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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 Je Lijf Je 
Leven, zoals dat aan bod komt in het leer- en op-
drachtenboek van Perspectief, methode godsdienst/
levensbeschouwing voor de bovenbouw, vmbo 3 en 
4. Het magazine kan zowel aansluitend bij het boek 
gebruikt worden, als zonder het boek. In deze hand-
leiding 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 Je Lijf Je Leven 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 
beknopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Je Lijf 
Je Leven in Perspectief. 

     §1 Ik, mij en mezelf 
Het thema gaat van start met een uitleg over de ontwikkeling van het 
ik-gevoel en jezelf zijn. Er wordt ingegaan op de vraag of je een lichaam 
hébt of een lichaam bént. We leven in een lichaamscultuur, waarin je 
bijna niet kunt ontsnappen aan verschillende ideaalbeelden. Het gaat 
verder over tatoeages en de paragraaf eindigt met een uitleg over het 
belang van lichaamstaal. 
 
§2 Mooi of lelijk? 
Veel mensen doen er dagelijks van alles aan om zo ‘mooi’ mogelijk te 
zijn. Want mooi zijn, loont. Maar wie bepaalt eigenlijk wat mooi is? Hoe 
bepaal je dat? Een cosmetische ingreep is steeds gewoner geworden. 
 
§3 Lichaam en geest 
Zit ‘ware schoonheid’ van binnen of van buiten? Een mooi iemand 
hoeft niet per se aardig te zijn. Het gaat verder over de samenhang 
tussen lichaam en geest en over de ziel. 
 
§4 Gezond en ziek 
Je leefstijl heeft invloed op je gezondheid: goed voor je lichaam zorgen 
kan ziekte voorkomen. De geneeskunde ontwikkelt zich steeds verder. 
Maar niet alle ziekten zijn te genezen. En hoe ga je om met een beper-
king of handicap? Er wordt ingegaan op de vragen die door prenataal 
onderzoek worden opgeworpen. Waarom worden mensen überhaupt 
ziek? Christenen, moslims, joden, boeddhisten en a-godsdienstigen 
hebben daar een eigen antwoord op. 
 
§5 Jong en oud 
Wat betekent het om oud te worden? Wat gebeurt er dan in je lichaam?

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:
- Wat laten deze lichamen zien?
- Welk cijfer vind je opvallend?

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. Het zal gaan over ‘Ik’ 
(groen), ‘Ik en jij” (rood), ‘Wij’ (blauw) 
en ‘Zij?’ (geel). De gebruikte kleuren 
komen terug in de artikelen die bij deze 
verschillende onderdelen aansluiten. 

Blz. 4 & 5: Je bent je lichaam. Tieners 
over voetbal en mode.  
Joep en Lars zijn fanatieke voetballers. 
Alice en Dian zijn veel bezig met mode 
en make-up.

- Laat leerlingen zelf de tekst lezen. 
- Ter verwerking en verdieping kunnen 
de leerlingen elkaar interviewen over 
sporten, mode en make-up.
- De leerlingen kunnen ook hun (groot)
ouders/verzorgers over deze onderwer-
pen interviewen. Komen er dan heel 
andere antwoorden? Of zijn de verschil-
len niet zo groot?
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De o u ds te vr o u w  
ter  w er eld w as  
Jean n e Calm en t. Ze 
w er d 

Met 17,9 miljoen 
hartjes was de foto van 
Kylie Jenners dochtertje 
Stormi de meest gelikete 
foto op Instagram. Selena 
Gomez en Cristiano Ro-
naldo hebben de meeste 
volgers: meer dan  
135 miljoen! 

4,5 miljoen 
Nederlanders 
geven mantelzorg. Zij 
helpen familie, buren 
of vrienden met hun 
persoonlijke verzor-
ging of het huishouden, 
en ze bieden steun.

23% van de  
Nederlandse bevolking 
is allochtoon. Je bent 
allochtoon als een van 
je ouders niet in Ne-
derland geboren is.

Tw eeder de 
van  je lijf bes taat 
u it vo cht. Het 
g r o o ts te g edeelte 
daar van  is  w ater , 
de r es t blo ed. Een  
baby heeft zo 'n  
350 m l blo ed, 
een  vo lw as s en  
m an  5 liter . 

122.

 
      

Over wie je bent en waar je bij 
hoort. Over trainen, diëten en 
afzien en of je daar gelukkig van 
wordt. Over mannen, vrouwen en
     vooroordelen. En over je beter
            concentreren en presteren.

IK
blz. 6-17

 
      

Over allerlei vormen van com-
municatie. Want niet alleen wat 
je zegt, maar ook hoe je kijkt en 
doet bepalen welke boodschap je 
overbrengt. Een mooi voorbeeld 
is hoe politici dat doen. Goeie
      ideeën zijn wel belangrijk,
            maar ze zijn niet genoeg.

IK & JIJ
blz. 18-25

them a: je lijf - je leven

 
      WIJ

blz. 26-35

Over de verzorgingsstaat en de 
participatiesamenleving. Wie 
zorgt er eigenlijk voor wie? Over 
de rol van de overheid van wieg 
tot graf - of eigenlijk nog meer…  
En over ethische vraagstukken en 
dilemma's - bijvoorbeeld als je
      voor de keus staat om abortus
            te plegen… of niet.

 
       

ZIJ?
blz. 36-43

Wat is de beste leeftijd? Wat den-
ken mensen over lichaam, geest 
en ziel? En iets waar iedereen 
mee te maken krijgt: Waarom 
worden mensen ziek? Best wel 
vragen om je een mening over te 
vormen. Moet iedereen dan maar 
gewoon zelf weten wat ie
      denkt en gelooft? Of heeft dat
            jou ook iets te zeggen?

Je lichaaam is het tastbare bewijs dat je leeft. Zonder je lijf 
had je geen leven. Met dat lijf komen dus de vragen over 

hoe je je leven het beste leeft. Daarover gaat dit magazine. 
Met veel praktische voorbeelden uit het leven van alledag. 
Met veel praktische opdrachten ook, die direct te maken  

hebben met jouw eigen leven.

Dit nummer start met een interview met leerlingen over sport en mode. 
Echt wel onderwerpen die met 'Je lijf - je leven' te maken hebben.

En achterin lees je over mensen met beroepen die gericht zijn op het lijf!

INHOUD
jaargang 1 nummer 1 | mavo&vmbo-t editie
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Blz. 6 & 7: Wat bepaalt je identiteit? Wie 
ben je echt? 
Sluit aan bij thema 9, §1 Ik, mij en me-
zelf van Perspectief.
Je lichaam (sekse, haar, huidskleur, 
lichaamsbouw) is onlosmakelijk met 
je identiteit verbonden. Maar ook hoe 
je eruitziet, bepaalt vaak ook in welk 
hokje je gestopt wordt. Ook al voel je je 
zelf niet thuis in dat hokje. Of als je niet 
weet in welk hokje je thuishoort.

- Bekijk eerst bij ‘Start’ de foto van het 
meisje bij het Instagramsymbool. Waar 
komt ze vandaan? Waarom denk je dat?
- Bekijk vervolgens via whymagazine.nl 
het filmpje. 
- Lees de tekst van het artikel.
- Laat leerlingen voor zichzelf opschrij-
ven wat hun lichaam zegt over hun 
identiteit. Laat hen vervolgens opschrij-
ven wat anderen mensen over hun 
denken, op grond van hun uiterlijk.
- Lees met elkaar bron 1, 2 en 3.
- De opdrachten 1, 2 en 3 kunnen de 
leerlingen zelfstandig of in tweetallen 
maken.
- Opdracht 4 wordt is een groepsop-
dracht.
- Opdracht 5 maken de leerlingen indi-
vidueel.
- De controlevragen (‘Stop’) bepalen de 
leerlingen bij de kern van het artikel.

Tieners over voetbal en mode
JE BENT JE LICHAAM 

D
erdeklassers Joep  
Rozendal en Lars 
Kikkert zijn fanatieke 
sporters. Allebei doen 

ze aan voetbal, Lars als linksvoor 
en Joep als middenvelder. 
Wat betekent sport voor ze? 

 

Teamsport 
‘Het mooie aan voetbal is dat 
het een teamsport is,’ vertellen 
de jongens. ‘Het is gezellig voor 
en na de wedstrijd. Verder ben 
je lekker buiten bezig en werk je 
aan je conditie. En een doelpunt 
scoren of een wedstrijd winnen 
geeft een goed gevoel.’ 
 

Hoeveel tijd kost het?
Hoeveel tijd zijn de jongens bezig 
met sporten? Joep en Lars: ‘We 
zijn vier uur per week op de club 
om te trainen, en om wedstrij-
den te spelen. Trainen is minder 
leuk dan wedstrijden, maar wel 
belangrijk. Het helpt je om je te 
blijven ontwikkelen. Op zater-
dag voetballen we ook nog met 
vrienden.’ 

Meer trainen?
Zouden de jongens meer willen 
voetballen? ‘Dit is wel genoeg,’ 
vinden Joep en Lars. ‘Anders zou 
ons schoolwerk eronder lijden, 
en zouden we minder tijd heb-
ben voor andere hobby’s.’ De top 
bereiken hoeft van hen ook niet 
zo. ‘Voetbal is wel belangrijk. We 
halen er plezier uit en het zorgt 
voor afleiding in drukke periodes. 
Maar om echt de top te berei-
ken moet je al op jonge leeftijd 
gescout worden. Je schoolwerk 
wordt er dan ook op afgestemd. 
School is belangrijker voor de 
toekomst dan sport.’ 

A
licia Smand en Dian 
van der Sleen uit het 
derde jaar zijn veel 
bezig met mode en 

make-up. Hoe belangrijk vinden 
ze het om er goed uit te zien?

Verzorgd 
‘Ik vind mode belangrijk, maar 
niet het allerbelangrijkste wat er 
is,’ zegt Dian. ‘Het is fijn om er 
verzorgd uit te zien, maar niet 
meer dan dat.’ Alicia denkt daar 
anders over. ‘Ik vind de kleding 
die je draagt een onderdeel van 
je persoonlijke verzorging, en 
dat vind ik erg belangrijk.’  
 

De mode volgen?  
Letten de meiden bij hun kle-
dingkeuze op wat er in de mode 
is? ‘Nee, dat maakt me niet uit,’ 
zegt Alicia.’ Ze kijken wel om zich 
heen naar wat anderen dra-
gen. Alicia vervolgt: ‘Ik kijk naar 
anderen op school en krijg daar 
inspiratie van. Maar ik bedenk er 
wel altijd zelf iets leuks bij.’ 
 

Hoe belangrijk is make-up?
Make-up vinden Alicia en Dian 
nog veel belangrijker dan kle-
ding. ‘We kunnen niet zonder 
make-up,’ zeggen de meiden 
daarover. ‘Het gaat er bij ma-
ke-up niet om om jezelf mooier 
te maken, maar om persoonlijke 
verzorging. Wel kun je sommi-
ge dingen een beetje aan jezelf 
veranderen met make-up, en dat 
is erg fijn.’  
 

 

Tijd en geld 
Dian is iedere dag zo’n 30 à 40 
minuten kwijt aan opmaken, 
Alicia heeft aan een kwartier 
genoeg. Inmiddels hebben ze 
beiden genoeg voorraad, dus 
hoeven ze niet veel make-up 
meer te kopen. Vroeger was dat 
anders, toen gaven ze er wel 50 
euro per maand aan uit. 

Tekst: Peter de Jong
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•

Je bent je lichaam. Zo ben je geboren. Een hele hoop dingen kun je dan 
ook niet veranderen. Maar er zijn ook heel veel dingen die je wel kunt 
veranderen aan je uiterlijk. Met kleding, make-up en door te trainen heb 
je invloed op hoe je eruitziet. Hoe en waarom doen deze leerlingen dat? 

•

'Met make-up kun je  

jezelf een beet
je veranderen 

en dat is erg fijn.'  
'Trainen is 

minder leuk dan

wedstrijden, maar

wel belangrijk.'

 
      Waar kom je vandaan?

• Waar komt dit meisje vandaan? 
• Op whymagazine.nl vind je een 

link naar een kort filmpje.
• Bekijk dat eerst voor je 

verder leest.

