in 2007. Veel mensen waren het met haar 
eens. Maar er was ook kritiek. Is er niets ‘typisch Nederlands’? Wat 
betekent het als je vanuit een ander land hier komt wonen? Moet je 
     je dan niet aanpassen aan hoe we hier gewend zijn te leven? 

32
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Normaal
Van jongs af aan leer je hoe je je 
hoort te gedragen. Van je ouders, 
van vrienden, op school, via re-
clames en YouTube-filmpjes – op 
allerlei manieren wordt je duidelijk 
gemaakt wat ‘normaal’ is. Dit wordt 
socialiseren genoemd: je leert je 
aanpassen, je maakt je de normen 
en waarden van een groep eigen. 
Het wordt een dwingend proces 
genoemd – er zit dus een bepaalde 
dwang achter. Want als je je niet 
aanpast, dan kun je worden bui-
tengesloten. Dan hoor je niet bij 
de groep. Mensen vinden je dan 
‘raar’ of ‘anders’. Dat aanpassen 
gebeurt op zo’n manier dat je het 
eigenlijk niet merkt. Het wordt een 
gewoonte, je gedraagt je zonder 
erbij na te denken: je hebt het ge-
internaliseerd. Om dit proces beter 
te begrijpen, kun je het schema van 
pagina 35 bestuderen.

Cultuur
Een groep mensen die zo ongeveer 
hetzelfde gedrag vertoont, een-
zelfde soort leefregels en tradities 
heeft en het samen eens is hoe je 
moet leven heeft eenzelfde cultuur. 
Eenzelfde cultuur hebben, verbindt 
mensen. Je begrijpt de normen en 
waarden, de gewoonten en tradi-
ties. Als je een beetje afwijkt van de 
algemene cultuur (de dominante 
cultuur), dan hoor je bij een sub-
cultuur. Omdat de cultuur waarin 
je leeft voor jezelf zo gewoon en 
normaal is, valt het niet mee om 
die te omschrijven. Eigenlijk merk 
je er pas iets van als iemand zich 
afwijkend gedraagt, anders dan 
je gewend bent. Mensen die hier 
nieuw komen wonen, hebben soms 
een andere cultuur. Zij moeten, net 
als Máxima destijds, leren wat het 
betekent om Nederlander te zijn. Ze 
moeten inburgeren: leren hoe je je 
als Nederlandse burger gedraagt. 
(Zie ook bron 1.)

}}

Superdivers
In steden als Rotterdam en Am-
sterdam is ongeveer de helft van 
het aantal inwoners ‘allochtoon’: 
iemand van wie ten minste één 
van de ouders niet in Nederland 
geboren is. Er worden meer dan 
170 verschillende nationaliteiten 
geteld. Dat gaat om Engelsen, 
Polen, Turken, Marokkanen, Ni-
gerianen, Portugezen enzovoorts. 
De grote steden zijn inmiddels 
superdivers. Dat wil zeggen dat 
de meerderheid van de inwoners 
bestaat uit allerlei kleine groepjes 
minderheden. Een superdiverse 
samenleving heeft eigen uitdagin-
gen, want als je als nieuwkomer 
wilt integreren, waarin integreer 
je dan? Wat is het gemeenschap-
pelijke aan al die verschillende 
minderheden? En als je niet inte-
greert, wat voor gevolgen heeft 
dat dan voor ons land? Wat is er 
dan wat ons bindt? Leeft iedereen 
langs elkaar heen?

Overwinteren
Elk najaar vertrekken er duizen-
den ouderen naar het zuiden 
van Spanje en Portugal om daar 
te overwinteren. Er zijn speciale 
vakantieparken waar alleen maar 
Nederlands wordt gesproken, 
met Nederlands eten, een Neder-
landse arts en een Nederlandse 
fysiotherapeut. Als je een huis 
wilt kopen, dan neem je een 
Nederlandse makelaar die alles 
voor je regelt. Van oktober tot 
maart of april verblijven mensen 
daar zonder een woord Spaans of 
Portugees te hoeven spreken en 
zonder een Spanjaard of Portu-
gees te ontmoeten.

BRONNEN
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dus keuzes gemaakt worden! Je kunt 
eventueel snoepjes of steentjes gebrui-
ken om deze muntjes tastbaarder te 
maken.
- Laat elk tweetal voor zichzelf ook 
opschrijven waaróm ze een bepaalde 
keuze gemaakt hebben, of dat moeilijk 
was, waar ze tussen twijfelden en waar-
over ze meningsverschillen hadden. 
Hoe hebben ze die meningsverschillen 
opgelost?
- Elk duo presenteert hun ideale samen-
leving aan de klas.

- Als elk duo heeft gepresenteerd, geef 
dan feedback en stel vragen. Is er een 
bepaald domein door niemand ge-
kozen? Wat voor gevolgen heeft dat? 
Waarom hebben ze daar niet voor 
gekozen? Welk domein koos iedereen? 
Hoe hebben de leerlingen menings-
verschillen opgelost? Sommige keuzes 
conflicteren met elkaar. Wees hier alert 
op en vraag door als je dit hoort. Hoe 
willen de leerlingen dat oplossen? Ze 
hebben deze opdracht nu samen ge-
daan. Was het makkelijker geweest om 
het alleen te doen? Of moeilijker? Als ze 
deze opdracht met de hele klas hadden 
moeten doen, hoe zou het dan gegaan 
zijn? Hoe had je dat met 30 leerlingen 
tegelijk kunnen regelen?
- Laat ter afsluiting leerlingen individu-
eel een reflectie schrijven over de ma-
nier van samenwerken in deze opdracht 
en wat ze geleerd hebben over een 
‘goede samenleving.’
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van 
het artikel goed begrepen hebben.

Blz. 40 & 41: Vluchtelingen. Een ver-van-
je-bed-show?
Sluit aan bij thema 10, §5 De rest van 
de wereld van Perspectief.
Waarom help je wel een peuter die 
voor je ogen dreigt te verdrinken, en 
kun je voorbijgaan aan de dood van 
een peuter 2000 km verderop? 

- Lees het artikel gezamenlijk door.
- Controleer of leerlingen mee kunnen 
in de gedachtegang van Peter Singer. 
- Bespreek de vragen één voor één in 
een filosofisch klassengesprek
- Laat de cartoon via whymagazine.nl 
op het digibord zien. 
- Met de slotvragen kunnen de leerlin-
gen controleren of zij de inhoud van het 
artikel goed begrepen hebben.

Blz. 42 & 43. Het eilandspel: hoe maak 
je een goede samenleving?
Sluit aan bij thema 10, §5 De rest 
van de wereld van Perspectief.
Stel je mag helemaal bij nul beginnen 
bij het opbouwen van een samenle-
ving. Welke keuzes maak je dan? Hoe 
bepaal je wat ‘goed’ is?

- Print de spelkaartjes uit. Deze vind 
je op whymagazine.nl. Zorg dat je er 
genoeg hebt voor elk tweetal.
- Lees het intro.
- Laat leerlingen iemand uitkiezen met 
wie ze samen willen werken.
- Eerst bedenken ze een naam en vlag 
voor hun eigen land.
- Vervolgens kiezen ze zes van de negen 
domeinen uit die ze het belangrijkst 
vinden.
- Vervolgens kunnen ze kaartjes ‘kopen’ 
die bij de betreffende domeinen horen, 
voor maximaal 25 muntjes. Er moeten 

Vluchtelingen
EEN VER-VAN-JE-BED-SHOW?

 
      

Tekst: Margot Ellenbroek
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Start
Stel. Je bent onderweg naar school. Terwijl je langs een ondiepe 
sloot fietst, zie je hoe een huilende peuter bijna verdrinkt. Er is 
niemand anders in de buurt. Zou je doorfietsen? 
Natuurlijk niet! Je zou het kind proberen te redden. Ook wanneer 
dat je je nieuwe schoenen kost, die misschien wel 100 euro waren. 
Het leven van een kind vinden we meer waard dan een paar  
    schoenen. 