Wat bepaalt je identiteit?
WIE BEN JE ECHT?
Als je ergens nieuw bent, wordt er vaak een voorstelrondje gedaan. 
Je mag dan even kort iets over jezelf vertellen, zodat je elkaar een 
beetje leert kennen. Best lastig, trouwens, want wat zeg je dan? 
Vertel je op welke school je zit, wat je hobby’s zijn 
of vertel je iets over thuis? Je zal waarschijnlijk 
niet iets zeggen over je huidskleur. Of over 
je haar. Hoe je eruitziet, dat kan iedereen 
wel zien. En wat zegt de kleur van je 
ogen over wie je bent?

Tekst: Hilde van Halm

Misschien zegt de kleur van je ogen 
wel meer over je dan je denkt. Want 
zowel je buitenkant als je binnen-
kant vertellen iets over je 
identiteit. Over wie je bent en 
wat jou uniek maakt. Als we de 
vraag ‘Wie ben je?’ moeten beant-
woorden, dan slaan we het meest 
zichtbare deel vaak over. Iedereen 
kan dat zien, dus waarom 
zou je dat dan nog een 
keer moeten vertellen? 
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Hokjes
Rachid is geboren in Nederland, uit 
een Marokkaanse moeder en een 
Nederlandse vader. Vragen mensen 
waar hij vandaan komt, dan zegt 
hij: ‘Den Bosch.' Daar is hij gebo-
ren. Vaak vragen mensen door: 
‘Ja, maar waar kom je dan écht 
vandaan?’ Ze denken dat hij niet uit 
Nederland komt. Dat is niet altijd 
vervelend bedoeld. Ze zijn soms 
nieuwsgierig. Of ze willen belang-
stelling tonen. Maar Rachid heeft 
er vaak schoon genoeg van. ‘Het is 
alsof ik er nooit echt bij hoor,’ zegt 
hij. ‘Alsof ze willen zeggen: ik kan 
wel zien dat jij hier niet echt thuis 
bent. Toch voel ik me meer een
Brabo dan een Mocro. Het hokje 
waar ze me in willen stoppen, is 
helemaal mijn hokje niet!’

Caster Semenya
De Zuid-Afrikaanse hardloopster 
Caster Semenya won goud op de 
Olympische Spelen in 2017. Uit tests 
is gebleken dat zij drie keer zoveel 
lichaamseigen testosteron heeft als 
een gemiddelde vrouw. Daardoor 
gingen mensen eraan twijfelen of 
ze wel ‘100% vrouw’ is.
Caster is opgegroeid als vrouw en 
voelt zich vrouw. Volgens anderen, 
ziet ze er te mannelijk uit: smal-
le heupen, een brede, gespierde 
borstkas. Mensen vragen zich af 
wat ze ‘echt’ is. Maar wie of wat 
bepaalt dat dan?

Doof
Volgens sommige mensen zijn do-
ven ziek: ze kunnen immers niet ho-
ren. Ze worden dus behandeld om 
ze zo veel mogelijk op horenden te 
laten lijken. Volgens anderen is doof 
zijn geen handicap. Want Doven 
(met een hoofdletter!) hebben een 
eigen cultuur, een eigen taal, een 
eigen identiteit. Ze hebben geen 
therapie nodig, maar burgerrech-
ten. Mensen die zo denken verzet-
ten zich tegen het aanbrengen van 
implantaten bij jonge, dove kinde-
ren. Dan ontneem je ze de mogelijk-
heid om als volwaardig doof mens 
te functioneren. Je veroordeelt ze 
tot een bestaan als tweederangs-
burger in een horende wereld. 

BRONNEN1
2

3

 
      
1.  Als er een familie op en top Nederlands  

is, en er dus helemaal bij hoort, dan is dat 
toch wel onze koninklijke familie. Of niet? 
Een ‘allochtoon’ is volgens de wet iemand 
van wie één van de ouders in het buitenland 
geboren is. 

 a.   Onderzoek wie van deze leden van de koninklij-
ke familie allochtoon is: Prinses Beatrix, koning 
Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses 
Amalia.

b.  Zouden mensen weleens aan Amalia vragen waar 
ze écht vandaan komt? Waarom wel of niet?

c.  Is onze koninklijke familie een Nederlandse fami-
lie? Wat zegt dit over de Nederlandse identiteit?

2.  Lees bron 1. Bekijk dan het filmpje op 
whymagazine.nl.

a.   Wat is het voordeel van mensen in een hokje 
plaatsen? En wat is het nadeel?

b. Kun je een einde maken aan ‘hokjesdenken’? 
3. Lees bron 2. 
a.   Caster Semenya heeft ‘hyperandrogenisme’.  

Zoek uit wat dat is.
b.   Waarom is het belangrijk te weten of Caster ‘een 

echte vrouw’ is? Wat is een echte vrouw? Zou het 
ook belangrijk zijn als Caster geen atlete was?

4.  Lees bron 3. en bespreek met z'n vieren: 
Zien jullie doofheid zien als een handicap of een 
identi teit? Bedenk argumenten voor beide standpunten.
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Bovendien hebben we geleerd dat 
het uiterlijk er eigenlijk niet toe mag 
doen. ‘Het maakt niet uit hoe je 
eruit ziet,’ zeggen ze. ‘Het gaat om 

je karakter, om je innerlijk.’ En dus 
worden de overduidelijke verschil-
len tussen mensen niet benoemd. 
We doen alsof ze niet bestaan.

Toch bepaalt je lichaam ook voor 
een belangrijk deel je identiteit. 
Het bepaalt hoe anderen je zien en 
hoe je wordt behandeld. Dat mer-
ken vooral mensen die er ‘anders’ 
uitzien. (Zie bron 1 en 2.) Het meisje 
van de foto boven aan blz. 7 heeft 
een zwarte moeder en een witte  
vader. Ze vindt haar identiteit inge-
wikkeld. Wie is ze? Bij wie hoort ze? 
Ze vindt dat ze op niemand lijkt.  
Ze kan zichzelf met niemand ver-
gelijken. In een uitgebreider frag-
ment zegt ze: ‘Er wordt wel gezegd 
dat iedereen uniek en verschillend 
is, zoals sneeuwvlokken, en dat 
iedereen dat zou moeten vieren. 
Maar dat doe ik niet. Ik zou liever 
meer hetzelfde zijn als iedereen.’  

 
      

5.   Wat is jouw antwoord op de vraag: ‘Wie ben je?’  
Dat antwoord verschilt, afhankelijk van de situatie.  
Want eigenlijk besta je uit verschillende ‘ikken’.

 

Maak een portret van jezelf voor een van de volgende situaties:
• Een introductie voor je vervolgopleiding.
• Een bijdrage voor het feestboek 

voor je oma die 80 wordt of voor.
• Een nieuwe klas aan het begin  

van een nieuw schooljaar.

v

Maak hier 
jouw portret 

voor de  
situatie van 
jouw keuze.

v

•

w
w

w

Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende vragen:
Wat is identiteit?
Op welke manieren is je lichaam 
verbonden met je identiteit?
Wat betekent jouw lichaam voor je identiteit?

Stop
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Blz. 10 & 11: Trainen, diëten en afzien. Is 
mooi en gelukkig hetzelfde? 
Sluit aan bij thema 10, § 1 Familie van 
Perspectief.
Veel mensen denken dat mooi en 
gelukkig synoniemen zijn. Onderbroek-
model Petrus laat zien dat dat niet altijd 
waar is. De prijs die je betaalt voor een 
perfect uiterlijk kan hoog zijn. 

- Bekijk via whymagazine.nl het verhaal 
van onderbroekmodel Petrus (18’04).
- Lees met elkaar het artikel.
- De handleiding voor het voeren van 
een filosofisch gesprek vind je hier. 
Gebruik de vragen die in het magazine 
staan.
- Met de slotvragen (‘Stop’) controleren 
de leerlingen of ze de stof begrepen en 
verwerkt hebben.

Blz. 12-15: Emancipatie en seksisme. 
Ben je stoer, of een hoer?
Sluit aan bij thema 9, §1 Ik, mij en me-
zelf, van Perspectief.
Over emancipatie en seksisme, ste-
reotypes en vooroordelen, sexting en 
slut-shaming.

- Begin met ‘Start’: de casus over rap-
per Boef, die begin 2018 in het nieuws 
kwam.
- Lees vervolgens de rest van het arti-
kel.
- Controleer of de leerlingen de dikge-
drukte begrippen begrijpen. Geef zo 
nodig extra uitleg. 
- Lees nogmaals de casus over rapper 
Boef en bespreek de vragen die aan het 
slot van het artikel staan.
- De opdrachten kunnen individueel of 
in tweetallen gemaakt worden. Be-
spreek ter controle opdracht 3 klassi-

kaal na. Geen indien nodig extra uitleg 
over vooroordelen en stereotypen. 
- Met de slotvragen (‘Stop’) kunnen de 
leerlingen controleren of zij de inhoud 
van het artikel goed begrepen hebben.

Blz. 16 & 17: Presenteren en concentre-
ren. Goed in je vel?  
Sluit aan bij thema 9, §3 Lichaam en 
geest, van Perspectief.
Je lichaam en je geest werken samen. 
Eigenlijk is het vaak nog knap lastig om 
die twee uit elkaar te halen. Hoe kun 
je je lichaam inzetten om je geest te 
helpen?

- Hoe kun je je lichaam het beste inzet-
ten om je beter te concentreren? Ver-
deel de klas in vijf groepjes. Elk groepje 
gaat een van de opdrachten doen die in 
het magazine staan. 
- Laat de leerlingen de opdrachten 
doornemen en controleer of iedereen 
weet wat hij of zij moet doen.
- Zorg dat de leerlingen van opdracht 
1 en 2 de muziek of meditatie kunnen 
starten.
- Spreek af wie in het groepje de tijd in 
de gaten houdt. 
- Als de verdeling rond is en ieder weet 
wat hij of zij moet doen, lees dan het 
boodschappenlijstje voor dat je hier 
kunt vinden.
- Na tien minuten zijn alle leerlingen 
weer terug in de klas.
- Laat ieder voor zich de boodschappen 
van het lijstje opschrijven.
- Controleer welk groepje het best ge-
scoord heeft.

- Op pagina 17 worden tips gegeven 
om op een goede en ontspannen ma-
nier te presenteren.

Emancipatie en seksisme
BEN JE STOER, OF EEN HOER?
Zijn vrouwen en mannen gelijk in Nederland? Officieel wel. Maar in 
de praktijk is dat niet altijd het geval. Vrouwen krijgen regelmatig 
minder salaris voor hetzelfde werk dat een man doet. Ook worden 
mannen en vrouwen anders behandeld, en anders beoordeeld op 
hun gedrag. Er lijken andere standaarden te gelden voor mannen en 
vrouwen. Waar komt deze ongelijkheid vandaan? 

Tekst: Renee Pees

Vroeger waren vrouwen ‘hande-
lingsonbekwaam’. Ze mochten 
niet zelf geld van de bank halen 
en geen verzekering afsluiten. Ze 
mochten niet stemmen of de poli-
tiek in. De man was de baas over 
het geld en eigenlijk ook over de 
vrouw. Vrouwen moesten thuis-
blijven en voor de kinderen en het 
huishouden zorgen. De man ver-
diende het geld. Er was sprake van 
een traditionele rolverdeling, de 
verwachtingen van de maatschap-
pij over hoe iemand zich behoort te 
gedragen als man of als vrouw. 

12
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Start

Kechs
Begin 2018 kwam rapper Boef in het nieuws. Hij stond op oudjaarsnacht met een 
lekke band langs de kant van de weg. Drie jonge vrouwen hielpen hem en gaven 
hem een lift. In een Snapchatfilmpje noemde hij ze ‘kechs’, Marokkaans-Nederlandse 
straattaal voor ‘hoeren’ of ‘sletten’. Dit leidde tot veel verontwaardiging op sociale 
media en in het nieuws. De volgende dag plaatste Boef een filmpje online, waarin hij 
zijn uitspraak uitlegde. ‘Een goede vrouw dient op zo’n tijdstip niet nog buiten rond 
te rijden. Die moet thuis zitten, lief zijn, naar haar ouders luisteren, studeren - en als 
je je in het nachtleven stort, drinkt en drugs gebruikt, tja, dan ben je een kech.’
     Wat vind je van deze uitspraak van Boef? Hoe zullen de jonge vrouwen die hem  
 hielpen hierop reageren?

Emancipatie en seksisme
Veel mensen zullen zeggen dat 
mannen en vrouwen in Nederland 
gelijk worden behandeld. Ze kun-
nen allebei studeren en fulltime 
werken als ze dat willen. Voor deze 
gelijke rechten hebben vrouwen 
én mannen vroeger gestreden. 
Ze noemen dit emancipatie: het 
streven naar gelijke rechten en 
gelijke behandeling van een groep 
mensen die achtergesteld of ge-
discrimineerd wordt. Toch blijkt uit 
onderzoek dat mannen en vrouwen 
eigenlijk helemaal niet gelijk wor-
den behandeld in Nederland. Zo 
krijgen vrouwen minder betaald 
voor dezelfde baan dan mannen. 
Wanneer iemand gediscrimineerd 
wordt op grond van zijn of haar 
sekse, noemen ze dat seksisme. 
Ook een opmerking kan seksistisch 
zijn, zoals: ‘Zeg maar niks, wees 
gewoon mooi en zorg dat je later 
een rijke man vindt.’ 

Stereotypes en vooroordelen
Seksisme gaat vaak over vooroor-
delen: oordelen over iemand of iets 
zonder dat je de feiten of de persoon 
kent. Bijvoorbeeld: ‘Zij is vast niet 
goed in rekenen, omdat ze een meis-
je is.’ Of: ‘Je kan beter die jongen de 
baas laten spelen, want jongens kun-
nen beter leidinggeven.’ Soms gaan 
dit soort ideeën over hele groepen 
mensen. Dat noemen we stereoty-
pes: vaststaande beelden over een 
hele groep mensen. Bijvoorbeeld dat 
mannen beter auto kunnen rijden, of 
dat blonde vrouwen dom zijn.  Als je 
vooroordelen en stereotypes altijd ge-
looft, is de kans groot dat je mensen 
verkeerd beoordeelt of behandelt. Dat 
kan leiden tot pestgedrag en discrimi-
natie.

}

}

} }

Wat stralen de mensen op 
deze  

foto's uit?  
Wat vind je 
van hun  

kleding en 
houding? 

Bespreek het 
met je  

klasgenoten.
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Presenteren en concentreren
GOED IN JE VEL?
Je lichaam en je geest werken samen. Als je stress hebt, kun je last 
krijgen van puistjes. Of je nek en schouders zitten helemaal vast. 
Andersom werkt het ook. Is je hoofd rustig en ben je blij, dan kun je 
dat voelen in je hele lijf. We hebben het niet voor niets over ‘goed in 
je vel zitten’. Maar hoe hou je je lijf in bedwang als je voor een grote 
groep moet presenteren? En hoe hou je je hoofd rustig als je je moet 
concentreren? 

Tekst: Hilde van Halm & Maxine Herinx

Concentreren kun je leren!
Verdeel de klas in zes groepjes. Je 
docent leest zo een boodschappen-
lijstje voor. Hierop staan tien items. 
Luister goed, en probeer alles 
te onthouden. Dan ga je in een 
groepje een van de onderstaan-
de opdrachten uitvoeren. Na tien 
minuten kom je terug in de klas en 
schrijf je voor jezelf alle boodschap-
pen van het lijstje op. Tel daarna 
de scores op. Het groepje dat met 
elkaar de meeste items heeft ont-
houden, wint. Met welke methode 
kun je je het best concentreren?

16

17

Mozart
Ga ergens op een rustig plekje 
zitten. Luister vervolgens tien 
minuten lang via je oordopjes naar 
de Sonate voor twee piano’s in 
D majeur (K.448) van Mozart via 
whymagazine.nl. Praat niet met 
je groepsgenoten. Keer dan terug 
naar de klas.
Let op: voor deze opdracht heb je 
oordopjes nodig!

1
2

Mediteer! 
Jullie gaan tien minuten lang 
mediteren. Gebruik het filmpje op 
whymagazine.nl. Zonder je ergens 
af, en luister via oordopjes. Volg de 
aanwijzingen zo goed mogelijk op. 
Dwalen je gedachten af? Dat is niet 
erg. Focus je opnieuw en ga verder. 
Keer na tien minuten terug naar de 
klas. 
Let op: voor deze opdracht heb je een 
telefoon of laptop en oordopjes nodig! 

3
Ga op pad!
Jullie gaan kijken of bewegen een 
positief effect heeft op je geheugen. 
Ga in je eentje tien minuten door 
het gebouw wandelen. Neem ook 
eens een paar trappen en zet je lijf 
aan het werk. Praat niet met elkaar! 
Keer dan terug naar de klas. 

Doe helemaal niks!
Zoek een rustig plekje op waar je 
niet gestoord wordt. Zorg dat je 
ergens alleen kunt zitten, en dat het 
stil is. Je gaat tien minuten lang he-
lemaal niks doen. Zet eventueel een 
wekker. Ga na tien minuten terug 
naar de klas. 

Slim door suiker?  
Zou je je beter kunnen concentre-
ren als je iets zoets eet? Jullie gaan 
het testen! Eet een stuk fruit of een 
snoepje, of drink een drankje met 
suiker. Na tien minuten ga je terug 
naar de klas en voeren jullie de rest 
van de opdracht uit. 

4

5

Docenten:  download het boodschap-penlijstje op de website! 

v

Presenteren kun je leren
Ken je dat? Je moet een spreekbeurt houden. Je kent je verhaal van 
buiten, en weet zeker dat je een goed cijfer kunt halen. Maar dan sta 
je er. Het zweet breekt je uit. Je stem hapert. Waarom dan toch? 
Iedere keer als je tegenover iemand staat, hou je eigenlijk al een 
presentatie. Maar voor een grote groep voelt dat ineens heel anders. 
Om beter te worden in presenteren, moet je veel oefenen. Maar er 
zijn ook trucs die je kunnen helpen! 

 
      

Oefen eens voor de spiegel. Kijk hoe je overkomt. Hoe sta je?  Sta je stevig? Heb je je schouders naar achteren? Het helpt  allemaal bij een open houding! 
Let ook eens op je kleding. Pas je kledingstijl aan aan de groep die  je voor je hebt. Er verzorgd uitzien is een must.

Dan is het zo ver. Haal eerst rustig adem. Kijk je luisteraars aan. En doe  altijd je kauwgom weg! Je verhaal komt beter over als je het niet hoeft voor  te lezen, dus goed oefenen is belangrijk. Maar vertel een verhaal wel altijd in je eigen woorden. Maak er geen standaardpraatje van. Laat ruimte in je pre-sentatie voor spontane ingevingen en gebruik humor! 

Ben je zenuwachtig? Zoek rust in jezelf. Wanneer je zelf rustig bent in je lijf, zal je je verhaal ook rustiger kunnen brengen. Anderen kunnen ook beter naar je luisteren als je je verhaal ontspannen brengt. Bouw af en toe een korte pauze in. Woorden hebben nu eenmaal tijd nodig om te landen bij de mensen. 
Het is mooi als je interactie hebt met de mensen waarvoor je presenteert. Stel ze wat vragen. Maak je gebruik van materiaal, doe dat dan alleen als onder-steuning. Maak geen overvolle PowerPoint-slides, waardoor je publiek afge-leid raakt. 

Een lage stem zorgt voor geloofwaardigheid. Blijf enthousiast! En zorg voor een goede afsluiter. 

Als je deze tips opvolgt, zal je merken dat je natuurlijk en zelfverzekerd over-komt. Maar het allerbelangrijkste is om te blijven oefenen! Want echt: presen-teren kun je leren! 

Tips voor het geven van een presentatie:
w

w

w

w

w

w

 
      

tIPS

Hou een presentatie over 
wat je zoal kunt doen om je 
beter te concentreren. 
Vertel welke opdracht(en) van  
blz. 16 jij hebt uitgevoerd en hoe 
dat ging. 

Gebruik de tips voor het geven 
van een presentatie van deze 
   pagina. Tekst: Leny Annen-Slagter

} }
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Sexting
Uit onderzoek blijkt dat een op de 
acht Nederlandse jongeren weleens 
naaktbeelden van zichzelf deelt. Dit 
noemen ze sexting: het versturen 
van seksueel getinte foto’s of film-
pjes per mobiele telefoon. Dit ge-
beurt vaak binnen een romantische 
of seksuele relatie, of tussen jonge-
ren die graag een relatie met elkaar 
zouden willen hebben. Jongens en 
meiden blijken evenveel sexts te 
versturen. Toch is hier sprake van 
een dubbele moraal: als een jongen 
naaktfoto’s op zijn telefoon heeft, 
wordt dat als stoer gezien. Maar 
meiden worden vaak voor slet uit-
gemaakt als ze sexts versturen. Ook 
als jongens erom gevraagd hebben. 
Hoe komt dit?

Slut-shaming
Uit onderzoek blijkt dat bijna een op 
de vijf Vlaamse tienermeiden tus-
sen de 12 en 18 jaar oud minstens 
één keer ‘hoer’, ‘slet’, prostituee’ 
of iets vergelijkbaars is genoemd 
via social media. Dit wordt ook 
wel ‘slut-shaming’ genoemd. Een 
meisje of vrouw wordt belache-
lijk gemaakt of vernederd, omdat 
ze zich op een bepaalde manier 
gedraagt. Bijvoorbeeld omdat ze 
te sexy zou poseren op een foto. 
Of omdat ze het heeft uitgemaakt 
met haar vriend, waarop hij haar 
uitscheldt op Instagram. De invloed 
van slut-shaming op sociale me-
dia kan erg groot zijn, omdat het 
gemakkelijk gekopieerd of gedeeld 
kan worden, waardoor er veel ge-
tuigen zijn. En iets wat eenmaal op 
internet staat, blijft altijd bestaan. 

BRONNEN

1
2

 
      
   
   
  

1.  Seksisme 
a. Lees eerst de foute grappen op whymagazine.nl. 
Geef drie voorbeelden van ‘foute’ grappen over 
vrouwen die seksistisch zijn. Je mag hiervoor ook 
internet gebruiken. Waarom zijn jouw voorbeelden 
seksistisch? 

b.  Lees via www.whymagazine.nl voorbeelden die 
verschillende vrouwen geven van seksistisch ge-
drag. Wat vind je hiervan? Heb je zelf ook weleens 
zo’n verhaal van iemand gehoord?

 c.  Ook jongens kunnen last hebben van seksisme. 
Bedenk drie voorbeelden van seksisme gericht op 
jongens of mannen. Dit mogen ook seksistische 
opmerkingen of grappen zijn. Waarom zijn jouw 
voorbeelden seksistisch?

d.  Welke liedjes ken je waar seksistische taal in voor-
komt? Wat wordt er gezegd? En wat vind je van 
de tekst? Moet dit kunnen of moet dit niet worden 
toegestaan?

e.  In sommige landen is er zelfs sprake van seksis-
tische wetgeving. Bekijk via whymagazine.nl de 
voorbeelden uit verschillende landen. Waarom 
zijn deze regels zo opgesteld? Wat vind je van de 
wetten? 

2. Respect
a.  Google het begrip ‘respect’. Wat betekent dit woord?
b.  Vind je dat Boef respect toont voor vrouwen?  
     Waarom wel of niet? 
c.  Hoe laat je zien dat je respect hebt voor het andere  
    geslacht? Wat moet je (niet) doen of zeggen?

3. Vooroordelen en stereotypen. Hieronder  
    staan een aantal beweringen. Geef telkens  
    aan of het een feit, een vooroordeel of een   
    stereotype is.
a.   Vrouwen zijn naïever dan mannen.
b.  In Nederland krijgen mannen over het algemeen  
     beter betaald dan vrouwen.
c.  Aida is vast heel lief, want ze is een meisje.
d.  Mannen zijn gemiddeld sterker dan vrouwen.
e.  Een man is een betere baas dan een vrouw.
f.   Laat Lotte maar schrijven, want Bram schrijft  
     vast heel slordig.