Belangen
Tijdens de vluchtelingencrisis werd 
duidelijk dat over deze vraag heel 
verschillend gedacht kan worden 
door mensen. Er zijn verschillen-
de belangen. Een belang is het 
voordeel dat iemand ergens bij 
heeft. Zo zijn er de belangen van 
de vluchtelingen en andere migran-
ten. Maar ook de belangen van de 
landen die deze mensen wel of niet 
willen opvangen. Als het belang 
van de een botst met het belang 
van de ander, noemen we dat een 
belangentegenstelling.    

Argumenten
De filosoof Peter Singer zegt dat 
we eigenlijk geen goede argumen-
ten hebben om wél te zorgen voor 
mensen om ons heen en niet voor 
mensen aan de andere kant van de 
wereld. Argumenten zijn redenen 
waarmee je kunt uitleggen waarom 
jouw mening goed is. Volgens de  
filosoof zijn die mensen namelijk 
net zo echt en net zo in nood als 
de hulpeloze peuter die je onder-
weg naar school tegen zou kunnen 
komen. Je gaat hier verder over na-
denken in een klassengesprek aan 
de hand van de volgende vragen. 

Vragen:
Moeten we voor anderen zorgen? 

Ben je medeplichtig als je een an-
der niet helpt in een bedreigende 
situatie?

Kan je ook te veel helpen? 

Peter Singer geeft een kwart van 
zijn salaris weg aan goede doelen. 
Is dat een goed idee? 

De Malinese vluchteling  
Mamadou Gassama redde in 
Parijs een kind dat bijna van een 
balkon viel. Daarna kreeg hij een 
verblijfsvergunning, een medaille 
en baan bij de brandweer. Voor de 
meeste vluchtelingen is het heel 
lastig om een verblijfsvergunning 
te krijgen. Vind je het terecht dat 
Mamadou deze kreeg? 

Kijk op whymagazine.nl naar 
de cartoon ‘Good Migrant, Bad 
Migrant’ van Tjeerd Rooyaards, 
waarvoor hij dit jaar de Inktspot-
prijs won. Wat denk je dat de teke-
naar duidelijk probeert te maken 
over het verhaal van Mamadou? 
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Doneer nu!
Als je dus bereid bent om 100 euro 
uit te geven om een kind te redden, 
zou je dat ook direct kunnen doen. 
Elke dag sterven er 15.000 kinderen 
onder de 5 jaar, terwijl dit voorko-
men had kunnen worden. Er zijn 
meerdere hulporganisaties aan wie 
je het geld zou kunnen doneren. Of 
is er soms een verschil tussen een 
peuter die voor je ogen verdrinkt 
en een kind dat aan de andere kant 
van de wereld sterft? 

Alan Kurdi
Toen de 3-jarige Alan Kurdi in 2015 
tijdens de vlucht uit Syrië in de 
Middellandse Zee verdronk, ging 
zijn foto de hele wereld over. In 
dat jaar kwamen er bijna 1 miljoen 
vluchtelingen naar Europa. Ze 
staken in gammele bootjes de zee 
over, waarbij meer dan 3500 men-
sen de reis niet overleefden. Dat we 
de mensen om ons heen helpen, 
vinden we vaak logisch. Maar moet 
je ook voor anderen zorgen? En hoe 
ver moeten of kunnen we daarbij 
gaan? 
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Aan het eind van het gesprek kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Wat is een belang en wanneer is er sprake van 
een belangentegenstelling? 
Vind je dat we anderen moeten helpen? 
Welke argumenten kan je hiervoor geven? 

Stop

w

Om de oorlog in Syrië een 

minder ‘ver-van-je-bed-show’ 

te maken, bouwde Ikea in de 

showroom in Oslo een Syrisch 

huis van 25m2 na. Bezoekers 

stonden opeens in het huis van 

Rana’s familie van 9 mensen in 

Damascus. Zie whymagazine.nl. 

w
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w
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Eilandspel

HOE LEEF JE GOED SAMEN?
Tekst: Hilde van Halm & Maxine Herinx
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Stel je voor dat je ergens met elkaar een heel nieuw land zou  
kunnen beginnen. Er zijn huizen en er is voor iedereen te eten en 
te drinken. Maar de rest mag je allemaal zelf bedenken. Hoe ziet 
zo’n land eruit? Wat wil je allemaal regelen? Vind je het belangrijk 
dat er een poppodium komt? Moet het halve land een natuurpark 
worden? Of vind je het vooral belangrijk dat iedereen mag zeggen 
en schrijven wat hij wil?}

w

w

w
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Spelregels: 
Kies een klasgenoot met wie je wil 
samenwerken.
Bedenk een naam voor jullie land en 
ontwerp een eigen vlag. 
Je ziet hiernaast negen verschillen-
de onderdelen waar je aandacht aan 
kunt besteden. Beslis samen welke 
zes jullie het belangrijkst vinden. 
Omcirkel deze zes. 
Jullie krijgen een zak met 25 
muntjes. Bekijk de kaartjes van jullie 
gekozen zes gebieden. Besteed 
maximaal 25 muntjes aan voorzie-
ningen. Je moet kunnen uitleggen 
waarom je deze opties gekozen hebt.
Schrijf samen op hoe jullie samen-
leving eruitziet. Presenteer dit in 
maximaal 2 minuten aan de rest van 
je klas.
Welke keuzes hebben andere duo’s 
gemaakt? En waarom?  
Vind je je eigen keuzes nog steeds 
het beste? Je mag je keuzes nog 
veranderen. 
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Aan het eind van deze opdracht kun je  
de volgende vragen beantwoorden: 
Wat is een goede samenleving? 
Welke gevolgen hebben de keuzes die je 
maakt?

w

Docenten:  

download de 

handleiding 
en de spel-
kaartjes op  

whymagazine.nl! 

w

w

Teken hier jullie vlag:

Naam van jullie land:

Veiligheid Economie Onderwijs

Natuur & milieu Vervoer 

Zorg Ontspanning Vrijheid & rechten

v

Start

Stop

Geloof
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10Blz. 44 & 45: Werkrelaties. Met wie werk 
je samen?
Bij je beroepskeuze maakt het ook 
uit met wie je (niet) samenwerkt. 
Wil je later met mensen werken, 
met dieren, of liever alleen? Els-
beth, Tessa en Peter vertellen 
erover.

Blz. 46 & 47: Begrippen
Hier vinden de leerlingen alle 
begrippen uit het magazine gebun-
deld. Ze kunnen deze begrippenlijst 
als checklist gebruiken bij het leren. 
Zo kunnen ze makkelijker de hoofd-
lijnen onderscheiden.  
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevensbe-
stand of publiceert, in welke vorm dan ook. 
Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
kopieën, foto’s of welke andere manieren van 
vermenigvuldiging of openbaarmaking.

Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen 
van toestemming voordat we auteursrech-
telijk beschermd materiaal gebruiken. Als je 
denkt dat wij ten onrechte je werk hebben 
gebruikt, neem dan contact met ons op of 
kom een keer langs.

B e g r i p p e n l i j s t
Allochtoon
Iemand van wie ten minste één van 
de ouders niet in Nederland gebo-
ren is. 

Argument
De reden(en) waarmee je kunt uit-
leggen waarom jouw mening goed 
is. 

Assimileren
Bij assimilatie gooi je alle waarden 
van je oude cultuur overboord en 
neem je de dominante cultuur over. 

Belang
Het voordeel dat iemand ergens bij 
heeft. 

Belangentegenstelling
Als het belang van de een botst met 
het belang van de ander. 

Cultuur
Een groep mensen die zo ongeveer 
hetzelfde gedrag vertoont, eenzelf-
de soort leefregels en tradities heeft 
en het samen eens is over hoe je 
moet leven. 

Cultuuromslag
Een verandering in de manier waar-
op mensen denken en doen in een 
samenleving. 