4.  Lees bron 2 en bekijk via www.whyma-
gazine.nl het filmpje van Milou, die tegen 
slut-shaming in opstand komt. 

a.  Waarom heeft ze dit filmpje gemaakt?
b.  Wat heeft deze slut-shaming te maken met de 
     dubbele standaard? 
c.   Wat vind je van haar actie? 
d.   Iemand uitschelden voor ‘hoer’ of ‘slet’ gebeurt 

zowel door jongens als door meiden. Waar-
om slut-shamen jongens meiden en waarom 
slut-shamen meiden andere meiden? 

e.   Gebeurt slut-shaming ook weleens bij een jon-
gen? Op dezelfde manier of is dat anders?  
Waarom?

f.     Wat zou je tegen slut-shaming en de dubbele  
moraal kunnen doen?

14

Dubbele moraal
Ook gelden er soms andere nor-
men (regels) voor jongens dan 
voor meiden. Jongens krijgen soms 
meer vrijheid, ze mogen meer, 
bijvoorbeeld later op straat spelen 
of later thuiskomen. Op meiden 
wordt er door de omgeving meer 
gelet, de sociale controle is hoger. 
Dit zie je vooral als het gaat over de 
seksuele moraal, de manier waarop 
er over seks wordt gedacht. Die 
moraal wordt sterk bepaald door 
opvoeding en geloof. Ook is de mo-

raal afhankelijk van tijd, plaats en 
groep. De een vindt dat seks voor 
het huwelijk niet hoort, terwijl de 
ander dat geen probleem vindt. Of 
het gaat over de kleding: een meisje 
moet zich netjes en niet te bloot kle-
den, en mag zich niet te uitdagend 
of sexy gedragen. Terwijl als een 
jongen zich uitdagend gedraagt of 
kleedt, dat wordt gezien als macho 
of mannelijk. Een meisje dat veel 
vriendjes heeft gehad wordt gezien 
als ‘hoer’, terwijl een jongen met 
veel ex-vriendinnen ‘stoer’ is en 

‘respect’ krijgt. Dit wordt de dubbe-
le moraal genoemd: jongens wor-
den, op hetzelfde gedrag, anders 
beoordeeld dan meiden. Lees de 
bronnen Sexting en Slut-shaming 
voor meer voorbeelden hiervan.

Lees nu de start-casus nog eens 
en beantwoord de volgende vraag: 
Wat heeft de uitspraak van rapper 
Boef te maken met de dubbele 
moraal? Zou Boef dit ook zeggen 
als hij was geholpen door jongens? 
Waarom wel of niet?

w
w

w

Aan het eind van dit artikel kun je antwoord  
geven op de volgende vragen:
Wat betekent emancipatie?
Wat is seksisme en wanneer is iets seksistisch?
Wat zijn stereotypes en vooroordelen?
Wat wordt bedoeld met de seksuele moraal en de 
dubbele moraal?
Wat voor invloed kan seksisme hebben op  
meiden en vrouwen? 
Wat kun je zelf doen om seksisme tegen te gaan? 

Stop

w

w

w
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Trainen, diëten en afzien  
IS MOOI EN GELUKKIG HETZELFDE?

Tekst: Klaas Blanksma

10

11

Start

Petrus (28 jaar) werkt als regisseur bij een filmbedrijf. In drie maanden 
tijd wil hij in zijn ondergoed een fotoshoot houden. In een YouTube- 
documentaire laat hij zien wat je allemaal moet doen – en laten – om 
onderbroekenmodel te worden. Eerst op dieet. Hij eet geen suiker, geen 
ongezonde vetten en geen zout. En natuurlijk moet hij naar de sport-
school. Eerst gaat hij driemaal per week, maar uiteindelijk zelfs twee 
keer per dag! Maar wat levert al dat gezonde eten, het vele sporten en 
dat steeds strakker wordende lichaam hem op? Wordt hij gelukkiger als 
hij er steeds beter uit gaat zien? Krijgt hij meer zelfvertrouwen en geniet 
hij van zijn mooie lijf? Wat moet hij daar allemaal voor opgeven? En is 
     het dat waard? Bekijk de documentaire via whymagazine.nl. 

Filosofisch gesprek
Veel jongeren besteden veel tijd 
aan hun uiterlijk. Gemiddeld zelfs 
meer dan een half uur per dag! ’Er 
goed uitzien’ vinden ze heel belang-
rijk. Ze zijn dan ook vaak onzeker 
en ongelukkig omdat ze niet vol-
doen aan de norm van het perfecte 
uiterlijk, zoals hun dat in de media 
wordt voorgespiegeld. Ze hebben 
een laag zelfbeeld. Dat gaat over 
hoe iemand over zichzelf denkt. 
Meisjes zijn vaak ontevreden over 
hun gewicht, hun buik of hun be-
nen. Jongens maken zich meer zor-
gen over hun huid en hun borstkas. 
Sommige jongeren hebben er wel 
erg veel voor over om een perfect 

uiterlijk te krijgen. Ze zijn voortdu-
rend bezig met afvallen of gaan 
regelmatig naar de sportschool om 
te kunnen voldoen aan het ideale 
plaatje. Een derde van de meisjes 
overweegt zelfs plastische chirurgie 
om er mooier uit te zien. 

Waarom eigenlijk? Ben je pas écht 
gelukkig als je heel mooi bent? 
Waar komt dat idee vandaan? En 
klopt het wel? Daarover gaan jullie 
vandaag een filosofisch gesprek 
voeren. De volgende vragen zijn 
daarbij het startpunt. Lees ze goed 
door, en bedenk eerst voor jezelf 
wat je vindt. Je docent leidt het 
gesprek verder. 

w

w

Aan het eind van het gesprek kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Ben je zelf tevreden over je uiterlijk? 
Spelen sociale media een rol bij jouw  
zelfbeeld? 
Hebben mooi en gelukkig zijn iets met elkaar 
te maken, volgens jou?

Stop

w
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Hoe komt het dat zoveel men-
sen hun uiterlijk zo belangrijk 
vinden?

Geldt dit voor meisjes meer dan 
voor jongens? Of maakt dat niet 
uit?

Geven social media een realis-
tisch beeld?

Denk je dat het mogelijk is om 
social media te gebruiken zon-
der je beter en mooier voor te 
doen dan je echt bent? Hoe dan?

Wat zou jij over hebben voor 
een perfect uiterlijk?

Is Petrus gelukkig? Waarom? 

Hebben mooi en gelukkig zijn 
iets met elkaar te maken?

w}
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5
- Neem de tips met elkaar door.
- Laat uit elk groepje van de vorige 
opdracht een leerling een presentatie 
houden. De rest van de klas bekijkt 
of de tips ook in de praktijk gebracht 
worden.

Blz. 18-21: Communicatie. Zenden en 
ontvangen, met en zonder ruis.  
Sluit aan bij thema 9, §1 Ik, mij en me-
zelf van Perspectief.
Over verbale en non-verbale commu-
nicatie. 

- Laat de leerlingen de foto’s op de 
linkerpagina bekijken. Ze schrijven voor 
zichzelf op wat de personen uitstralen, 
of ze sympathiek overkomen, wat voor 
werk ze doen. Ook geven ze aan waar-
aan ze dat kunnen zien.
- De leerlingen vergelijken hun obser-
vaties met degene die naast hen zit. 
Wat valt op?
- Laat een aantal leerlingen hierover 
vertellen. Bespreek gezamenlijk wat 
je kunt aflezen aan een foto. Hoe weet 
je of dat klopt? Zegt het echt iets over 
de mensen op de foto of ook iets over 
jezelf? Wat dan? 
- Optioneel: Laat leerlingen een foto 
van zichzelf delen waarop zij staan zo-
als ze ‘echt’ zijn. Waarom vinden ze dat? 
Zien anderen dat ook?
- Lees de tekst van het artikel.
- Geef zelf voorbeelden, of vraag naar 
voorbeelden van communicatie met 
mensen met een andere achtergrond. 
Op whymagazine.nl staat een film-
pje waarin je kunt zien hoe eenzelfde 
handgebaar verschillend kan worden 
opgevat.
- Controleer of de leerlingen de inhoud 
van het artikel begrijpen.

 
       Bekijk de foto’s en schrijf 
bij elke foto een eerste indruk: 
• Wat straalt deze persoon uit? 
• Lijkt het jou een aardig iemand?
• Wat voor werk doet hij of zij?
• Waar kun je dat allemaal aan 

zien?

   Vergelijk je antwoorden twee 
aan twee. 
• Welke verschillen zie je?
• Wat valt je op?

      Communicatie
ZENDEN EN ONTVANGEN   MET EN ZONDER RUIS

Tekst: Theo Breen

Vanaf het moment dat je op de 
wereld komt, communiceer je. Met 
gehuil laat je weten dat je er bent, 
dat je het koud hebt, dat je honger 
hebt of aandacht wilt. Je lacht als je 
tevreden bent. 
Als het goed is, worden je signalen 
opgevangen. Je krijgt eten, een 
schone luier, er wordt met je ge-
speeld, je wordt geknuffeld. Soms 
zal je eten krijgen, terwijl je het ei-
genlijk koud had. Of je wordt in bed 
gestopt, terwijl je eigenlijk om een 
knuffel vroeg… De communicatie 

18

19

Start

wordt makkelijker als je kunt praten. 
Wanneer je kunt zeggen wat je wilt. 

Begrip
Het is handig om iets over commu-
nicatie te weten. Als je leert om sig-
nalen van anderen op te vangen en 
doorkrijgt wat die signalen beteke-
nen, dan begrijp je elkaar veel beter. 
Het helpt als je elkaar goed kent. 
Door die ene blik van je moeder 
weet je dat je de grens bereikt hebt: 
nog een opmerking en ze wordt 

Je hebt het misschien niet door, maar we zijn constant aan het 
‘zenden’ en ‘ontvangen’. We brengen berichten over en we zien en 
horen de berichten van anderen: we communiceren de hele dag, 
altijd maar door. Verbaal, door de woorden die we zeggen, schrij-
ven of typen, maar vooral ook non-verbaal, door wat we zonder 
woorden laten zien. 

} }

woedend. Op een feestje zie je dat 
je vriendin in een hoekje staat, met 
rode vlekken in haar nek – je weet 
dat ze zich niet op haar gemak voelt. 
Je leraar heeft een twinkeling in zijn 
ogen: wat hij nu zegt, is een grapje. 
Je verwerkt al die informatie zonder 
er diep over na te hoeven denken, 
waarschijnlijk zelfs zonder het door 
te hebben. Toch is het goed om er 
zo af en toe eens bij stil te staan 
en je af te vragen of je de signalen 
wel op de goede manier oppakt. Is 
die blik van je moeder wel voor jou 
bedoeld? Of heeft ze een rotdag op 
haar werk gehad? Het is ook goed 
om eens stil te staan bij wat je zelf 
uitzendt. Wat laat jouw lichaams-
houding zien? Hoe kom je over op 
anderen? 

Lastig
Als je elkaar minder goed kent is 
het nog lastiger om signalen goed 
te begrijpen. Is iemand die tijdens 
een presentatie staat te zweten en 
te blozen niet goed voorbereid? 
Weet hij niet waar hij het over 
heeft? Of is hij heel verlegen? Of }

- Laat de leerlingen opdracht 1 individu-
eel maken en controleer of zij dit goed 
gedaan hebben.
- Opdracht 2 en 3 worden in tweetallen 
uitgevoerd.
- Met de slotvragen (‘Stop’) controleren 
de leerlingen of zij de inhoud van het 
artikel begrepen hebben.

Blz. 22-25: Uitstraling van politici. Goe-
de ideeën zijn niet genoeg! 
Sluit aan bij thema 9, §1 Ik, mij en me-
zelf van Perspectief.
Wat een politicus wil, moet hij over-
brengen op zijn kiezers. Hoe hij dat 
doet, maakt daarbij uit. In dit artikel 
wordt ingegaan op de uitstraling en 
woordkeuze van politici. 

- Start met de casus op pagina 23 over 
Jesse Klaver en Thierry Baudet.
- Bekijk de twee foto’s die daaronder 
staan en bespreek ze: Wat willen de 
politici met deze foto’s overbrengen?
- Lees de tekst van het artikel. Contro-
leer of de leerlingen de vetgedrukte 
woorden begrijpen. 
- Bron 1 geeft een voorbeeld waarin de 
communicatie misgaat: Melania Trumps 
jas met de tekst ‘I really don’t care’.
- Opdracht 1 t/m 3 kunnen de leerlingen 
individueel maken. Controleer eventu-
eel de antwoorden.
- Opdracht 4 en 5 gaan dieper in op 
beeldvorming. Deze kunnen klassikaal 
of in groepjes besproken worden. 
- Met de slotvragen controleren de leer-
lingen of zij de inhoud van het artikel 
begrepen hebben. 

BRON 1
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Op whymagazine.nl vind je een filmpje waarin je kunt zien dat eenzelfde handgebaar heel verschillend kan worden opgevat! 

•

w

w

w

w

Zes vormen
Communiceren doe je op ver-
schillende manieren:

1. Direct Je kunt elkaar zien, je 
bent bij elkaar in de buurt.

2. Indirect Er zit iets tussen de 
zender en de ontvanger. Je 
communiceert via een briefje, 
de telefoon, maar ook via een 
foto, een schilderij, de tv, een 
film, de krant enzovoort.

3. Verbaal Gesproken en ge-
schreven taal. 

4. Non-verbaal Lichaamstaal – 
dus met je handen, je ogen, 
je houding. Ook foto’s, ver-
keersborden, pictogrammen, 
emoji’s en gebaren horen 
hierbij.

5. Eenzijdig De zender zendt, 
maar de ontvanger reageert 
niet, of kan niet reageren. Dat 
geldt bijvoorbeeld als je een 
boek leest, of naar een film 
kijkt. 

6. Tweezijdig (bij grote groepen 
is dat meerzijdig): iedereen 
is zender en ontvanger. Dat 
geldt bijvoorbeeld tijdens de 
les, tijdens een live-concert, 
een discussie en op social 
media.

Een agent geeft een stopteken.
Je leest de menukaart in een restaurant.
Je volgt een les. 
Je kijkt naar een cabaretvoorstelling op tv.
Je gaat naar een cabaretvoorstelling in het theater.
Je leest de krant.
Je discussieert in de klas.
Je woont een concert bij.
Er staat een verkeersbord langs de weg.

Lees bron 1.
Geef met een kruisje in een of meerdere vakjes aan om welke vorm(en) van communicatie  
het hier gaat.

Voorbeelden van communicatie: Direct Indirect Verbaal Non- Eenzijdig Twee- of
    verbaal  meerzijdig

 
      

Opdracht 2
Hoe kom je over? 
-  Werk voor deze opdracht in tweetallen.
-   Met kleding, make-up, haarstijl en 

lichaams houding laat je zien wie je bent.
-   Maak verschillende foto’s van elkaar 

 waarbij je het volgende communiceert:
• Ik heb het enorm naar mijn zin. 
• Ik ben succesvol in alles wat ik doe.
• Met mij moet je geen ruzie krijgen.
• Ik ben erg verlegen. 
Bedenk zelf nog een vijfde boodschap die je uit 
wilt zenden. 

-   Laat deze laatste foto aan een ander twee-
tal zien. Begrijpen zij wat je wilt vertellen?

Opdracht 3
Bekijk via whymagazine.nl het filmpje over 
twee mensen die met elkaar hebben afge-
sproken voor een date.
-   Schrijf op wat deze mensen via hun lichaams-

taal communiceren.
-   Wat gaat er mis?
-   Schrijf met degene die naast je zit een filmscript 

voor het vervolg op dit filmpje. Wat is ervoor 
nodig dat ze elkaar ontmoeten? En hoe verloopt 
die ontmoeting?

voelt hij zich niet op zijn gemak, 
omdat hij toevallig net enorme 
buikkrampen heeft en eigenlijk 
naar het toilet moet? Als je de 
spreker kent, kun je denken: ‘O, 
dat is typisch Tim. Die is altijd 
zenuwachtig.’ Of je denkt: ‘Dát is 
raar, Tim heeft nooit last van zenu-
wen. Wat zou er aan de hand zijn?’ 
Ook als je Tim niet kent, denk je 
iets. Door naar Tim te kijken, vorm 
je je een bepaald beeld van Tim. 
Net zoals je dat gemerkt hebt bij 
de foto’s bij de startopdracht: je 
maakt er een heel verhaal bij. 
Maar het is de vraag of je Tims 
signalen op de juiste manier 
opvangt. De enige manier 
om daarachter te komen, 
     is om ernaar te vragen. 

Andere achtergrond
Het wordt nog ingewikkelder als je 
communiceert met iemand die een 
heel andere achtergrond heeft, of 
uit een heel andere cultuur komt. 
Dan zijn mensen nog ‘onbeken-
der’, minder vertrouwd, en dat 
maakt het lastiger om bijvoorbeeld 
iemands gezicht goed te ‘lezen’, of 
iemands lichaamshouding goed 
te ‘verstaan’. Als iemand je niet 
aankijkt in een gesprek, wordt dat 
hier al snel opgevat alsof iemand 
iets te verbergen heeft. Maar in een 
andere cultuur kan dat juist een 
teken van respect zijn. 

Ruis
Als de radio niet goed staat afge-
steld, kun je het programma niet 
goed horen omdat er ‘ruis’ bij 
komt. Het kraakt en het piept. Ook 
in de ‘gewone’ communicatie tus-
sen mensen kan er ‘ruis’ optreden. 
Als je zelf verdrietig bent omdat je 
hond dood is, dan hoor je amper 
wat je leraar zegt. 

Tegenstrijdig
Mensen kunnen tegenstrijdige 
signalen uitzenden, een ‘dubbele 
boodschap’. Als je met je liefste 
glimlach en een zachte, hoge stem 
zegt dat je je vriendje nooit meer 
wilt zien, omdat je hem een onge-
likte beer vindt, dan komt de bood-
schap misschien verwarrend over. 
De lichaamstaal zegt dan iets heel 
anders dan de woorden. Wat kan er 
veel misgaan in de communicatie! 
Eigenlijk is het een wonder dat we 
elkaar meestal goed begrijpen…

}

Aan het eind van dit 
artikel kun je een ant-
woord geven op de 
volgende vragen:
Welke zes vormen van 
communicatie zijn er?
Wat is verbale communi-
catie? Wat is non-verbale 
communicatie?
Op welke momenten 
communiceer je niet?
Waardoor kunnen er mis-
verstanden ontstaan?

Stop

Uitstraling van politici
GOEDE IDEEËN ZIJN NIET GENOEG!
Je hebt goede ideeën over hoe het moet met ons land. Je hebt een 
partijprogramma. Je hebt mensen om je heen verzameld in een partij 
die dezelfde soort ideeën hebben.Het enige wat je nog moet doen, is 
de kiezers ervan overtuigen dat jouw ideeën de beste zijn! Daar komt 
wel meer bij kijken dan mensen met woorden overtuigen. Ook hoe 
je het zegt en waar je het zegt, wat je draagt en hoe je overkomt is 
belangrijk. Kortom: je uitstraling speelt een rol. 

Tekst: Peter de Jong

In Nederland leven we met onge-
veer 17 miljoen mensen bij elkaar. 
Om op een goede manier samen 
te leven met al die mensen, is het 
belangrijk dat er afspraken zijn. Zo 
moet er in een samenleving ge-
zondheidszorg zijn, en onderwijs. 
Er moeten goede wegen zijn, en 
een leger om het land te bescher-
men. Al deze dingen worden gere-
geld door de staat. Die maakt de 
wetten, regels die voor alle inwo-
ners van een land gelden. De over-
heid, die bestaat uit de regering, 
het parlement en de ambtenaren, 
zorgt dat alle besluiten genomen 
en uitgevoerd worden. 
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Start
Populaire politici 
Jesse Klaver en Thierry Baudet zijn de populairste politici onder jongeren. Zijn het hun 
ideeën die jongeren zo aanspreken? Of speelt er iets anders een rol? 
De twee dertigers zijn jonge politici die er goed uitzien en die in duidelijke taal spreken. 
Ze zetten social media in om iets van hun privéleven te laten zien. En ze doen hun best 
om jongeren te bereiken. Zo maakte Jesse Klaver (GroenLinks) geen gebruik van saaie 
politieke congressen, maar organiseerde hij grote meet-ups. Op bijeenkomsten door het 
hele land sprak hij in heldere taal, en beantwoordde vragen uit het publiek. 
Thierry Baudet wist zijn nieuwe partij Forum voor Democratie snel te laten groeien. Hij 
valt op in de Tweede Kamer. Hij begon een keer een speech in het Latijn, en organiseerde 
de #thierrychallenge: hij liet zijn baard groeien tot er een nieuw kabinet was. 
Deze politici laten al zien dat het niet genoeg is om goede politieke ideeën te hebben. 
Het gaat er ook om hoe je deze overbrengt. Wat voor rol speelt de uitstraling van politici? 

De eikeltjespyjama van Jesse  
Klaver en de 'release & 

reload'-vakantiefoto van Thierry 
Baudet trokken veel aandacht 
op Instagram en in de media. 

Wat wilden de politici met deze 
posts bereiken? Is dat gelukt?v

Het volk beslist
In Nederland leven we in een 
democratie. Dat betekent dat we 
als burgers plichten hebben (we 
moeten ons aan de regels houden), 
maar ook rechten. In een democra-
tie leven mensen in vrijheid en zijn 
ze gelijk, ze mogen niet gediscrimi-
neerd worden. Ook is er actief en 
passief kiesrecht: alle volwassenen 
mogen stemmen en mogen zich 
verkiesbaar stellen. Zo bepaalt de 
meerderheid wie het land regeert. 
Dat gebeurt door middel van vrije 
verkiezingen. Dit is het tegenover-
gestelde van het leven in een dicta-
tuur. Daarbij is één iemand (of één 
partij) de baas, en kan het volk daar Wat straalt de premier op 

deze foto's uit? Waardoor 
komt dat? Kun je nog een 

foto van Mark Rutte vinden 
met een andere uitstraling?  

Plak hem hierboven. v

land. Alle beslissingen waarbij 
de overheid een rol zou moeten 
spelen, zijn politiek. Er zijn verschil-
lende politieke stromingen, groe-
pen met ideeën over de rol van de 
overheid en de beslissingen voor 
het land. Vaak zitten mensen met 
dezelfde soort ideeën samen in een 
partij. De belangrijkste persoon van 
zo’n partij is de lijsttrekker. Hij of 
zij staat boven aan de verkiezings-
lijst. De lijsttrekker spreekt namens 
de partij in de media, en voert de 
debatten (discussies) op televisie 
en radio. Hij wil de beeldvorming 
beïnvloeden, waarmee we hier de 
manier waarop mensen naar de 
partij kijken en wat ze daarvan vin-
den, bedoelen.

Positief beeld
Deze lijsttrekkers willen natuurlijk 
dat zoveel mogelijk kiezers op hen 
zullen stemmen. Ze doen er dus 

weinig aan veranderen. 

Boven aan de lijst
Er zijn allerlei ideeën en 
beslissingen nodig bij het 
dagelijkse bestuur van ons 

}

I really don't care. Do u?
In de zomer van 2018 gingen 
president Donald en first lady 
Melania Trump op werkbezoek 
naar Mexico. Daar proberen 
veel mensen de grens over te 
steken naar de Verenigde Staten. 
Daar werd door President Trump 
tegen in gegrepen. Wanneer 
gezinnen de grens overstaken, 
werden de ouders gevangen-
gezet. Kinderen bleven daarbij 
alleen achter in opvangcentra. 
Melania Trump maakte duidelijk 
dat ze dat beleid van haar man 
helemaal niks vond. Kinderen 
mochten nooit lijden onder dit 
soort maatregelen, vond ze. 
Maar toen ging het echtpaar 
samen op bezoek naar Mexico 
om zelf de detentiecentra te 
bezoeken. En wat droeg Melania 
Trump? Een groene jas van de 
Zara. Achterop stond de tekst: 
‘I really don’t care. Do u?’ Veel 
mensen reageerden woest op 
deze keuze. Maakte het haar 
allemaal niks uit, in tegenstel-
ling tot wat Melania eerder had 
gezegd? Door de keuze voor 
deze jas ging men twijfelen of 
haar boodschap wel echt was.  
Zie de foto op whymagazine.nl. 
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3.  Schrijf alle vetgedrukte begrippen uit dit  
 artikel in je schrift en schrijf de betekenis sen 
erachter. 