Dominante cultuur
De waarden, normen en gewoonten 
van de meeste mensen in een land. 

Duurzame relatie
Mensen die aan gezinsvorming of 
-hereniging willen doen, moeten 
aantonen dat zij een duurzame 
relatie hebben. Zij moeten een 
relatieverklaring invullen, waarbij 
ze verklaren alleen met elkaar een 
relatie te hebben. Dit is een relatie 

met toekomst: ze gaan in Nederland 
samenwonen en/of trouwen. 

Functionele of zakelijke relatie
Een relatie waarbij het omgaan met 
elkaar voor allebei een voordeel 
oplevert. 

Geregistreerd partnerschap
Een vorm van samenleven die bijna 
gelijk is aan het huwelijk, maar zon-
der ja-woord. 

Gezinshereniging
Als iemand al een gezin of partner 
had voordat hij of zij in Nederland 
kwam wonen en het gezin naar 
Nederland wil laten komen nu hij of 
zij Nederlands staatsburger is. 

Gezinsvorming
Als iemand zijn partner en/of kinde-
ren naar Nederland wil laten komen 
vanuit een relatie die is ontstaan 
sinds deze persoon het Nederlands 
staatsburgerschap heeft. 

Groepsidentificatie
Je voelt je verbonden met een 
groep mensen omdat je dezelfde 
kenmerken of gewoonten hebt. 

Huwelijk
Een vorm van samenleven die 
wettelijk en/of religieus vastgelegd 
wordt. Met het huwelijk regelen 
partners de rechten en plichten die 
ze tegenover elkaar hebben. Ze zijn 
voor de wet een stel, zijn samen ou-
ders over de kinderen die ze samen 
krijgen en maken afspraken over 
hun bezittingen. 

Immigratie
Wanneer je voor langere tijd in een 
ander land gaat wonen. 

Inburgeren
Leren hoe je je als Nederlandse 
burger gedraagt. 

Inburgeringsexamen
Het examen dat volgt na het inbur-
geren, waarbij je leert hoe Neder-
landers wonen en werken. Haal je 
het examen, dan ben je succesvol 
ingeburgerd. 

IND 
De Immigratie- en Naturalisatie- 
Dienst. Deze beoordeelt aanvragen 
van mensen die in Nederland willen 
komen wonen of die Nederlander 
willen worden. 

Integreren
Je aanpassen aan de dominante 
cultuur, maar wel vasthouden aan 
een aantal kenmerkende waarden, 
normen en gewoonten uit je oude 
cultuur. 

Internaliseren
Proces waarbij je je aanpast zonder 
het te merken. Het wordt een ge-
woonte, je gedraagt op een bepaalde 
manier je zonder erbij na te denken. 

Maagdenvlies
Een randje weefsel rondom de 
ingang van de vagina, dat alle 
meisjes vanaf hun geboorte heb-
ben. Het is dus geen echt 'vlies' dat 
doorboord wordt bij de eerste keer 
geslachtsgemeenschap. 

Multiculturele samenleving
Een samenleving waarin mensen 
van verschillende culturen bij elkaar 
wonen. 

Persoonlijke grens
Een denkbeeldige cirkel die je om 
jezelf heen kunt trekken, waar een 
ander niet zomaar in mag komen. 

Persoonlijke relatie
Een relatie gebaseerd op gevoel, 
die je bijvoorbeeld hebt met je fa-
milie, partner en goede vrienden. 

Pluriforme samenleving
Een samenleving van mensen met 
verschillende culturen en leefstijlen. 

Polarisatie
Mensen en bevolkingsgroepen 
staan recht tegenover elkaar door-
dat de tegenstellingen de nadruk 
krijgen. 

Relatie
Vorm van contact tussen mensen. 

Salade-model
Model voor de multiculturele sa-
menleving, waarbij alle losse onder-
delen net zoals salade-ingrediënten 
bij elkaar gevoegd zijn, maar als 
losse onderdelen nog te herkennen 
zijn. Elk stukje houdt iets eigens.

Samenlevingscontract
Een contract tussen mensen die 
een huishouden delen, waarin ze 
afspraken vastleggen over hun 
gedeelde bezittingen. 

Segregeren
Segregatie is het tegenovergestelde 
van assimilatie. Je past je helemaal 
niet aan aan de dominante cul-
tuur, maar houdt vast aan je oude 
cultuur. 

Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag
Gedrag waarbij iemand de seksuele 
grens van een ander overschrijdt. 

Sociale cohesie
Wanneer mensen het gevoel heb-
ben dat ze bij elkaar horen. 

Socialiseren
Proces waarbij je je leert aanpassen 
en je je de waarden en normen van 
een groep eigenmaakt. 

Stamppot-model
Model voor de multiculturele 
samenleving, waarbij alle losse on-
derdelen uit elkaar gevallen zijn en 
samen een nieuw geheel vormen. 
Net zoals bij een stamppot, waarbij 
de ingrediënten één grote brij zijn. 

Subcultuur
Een kleine groep mensen binnen de 
samenleving met een cultuur die 
afwijkt van de dominante cultuur. 

Superdivers
In een superdiverse samenleving 
bestaat de meerderheid van de 
inwoners uit veel kleinere groepen 
minderheden. 

Tegencultuur
Een groep mensen binnen de sa-
menleving die zich verzet tegen de 
dominante cultuur.

Transgender
Transgender mensen voelen zich 
niet, of niet helemaal, thuis in het 
lichaam waarmee ze geboren zijn. 

Verblijfsvergunning
Een vergunning die iemand moet 
hebben om te wonen en te werken 
in een land waar hij/zij geen staats-
burger is. 

Wij-gevoel
Wanneer een groep mensen zich 
sterk met elkaar verbonden voelt. 

Zij-groep
Een soort tegenstander van de 
wij-groep, die het wij-gevoel kan 
versterken. 
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Werkrelaties

Met wie werk je samen? 

E
lsbeth Scholing wist al 
op school dat ze verlos-
kundige wilde worden. 
Na de mavo ging ze 

daarom naar de havo, en ver-
volgens volgde ze de opleiding 
verloskunde. 

'Het is echt een misvatting om 
te denken dat verloskundigen 
met baby’s werken,' zegt Els-
beth. ‘Je werkt niet met baby’s, 
maar met vrouwen en aanstaan-
de ouders.' Ze werkt 3,5e dag 
per week. Daarvan heeft ze een 
dag spreekuur in de praktijk, 
waar ze samen met twee andere 
verloskundigen werkt. De ande-
re dagen heeft ze dagdiensten, 

waarbij ze bij mensen op visite 
gaat en oproepbaar moet zijn. 

Mensenwerk
‘Als iemand gaat bevallen is dat 
echt een life event: het is een 
grote gebeurtenis in iemands 
leven. Er moet vertrouwen zijn 
tussen mij en de aanstaande 
ouders. Een groot deel van mijn 
werk bestaat dan ook uit het 
geven van goede informatie en 
begeleiding. Echt mensenwerk 
dus. Toch is het ook een prak-
tisch, technisch beroep.’  

Coach
‘Ik werk veel zelfstandig, maar 
heb wel veel overleg met ande-
ren, zoals met de kraamzorg. Als 
team bepalen we hoe de beval-
ling gaat lopen. Tegenwoordig 
willen veel mensen graag in het 
ziekenhuis bevallen, omdat dat 
veiliger voelt. Maar thuis beval-
len kan natuurlijk ook. Ik bege-
leid mensen bij deze keuzes en 
dit proces. Mijn taak is om de 
angst voor de bevalling weg te 
nemen en mensen te coachen. 
Dat vraagt best veel: je neemt 
veel verantwoordelijkheid op je. 
Ik vind het een boeiende baan.’ 
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Tekst: Leny Annen & Maxine Herinx

Als je nadenkt over wat je later wil worden, denk je waarschijnlijk 
aan wat je leuk vindt om te doen, en waar je goed in bent. Maar 
heb je er weleens over nagedacht dat het ook uitmaakt met wie je 
werkt? Deze mensen vertellen hoe het is om met mensen te wer-
ken, of met dieren, of juist veel alleen te zijn in je werk.  T    

essa Wimmenhove 
werkt als paraveteri-
nair, ofwel dierenarts- 
assistente, en werkt 

dus veel met dieren. In haar 
praktijk zijn dat vooral huisdie-
ren, maar in de opleiding kun 
je ook kiezen voor pluimvee of 
landbouwdieren. 