 4.   Ga naar whymagazine.nl en bekijk het  
filmpje over beeldvorming in de politiek.  
a.  Wat is beeldvorming? Zeg het in je eigen woor-
den.  
b.   Noem een goed en een slecht voorbeeld uit het 

     filmpje van hoe je beeldvorming kunt beïnvloeden.  
     c.   Lees bron 1. Waarom was Melania’s jas geen
     slimme keuze? 

 5.   Kijk op whymagazine.nl het filmpje waarin  
Tim Hofman commentaar levert op verkie-
zingsspotjes. Beantwoord de volgende vra-
gen.  
a.   Welk verkiezingsfilmpje spreekt jou het meeste 

     aan en waarom? 
     b.   Welke tips zou jij de lijsttrekkers geven om be-
     ter over te komen op jongeren?
     c.   Ben je het eens met het commentaar van Tim
     Hofman? 

24

25

} }

•

ook alles aan om veel media-aan-
dacht te krijgen. De manier waarop 
ze zichzelf presenteren, is daar-
bij erg belangrijk. Daarom letten 
politici goed op hoe ze overkomen. 
Ze laten zich adviseren over wat ze 
zeggen op sociale media, bijvoor-
beeld. Ze bespreken van tevoren 
hoe ze gaan praten op televisie of 
voor de krant, en kiezen ervoor om 
in sommige programma’s niet op te 
treden, en in andere wel.  Hij of zij 
geeft bijvoorbeeld wel een inter-
view aan tafel bij Jinek, maar treedt 
niet op in Ik hou van Holland. Of 
een politicus laat zich fotograferen 
terwijl hij zijn kinderen ophaalt op 
een bakfiets, om milieuvriendelijk 
en zorgzaam over te komen. 

Ook de kleding van politici wordt 
uitgebreid besproken en getest. 

Geen enkele kleur stropdas of 
mantelpakje wordt toevallig geko-
zen. Lijkt het allemaal wat overdre-
ven?  Je ziet pas hoe belangrijk dit 
soort dingen zijn, als het een keer 
misgaat. (Zie bron 1. I don’t care.) 
Politici bedenken ook een strate-
gie om zo veel mogelijk kiezers te 
bereiken. De een probeert zo jong 
en hip mogelijk over te komen, 
terwijl een ander juist denkt kiezers 
te overtuigen door rust en erva-
renheid uit te stralen. Deze keuzes 
hebben weer invloed op de (social) 
media-optredens van politici, op 
hun taalgebruik, op de onderwer-
pen die ze wel en niet aansnijden, 
en soms zelfs op de manier waarop 
ze in beeld willen komen. Want niet 
alleen wát je zegt is belangrijk, ook 
hóe je dat zegt maakt verschil. 

w
w

w

1.  Wat doen de volgende mensen in onze democra-
tie? Ga op zoek naar de antwoorden en schrijf ze 
in je schrift. 
   - koning 
- premier 
- minister 
- staatssecretaris  
- fractievoorzitter 
- kamerlid

2.    Zoek op internet antwoord op de volgende vra-
gen: 

  a.  Welke partijen deden bij de vorige verkiezingen 
mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer? 
Schrijf de namen van deze partijen op met de 
naam van de lijsttrekker erachter.

 b.  Kies vier partijen uit en schrijf in twee zinnen per 
partij op wat hun belangrijkste thema’s zijn. 

 c.  Schrijf van deze vier partijen ook op wat je van 
hun lijsttrekker vindt. Hoe komt deze op jou over? 
Vind je hem/haar bijvoorbeeld aansprekend, be-
trouwbaar, of overtuigend? Waarom wel of niet?

  d. Ga naar tweedekamer2017.stemwijzer.nl en kijk 
      welke partij het beste bij jou zou passen. 

Aan het eind van dit artikel kun  
je antwoord geven op de volgende vragen:
Wat is een democratie?
Wat is beeldvorming en hoe 
proberen politici deze positief te beïnvloeden? 
Waarom is het voor politici belangrijk om 
goed in het nieuws te komen?
Wat voor rol speelt de uitstraling van politici?

Stop

w

Protestbordje dat iemand bij zich 
droeg tijdens de 'Families Belong 
Together'-march, een mars tegen 
het beleid van president Trump.v

BRON
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Blz. 26-29: Verzorgingsstaat. Wie zorgt 
voor wie?  
Sluit aan bij thema 9, §4 Gezond en 
ziek van Perspectief.
Over de verzorgingsstaat en partici-
patiesamenleving. We betalen belas-
ting waarvan o.a. uitkeringen betaald 
kunnen worden. Door bezuinigingen 
moeten in de zorg moeten mensen 
meer zelf doen.

- Start met de ‘Start’-casus over Saar en 
Margriet.
- Lees de tekst van het artikel. Er staan 
veel begrippen in. Controleer of ieder-
een begrijpt wat er bedoeld wordt. De 
begrippen worden op pagina 29 nog 
eens op een rijtje gezet.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel of in tweetallen uitvoeren.
- Opdracht 2 kan ook goed klassikaal 
besproken worden.
- Opdracht 3 controleert de begrippen 
uit het artikel.
- Als de leerlingen de vragen bij ‘Stop’ 
(pagina 28) kunnen beantwoorden, dan 
hebben ze de stof goed begrepen.

Blz. 30 & 31: Van conceptie tot crema-
tie. De overheid en jij.  
Sluit aan bij thema 9, §4 Gezond en 
ziek van Perspectief.
Vanaf het allereerste begin tot aan het 
einde van je leven heb je te maken met 
regels van de overheid.
 
- Lees de teksten bij de verschillende 
levensfasen.
- Vraag bij een aantal voorbeelden: Wat 
zou er gebeuren als de overheid dit niet 
zou regelen? Zou een bedrijf dat ook 
kunnen doen? Waarom wel of niet? Zou 
je het ook zelf, eventueel met je familie 

erbij, op kunnen lossen?
- Je kunt deze spread ook gebruiken 
als aanknopingspunt voor een gesprek 
over een liberale en socialistische kijk 
op de samenleving. In het ene uiter-
ste een ‘nachtwakersstaat’ waarin de 
overheid zich zo min mogelijk met de 
burgers bemoeit. In het andere uiterste 
‘vadertje staat’ die je van de wieg tot 
het graf verzorgt. In wat voor samenle-
ving leven wij eigenlijk? En wat lijkt je 
beter?

Blz. 32-35: Wat is ethiek? Keuzes voor 
het ‘goede leven’.  
Sluit aan bij thema 9, § 4 Gezond en 
ziek van Perspectief.
Wat is ethiek eigenlijk? Aan de hand 
van een casus over abortus wordt 
hierbij stilgestaan. Welke waarden en 
normen heb je? Hoe wil je leven?

- Start met de ‘Start’-casus ‘Zwanger – 
en nu?’ bovenaan pagina 33.
- Lees de rest van de tekst.
- Controleer of de leerlingen de vetge-
drukte begrippen goed begrijpen. Geef 
zo nodig extra uitleg en/of voorbeelden. 
- Bron 1 gaat uitgebreider in op wat 
abortus is en welke regels daarvoor 
gelden.
- De opdracht bij dit artikel bestaat uit 
een aantal discussievragen. Het is de 
bedoeling dat leerlingen leren om (ver-
borgen) waarden bij anderen te ontdek-
ken. Daarnaast leren ze om hun eigen 
waarden te ontdekken, te onderzoeken 
en onder woorden te brengen. 
- Bespreek elke vraag klassikaal, of 
maak een keuze. 
- Deze opdracht is ook een oefening in 
leren luisteren naar elkaar, argumenten 
onder woorden brengen en andermans 

De overheid  en jij
VAN CONCEPTIE  TOT   
           CREMATIE          
De overheid en jij zijn nauw aan elkaar verbonden. Al voordat je geboren wordt, weten ze dat je eraan 
komt. En na je dood bemoeien ze zich ook nog met je. ‘Bemoeien’ klinkt wat onaardig. Ze zorgen ook voor 
je. Net als je ouders eigenlijk. Soms zijn de regels irritant, of lijken ze overbodig, maar er wordt ook veel 
voor je geregeld wat je in je eentje niet voor elkaar zou krijgen. 
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Baby
Al voor je geboorte wordt 
er voor je gezorgd; je 
moeder wordt in de gaten 
gehouden of ze wel ge-
zond leeft en goed voor je 
zorgt. Op het moment dat 
je geboren wordt zorgt de 
Sociale Verzekeringsbank 
ervoor dat je een BSN 
(burgerservicenummer)
krijgt. Dat nummer houd je 
je hele leven. Het staat op 
je ID-kaart en in alle mails 
en brieven die je van de 
overheid krijgt.
Als je een week oud bent, 
krijg je een hielprik. Aan 
die druppel bloed kun-
nen ze zien of je bepaalde 
stofwisselingsziekten hebt, 
waar je meteen aan behan-
deld moet worden. 
Vanaf 3 maanden start het 
vaccinatieprogramma.

Kleuter
Als je ouders na je ge-
boorte weer gaan werken, 
dan ga je naar de kinder-
opvang. De overheid stelt 
regels voor de opvang 
(hygiëne en veiligheid) en 
geeft kinderopvangtoeslag 
aan ouders met een lager 
inkomen. 
Als je 5 jaar oud bent, moet 
je naar school. Dan begint 
de leerplicht. De overheid 
adviseert wel om kinderen 
vanaf 4 jaar naar school te 
laten gaan. 

Op de basisschool
Na schooltijd en in vakan-
ties kun je naar de buiten-
schoolse opvang. In je vrije 
tijd kun je gaan sporten. De 
gemeente geeft subsidies 
aan sportverenigingen, 
bijvoorbeeld om de sport-
velden aan te leggen en te 
onderhouden. Ook biblio-
theken en muziekscholen 
krijgen vaak (een beetje) 
subsidie.

Op het V.O.
Alle 14-jarigen zijn verplicht 
om een ID-kaart bij zich te 
dragen. Je moet je kunnen 
identificeren. Vanaf je 16e 
mag je je brommerrijbewijs 
gaan halen.

Volwassen
Op je 18e ben je voor de 
wet volwassen. Je mag 
je rijbewijs halen, je mag 
voor het eerst gaan stem-
men, je mag alcohol en 
tabak kopen, je mag gaan 
trouwen – kortom alles wat 
een volwassene mag doen. 
Maar er zijn ook plichten: 
zelf je zorgverzekering 
regelen en betalen, bijvoor-
beeld.
Als je een opleiding volgt, 
zorgt DUO (Dienst Uitvoe-
ring Onderwijs) dat je een 
ov-kaart krijgt. Ook kun je 
via DUO een lening afslui-
ten om je studie te betalen.

Aan het werk
Iedereen betaalt belasting: 
een deel van je inkomen 
gaat naar de overheid. Die 
betaalt daar alle voorzie-
ningen van, zoals wegen, 
ziekenhuizen en onderhoud 
van dijken. 
Als je (tijdelijk) niet kunt 
werken, omdat je ziek bent 
of geen werk kunt vinden, 
dan krijgt je een uitkering. 
De WIA (Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermo-
gen) regelt de uitkering bij 
ziekte. De WW (Werkloos-
heidswet) regelt de uitke-
ring als je zonder werk zit. 
Heb je een laag inkomen, 
dan kan de overheid je wat 
extra steun geven, bijvoor-
beeld met zorgtoeslag of 
huurtoeslag. 

Met pensioen
Soms wordt er iemand in 
je omgeving ernstig ziek: 
je partner, je kind, of een 
van je ouders. Je hebt dan 
het recht om zorgverlof 
op te nemen. Je krijgt dan 
(meestal) geen salaris, 
maar je behoudt wel je 
baan. 
Op een gegeven moment 
hoef je niet meer te wer-
ken. De overheid bepaalt 
wanneer dat is, nu zo rond 
de 67 jaar. Daarna heb je 
recht op AOW (Algemene 
Ouderdomswet).