Tessa volgde na het vmbo de 
opleiding tot paraveterinair 
assistent op mbo-niveau 4. 
Ze assisteert de dierenarts bij 
het uitvoeren van medische 
handelingen, zoals het maken 
van röntgenfoto’s of het onder 
narcose brengen van dieren. 

Veelzijdig
‘Wat ik leuk vind aan mijn werk, 
is dat ik veel overleg heb met 
mijn collega’s,’ vertelt Tessa. ‘Ik 
werk in een praktijk met vier 
dierenartsen en drie assisten-
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ten. We zijn heel gelijkwaardig 
in onze praktijk. We brainstor-
men graag hoe we het beste 
kunnen handelen.’ 
Ze vervolgt: ‘Ik vind het ook een 
erg veelzijdig beroep. Het ene 
moment neem ik de telefoon 
aan, dan houd ik spreekuur, dan 
maak ik schoon en dan assisteer 
ik bij een operatie. Ik vind de 
omgang met mensen en dieren 
ook erg leuk.’ 

Niet alles oplossen
‘Toch is het soms ook weleens 
lastig om zoveel tegelijk te 
doen. Soms loopt alles door el-
kaar. Ook vind ik het lastig dat je 
niet alles kunt oplossen. Soms 
moet je er bijvoorbeeld voor 
kiezen om een dier in te laten 
slapen. Of je ziet dat mensen 
niet een behandeling voor hun 
huisdier over hebben die het 
beestje wel nodig heeft.’ 

P
eter Smeets begon in 
1977 – hij was toen 
20 – als internationaal 
vrachtwagenchauffeur. 

Hij reed heel Europa door, en 
was vaak de hele week van 
huis. Na tien jaar stopte hij. 

Lange dagen
‘Tegenwoordig zijn er strenge 
regels over hoeveel uur een 
chauffeur mag rijden en hoe 
vaak hij pauze moet nemen,’ 
vertelt Peter. ‘Dat was in mijn 
tijd nog niet zo. Je reed de hele 
dag door, tot je aankwam en 
ging slapen. Slapen deed ik in 
de cabine van de vrachtwagen, 
op een rustige parkeerplaats. 
Soms stonden daar andere 
chauffeurs, maar vaker stond ik 
daar alleen.’ 

Vrijheid
‘Het was een prachtig, vrij 
beroep,’ gaat Peter verder. ‘Je 
was jong en kreeg ineens zo’n 
grote wagen. Je was helemaal 
alleen en ver van huis. Toch 
was het ook eenzaam. Je was 

veel alleen en op jezelf aange-
wezen. Zeker in die tijd: er was 
nog geen mobiele telefoon, 
laat staan internet. Overdag 
luisterde ik veel radio om me 
te vermaken tijdens het rijden. 
Vaak ging ik gewoon maar 
naar bed; er was niets anders 
te doen. Soms mocht ik bij een 
restaurant televisiekijken, of kon 
ik naar huis bellen.’ 

Nooit thuis
‘Toen mijn vrouw en ik kinderen 
kregen, vonden we dat dit werk 
steeds lastiger te combineren 
was met het gezinsleven. We 
hadden net een huis gekocht, 
maar ik was er nooit. Ik was 
van zondag tot zaterdag onder-
weg, en ging dan na één dag 
thuis zijn weer weg. Het is een 
schitterend beroep, maar het 
moet wel je passie zijn. En je 
partner of gezin moet bereid zijn 
om mee te gaan in die passie. 
Veel jonge mensen doen het net 
zoals ik een paar jaar, en stop-
pen dan.’ 