Bejaard
De Thuiszorg komt in actie 
als je zelf niet alles meer 
kunt. Medewerkers kunnen 
helpen in de huishouding 
of in de (persoonlijke) 
verzorging. De gemeente 
regelt dat via de WMO 
(Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Daar kun 
je ook een aanvraag doen 
voor een traplift of een 
scootmobiel, of een ander 
hulpmiddel.
Heb je veel verzorging 
nodig en kun je niet meer 
thuis wonen, dan zijn er 
verpleeg- of verzorgings-
huizen waar je opgevangen 
kunt worden. 
De overheid heeft ook re-
gels opgesteld over begra-
ven en cremeren: wanneer 
dat mag gebeuren en waar. 
Ook zijn er regels voor het 
uitstrooien van de as en 
voor het graf. 
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Tekst: Hilde van Halm

Tekst: Hilde van Halm

Belasting
Iedereen moet belasting betalen. 
Als je werkt, gaat een deel van je 
inkomen naar de overheid.
Als je iets koopt, betaal je ook 
belasting: de btw. Dat geld geeft 
de overheid uit aan dingen waar ie-
dereen wat aan heeft. Aan scholen, 
ziekenhuizen, wegen en het leger, 
bijvoorbeeld. En aan uitkeringen. 
Iedereen die (tijdelijk) niet kan wer-
ken, krijgt in Nederland geld van de 
overheid. Alle mensen betalen daar 
via de belastingen aan mee.

Uitkeringen
Als je bent ontslagen, krijg je een 
werkloosheidsuitkering. En als je 
lang ziek bent, krijg je een WIA-uit-
kering. Iedereen die ouder is dan 
67 krijgt een AOW-uitkering. Veel 
mensen hebben in de jaren dat ze 
werkten extra gespaard voor een 
pensioen. Als je niet zo veel ver-
diende, heb je een veel lager 

}

27Verzorgingsstaat
WIE ZORGT VOOR WIE?
Er zijn altijd mensen die extra zorg nodig hebben. Zieken, ouderen, 
gehandicapten, weeskinderen of werklozen redden het niet zonder 
hulp. In Nederland zorgt de overheid ervoor dat zij niet bedelend op 
straat terechtkomen. Ze krijgen een uitkering, waar ze van kunnen 
leven. Er is gezondheidszorg voor iedereen, al wordt er steeds vaker 
gezegd dat dat wel erg duur wordt. 

(of geen) pensioen dan iemand die 
een heel goede baan had.
Een werkloosheidsuitkering is altijd 
lager dan het loon dat je zou krijgen 
als je nog gewoon zou werken. Het 
idee is dat je zelf in elk geval je best 
blijft doen om weer aan de slag te 
gaan. Het is je eigen verantwoor-
delijkheid om op zoek te gaan naar 
(ander) werk. Niet alle politieke 
partijen vinden dat eerlijk. 
De SP en GroenLinks 
zeggen bijvoorbeeld: 
Iedereen in Ne -
derland heeft recht 
op een bepaalde 

bestaanszekerheid. Iedereen 
heeft recht op onderdak, gezond-
heidszorg en goed onderwijs. Je 
kunt er niks aan doen als je ziek 
wordt of werkloos. 

Bezuinigingen
Al die uitkeringen, die kosten 
natuurlijk heel veel geld. Zeker 
als er veel werklozen zijn. Of in 
deze tijd van vergrijzing waarin 
er steeds meer ouderen zijn en er 
dus veel AOW betaald moet wor-
den. Bovendien zorgt de vergrij-
zing ervoor, dat er meer mensen 
naar de dokter, het ziekenhuis 
of de fysiotherapeut moeten. En 
ook dat kost geld. De regering 
moet dan ook bezuinigen; ze 
gaan minder geld uitgeven en ze 

willen zich met minder dingen 
gaan bemoeien. Zo zijn 

we overgegaan van een 
verzorgingsstaat (waar-
in de overheid voor je 
zorgt als je iets zelf 
niet kunt) naar een

Wie moet deze mevrouw helpen als er minder geld is voor thuiszorg?

v

Saar heeft geen werk. Ze is
jarenlang verkoopster bij 
V&D geweest, maar dat be
drijf is failliet gegaan. 
Saar is nu 57 en kan geen 
nieuwe baan vinden, hoe 
hard ze ook haar best doet.
Ze heeft geen partner en 
geen kinderen. Ze wordt 
somber van al dat thuis
zitten. Eigenlijk komt ze nog 
maar nauwelijks de deur uit, 
al gaat ze wel vaak naar de 
huisarts. Ze heeft last van 
haar hart, ze heeft suiker
ziekte en ze slaapt slecht. 

Haar buurvrouw Margriet is 
een alleenstaande moeder. 
Elke ochtend gaat ze om half 
zeven de deur uit. Ze werkt 
bij een tomaten kwekerij. 
Haar twee kinderen gaan zelf
standig naar school.
’s Middags moet Margriet 
racen om op tijd thuis te zijn. 
Dan begint eigenlijk haar 
tweede baan: het huishouden 
en de zorg voor haar kinderen. 
Haar jongste zoon heeft 
moeite met lezen, maar 
meestal heeft Margriet geen 
tijd of energie om met hem te 
oefenen. Haar oudste brengt 
meer tijd op straat door dan 
Margriet prettig vindt. 

Hier wonen Saar en MargrietStart
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Wat is ethiek?
KEUZES VOOR HET ‘GOEDE LEVEN‘
Hoe leef je zo goed mogelijk? Dat is een behoorlijk lastige vraag. 
Want wat voor jou goed is, is dat niet zomaar voor een ander. Je 
keuzes hebben ook invloed op anderen. Soms kom je in een situatie, 
waarin geen enkele optie goed lijkt. Hoe kies je dan? En hoe pakt dat 
uit?  Dit soort dilemma's spelen in het klein, en in het groot. In dit 
artikel ga je leren over dit soort lastige keuzes en over 'ethiek'. Start 
met het voorbeeld van Anne Fleur Dekker. Op welke manieren heeft 
haar keuze voor abortus gevolgen voor anderen?

Tekst: Klaas Blanksma & Bert de Vries

Ethiek gaat over keuzes die je 
maakt om zo goed mogelijk te 
leven. Keuzes die jij voor jezelf 
maakt, hebben vaak ook gevolgen 
voor anderen – en dat geldt om-
gekeerd net zo. Het goede leven 
is dan ook een gezond evenwicht 
tussen je eigen belangen en de be-
langen van de wereld om je heen. 
Maar daarmee beginnen gelijk de 
vragen en de problemen. Daarom 
is het zo belangrijk om erover na 
te denken en er met elkaar over te 
spreken. 

32
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   Zwanger – en nu?  
Stel je voor: je komt net van de 
middelbare school, bent net be-
gonnen aan de opleiding die je zo 
graag wilde gaan doen – en dan 
blijk je zwanger. Dat overkwam 
journaliste Anne Fleur Dekker. 
‘Daar stond ik, net 19 jaar, mijn tijd 
volledig in beslag genomen door 
de kunstacademie waar ik aan stu-
deerde, zonder vaste woning en 
inkomen. Maar wél met ontelbare 
dromen, plannen en ambities voor 
de toekomst. Een eventueel kind 
zou dat alleen maar dwarsbomen.’ 
Het was voor haar direct duidelijk 
wat het belangrijkst was: haar 
eigen toekomst. 
 

Via de huisarts kreeg Anne Fleur 
een doorverwijzing naar een abor-
tuskliniek. Hoewel ze haar keus heel 
bewust had gemaakt, moest Anne 
Fleur bij het gesprek in de kliniek 
een paar keer bevestigen dat ze door 
wilde gaan met de behandeling. Ze 
vond het hele traject ongemakkelijk 
en betuttelend. 
Sindsdien pleit ze voor de abortuspil. 
Daarmee kunnen vrouwen zelf, on-
der de hoede van hun eigen huisarts, 
een vroege zwangerschap onderbre-
ken. 

 

Wat zou jij doen als jij, of je vriendin, 
nu zwanger zou worden? En vooral: 
Waarom?

Waarden, normen en wetten
Achter de keuzes die je maakt, lig-
gen waarden: de dingen je belang-
rijk vindt. Belangrijk genoeg om er-
naar te streven en ze te realiseren. 
Vind je het belangrijk om je eigen 
leven vorm te geven en je te ont-
wikkelen? Of is de waarde dat ook 
een ongeboren leven beschermd 
moet worden belangrijker voor 
jou? Waarden gaan niet alleen over 
je eigen leven. Ze hebben ook te 
maken met je blik op de wereld: In 
wat voor wereld wil je met anderen 
samenleven?

Uit waarden volgen normen: regels 
of richtlijnen voor wat je doet. 
Je hebt individuele normen: Als 
gezondheid voor jou waardevol is, 
dan moet je niet roken. En er zijn 
sociale normen: Als veiligheid voor 
iedereen waardevol is, dan moet je 
je aan verkeersregels houden. Bij 
waarden die voor de hele samen-
leving belangrijk zijn, worden de 

normen in wetten vastgelegd. 
Daarin staat ook wat er gebeurt als 
iemand zich niet aan die wettelijke 
regels houdt. 

Een feit is een feit
Waarden en normen zijn iets an-
ders dan feiten. Een feit staat vast. 
Het is een feit dat vrouwen zwan-
ger worden en kinderen baren. 
Maar het is geen feit dat vrouwen 
moeten zorgen voor de opvoeding, 
of dat ze niet mogen werken. Over 
die zaken kun je nadenken, 
discussiëren en een keuze ma-
ken. En dan kom je opnieuw 
uit op de vragen: Hoe wil je 
leven? In wat voor wereld wil 
je met anderen samenleven?

Conflicten, dilemma’s en  
argumenten
Soms ontstaat er een conflict 
tussen waarden. Bijvoorbeeld 
als je moet kiezen tussen 
een feestje (plezier is ook 

een waarde!) of toch maar 
de boeken induiken voor de 
toetsweek. Dan is er sprake van 
een dilemma, een keuze tussen 
twee dingen die je belangrijk 

Welke waarden, normen en regels spelen een rol 
bij het aannemen of weigeren van een sigaret? Zijn 
dat individuele normen, of sociale? Hoe zit dat in 

een speeltuintje, waar jonge kinderen spelen?

v

Bron: joop.bnnvara.nl 
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1.  Lees de start-casus over Saar en Margriet. 
Saar vraagt aan de gemeente om Thuiszorg. 
(Zie ook bron 1.)  Het huishouden kan ze niet 
meer aan en ze heeft moeite om haar suiker-
ziekte onder controle te houden. Margriet 
vraagt ook om hulp aan de gemeente. Ze 
maakt zich zorgen om haar kinderen; ze kan 
het alleen niet meer aan.  
•   Stel je voor dat je een medewerker van de ge-

meente bent. Je gaat uitzoeken welke hulp er 
nodig is.

•   Maak een lijst van alle problemen. Schrijf daarach-
ter wat Saar en Margriet zelf zouden kunnen doen 
en wat ze voor elkaar zouden kunnen doen.  
Hoe zou je dat, samen met Saar en Margriet,    
kunnen organiseren?

2. Lees bron 1. Er is veel geprotesteerd tegen 
bezuinigingen in de Thuiszorg. 
Een van de politieke partijen, de SP, 
maakte een protestfilmpje, waar veel 
op gereageerd werd.
•  Bekijk het filmpje op whymagazine.nl. 
•   Wat wil het filmpje duidelijk maken? Bespreek dat 

met een groepje van vier leerlingen. 
•   Stel je voor dat deze vrouw jouw oma is. Zouden 

haar buren haar dan kunnen helpen? Of moeten je 
ouders dat doen? Zou je dat zelf doen? Bespreek 
ook deze vragen in je groepje. Deel je conclusies 
met de klas.
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De participatie
samenleving heeft 
allerlei vormen. 

Kijk op 
whymagazine.nl 
naar een aantal 
voorbeelden.

Er zijn natuurlijk ook genoeg situaties waarin 'zelf doen' niet kan!

v

v

Als je alles hebt gelezen en geleerd:
Kun je de vragen van opdracht 3 
beantwoorden. 
Heb je nagedacht over wat mensen 
zelf kunnen oplossen en waar hulp 
van de overheid voor nodig is. Je kunt 
daarover vertellen aan de hand van 
het voorbeeld van Saar en Margriet.
Heb je een mening over wat je eigen 
verantwoordelijkheid is en waar de 
overheid voor moet zorgen. Je kunt 
daarover vertellen aan de hand van 
een voorbeeld uit één van de filmpjes 
op whymagazine.nl.

Stop

w

w

w

3. Beantwoord de volgende kennisvragen. 
In dit artikel staat veel theorie die je moet kennen. 
Geef antwoord op de volgende vragen, dan heb je 
een goede samenvatting van deze theorie!
•  Wat doet de overheid met belastinggeld?
•  Hoe komt de overheid aan dat geld?
•  Wat is een werkloosheidsuitkering?
•  Wat is een WIA-uitkering?
•  Wat wordt er bedoeld met ‘bestaanszekerheid’?
•  Welke uitkering krijg je als je ouder bent dan 67?
•  Wat is vergrijzing?
•  Wat zijn bezuinigingen?
•  Wat is een verzorgingsstaat?
     •  Wat is participeren?
          •  Wat is een participatiesamenleving?

     Begrippenkader 
• Belasting – geld dat iedereen vanaf 18 

jaar moet betalen aan de overheid. De 
overheid gebruikt dit geld bijvoorbeeld 
voor wegen, onderwijs, gezondheids-
zorg, uitkeringen, de politie en het 
leger.

• Btw – betekent belasting toegevoegde 
waarde, ook wel ‘omzetbelasting’.  
Een deel van de prijs van alles wat je 
koopt, is btw.

• Uitkering – een uitkering is geld van de 
overheid dat je krijgt als je niet (meer) 
kunt werken, omdat je werkloos, ziek, 
gehandicapt of oud bent.

• WIA-uitkering – betekent Werk en  
In komen naar Arbeidsvermogen. 
Het is de uitkering die je krijgt als  
je langdurig ziek bent.

• AOW – betekent Algemene Ouderdoms 
Wet. Iedereen die in Nederland woont 
of heeft gewoond krijgt een AOW-uitke-
ring. Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 67 
jaar.

• Pensioen – zolang je werkt leg je extra 
geld opzij om te sparen voor je  
pensioen. Je hebt dan naast je  
AOW extra geld om van te leven.

• Vergrijzing – er komen steeds meer 
ouderen in onze samenleving, de ge-
middelde leeftijd stijgt. Dit komt omdat 
er minder kinderen worden geboren én 
omdat mensen steeds ouder worden.

• Bestaanszekerheid – recht op fatsoen-
lijk onderdak, werk, gezondheidszorg 
en onderwijs. De minimale voorwaar-
den om een goed leven te kunnen 
leiden.

• Bezuinigen – minder geld uitgeven.
• Verzorgingsstaat – de overheid moet 

zorgen voor het welzijn van de burgers. 
De overheid moet zorgen voor goed 
onderwijs, goede gezondheidszorg, 
werk en voor uitkeringen.

• Participatiesamenleving – mensen zijn 
zelf verantwoordelijk voor hun leven, 
de overheid moet zich daar zo min mo-
gelijk mee bemoeien. 

participatiesamenleving. Participe-
ren betekent: meedoen, deelnemen. 
De regeringen (met VVD en CDA) 
die we de afgelopen jaren gehad 
hebben, willen graag dat iedereen 
aan de samenleving meedoet. Als 
de overheid niet voor alles hoeft te 
zorgen, spaart dat geld uit én blij-
ven mensen langer actief en betrok-
ken. (Zie bron 1.)
Tip: op de site vind je een aantal 
voorbeelden!

Thuiszorg
Als je niet (meer) goed voor 
jezelf kunt zorgen, kun je bij de 
gemeente vragen om Thuiszorg. 
Mensen van de Thuiszorg kunnen 
helpen met het huishouden, met 
persoonlijke verzorging (zoals 
iemand helpen met douchen) en 
met het verzorgen van wonden 
of medicijnen geven. Ook in de 
Thuiszorg is bezuinigd. Er wordt 
nu eerst gekeken wat mensen 
zélf kunnen doen en regelen. 
Kunnen buren helpen met bood-
schappen doen of een maaltijd 
koken? Kan een vriend een keer 
stofzuigen en het bed verscho-
nen? Hoe meer mensen dit zelf 
kunnen regelen, hoe goedkoper 
dat is voor de overheid.

Zelf doen
Terug naar het voorbeeld van Saar 
en Margriet. Twee buren die het 
allebei op een andere manier 
moeilijk hebben. Margriet kan wel 
wat hulp gebruiken bij het opvoe-
den van haar kinderen. Ze staat er 
helemaal alleen voor. Saar is een-
zaam en voelt zich overbodig. Haar 
gezondheid lijdt eronder.
Wat kunnen ze zelf doen om hun 
leven prettiger te maken? Kunnen 
ze elkaar helpen om hun problemen 
op te lossen en wie moet dat dan 
regelen? Of moet de overheid juist 
extra hulp geven? •

OPDRACHTEN:
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mening respecteren.
- Met de slotvragen (‘Stop’) controleren 
de leerlingen of zij de inhoud van het 
artikel begrepen hebben. 

Blz. 36 & 37: Het eeuwige leven. Wat is 
de beste leeftijd? 
Sluit aan bij thema 9, §5 Jong en oud 
van Perspectief.
Een gedachte-experiment over een 
tijdmachine dat je na laat denken over 
de vraag: wat is de ideale leeftijd?

- Lees de introductie.
- Controleer of de leerlingen het idee 
goed begrijpen. 
- Voer het filosofisch gesprek volgens 
de aparte handleiding die je op why-
magazine.nl vindt. Betrek daarbij de 
vragen die in het magazine staan.
- Met de slotvragen controleren de 
leerlingen of de strekking van het expe-
riment goed begrepen hebben.
 
Blz. 38-40: De ziel. Wat maakt jou jou?  
Sluit aan bij thema 9, §3 Lichaam en 
geest van Perspectief. 
Religies vertellen verhalen over het ont-
staan van de mensen. Het is de ziel die 
hen pas tot een echt mens maakt. 

- Lees de tekst van het artikel.
- De drie bronnen geven extra voor-
beelden over wat er met ‘ziel’ bedoeld 
wordt.
- Opdracht 1 en 3 kunnen individueel 
gedaan worden.
- Opdracht 2 kan in tweetallen uitge-
voerd worden, maar is ook leuk om 
met de hele klas te doen. Wat kun je 
allemaal zien (of denken te zien?) in de 
ogen van een ander?
- Opdracht 4 en 5 zijn groepswerk.

Het eeuwige leven
WAT IS DE BESTE LEEFTIJD?

 
      

Tekst: Maxine Herinx

36

37

Start

Jarenlang heeft hij eraan gewerkt. Maar eindelijk is het klaar. Het 
apparaat bliept en piept. De lampjes branden. Professor Immanuel 
Immerjung kijkt trots naar zijn meesterwerk: de Timetester 300©. 
Morgen wordt hij 53. Maar zodra hij in deze machine stapt, zal dat 
niet gebeuren. Hij heeft het geheim van het eeuwige leven ontdekt! 
Het enige waar hij spijt van heeft, is dat het hem niet jaren eerder is 
gelukt. Hij zal nu voor altijd 52 jaar blijven… 

Stel: jij mocht de (inmiddels uitgebreid geteste en goed werkende)      
Timetester 300© van professor Immerjung gebruiken.  
     Zou je erin stappen? En op welke leeftijd zou je dat doen? }

die je geeft. Bovendien is het een 
theoretische vraag: de kans dat 
zo’n apparaat echt gemaakt wordt, 
is niet zo groot. Maar door goed 
over deze vraag na te denken, kom 
je misschien op andere ideeën 
over oud(er) worden. Start met de 
volgende vragen. Je docent leidt je 
verder door het gesprek heen. 

w

w

Aan het eind van het gesprek kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Bestaat er een ‘beste leeftijd’, volgens jou? 
Waarom wel of niet? 
Waar loop je tegen aan als je nooit meer  
ouder zou worden? 
Ben jij bang om ouder te worden? Waarom? 

Stop

w

Zou jij de Timetester 300© graag 
gebruiken? Waarom wel of niet?

Zou je iets missen als je nooit 
meer ouder wordt? 

Let wel: je vrienden en familie 
worden gewoon ouder. Is de 
machine dan nog even aantrek-
kelijk? 

Stel, je mocht een aanpassing 
doen aan deze machine. Wat zou 
je dan veranderen? 

w

w

w

w

Docenten:  download de handleiding 
voor het voeren 
van een filoso-

fisch gesprek op 
de website! 

}
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Filosofisch gesprek
Eigenlijk zou je pas op je ‘beste leef-
tijd’ gebruik moeten maken van het 
apparaat van professor Immerjung. 
Je blijft namelijk voor altijd zo oud 
als je was toen je erin stapte. Maar 
wat is die ideale leeftijd? Over die 
vraag gaan jullie een filosofisch 
gesprek voeren. Er is natuurlijk 
niet één goed antwoord te geven 
op deze vraag; er zijn verschillen-
de antwoorden mogelijk. Het gaat 
dan ook meer om de argumenten 

- Met de slotvragen (‘Stop’) controleren 
de leerlingen of zij de inhoud van het 
artikel begrepen hebben. 

Blz. 41-43: Waarom worden mensen 
ziek? Religies over ziek zijn.  
Sluit aan bij thema 9, §4 Gezond en 
ziek van Perspectief.
Een christen, moslim, humaniste en 
jodin geven hun visie en perspectief op 
hun ziekte of handicap.

- Lees het intro van het artikel. Hierin 
komen enkele vragen aan de orde. 
Welke antwoorden geven leerlingen 
hierop? 
- Lees vervolgens de verhalen van 
Daan, Enis, Ineke en Naomi.
- Vraag na welke kijk op ziekzijn de 
leerlingen aanspreekt. Wat kunnen ze 
goed begrijpen en onderschrijven? Wat 
vinden ze vreemd? 
- Opdracht 1 laat leerlingen zelf iemand 
interviewen die ziek is (geweest).
- Opdracht 2 laat leerlingen individu-
eel nadenken over hun eigen visie op 
ziekzijn.
- Met de slotvragen controleren de leer-
lingen of zij de inhoud van het artikel 
begrepen hebben. 

Wat maakt jou jou?
DE ZIEL
Waar komt de mens vandaan? Hoe zijn we ontstaan? Al eeuwenlang 
vragen mensen zich dat af. Religies geven het antwoord op deze 
grote vragen met verhalen. Verhalen over de schepping van de mens. 
Vaak wordt er verteld dat een god of godin de eerste mens bouwde 
uit stenen of schelpen, uit aarde, modder of klei. Maar een mens is 
meer dan alleen een lichaam. Om hem ‘echt mens’ te maken, is er 
meer nodig. Bijvoorbeeld de aanraking van God, zoals je op het schil-
derij De schepping van Adam van Michelangelo hieronder ziet. In de 
Bijbel en de Koran wordt verteld dat God zijn adem in de mens blies. 

Tekst: Hilde van Halm

Als de mens doodgaat, dan blaast 
hij die adem weer uit. Die ‘goddelij-
ke adem’ maakt ons tot een levend, 
voelend en denkend mens. Het is 
het gevoel dat er ‘iets’ in je zit dat 
jou uniek maakt, ‘iets’ dat voort zal 
leven, ook als je lichaam sterft. Dat 
onzichtbare ‘iets’ wordt ook wel de 
ziel genoemd. Maar als iets on-
zichtbaar is, bestaat het dan wel? 
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Start

21 gram
Aan het begin van de vorige eeuw 
voerde Duncan MacDougall een 
experiment uit. Hij wilde bewijzen dat 
de ziel bestaat. Daarvoor woog hij 
zes patiënten tijdens hun sterven. Het 
bed stond op een weegschaal, zodat 
hij ze voor, tijdens en na de dood 
kon wegen. Bij de eerste patiënt die 
overleed, noteerde MacDougall een 
verschil van 21 gram. Maar dat was 
de enige keer dat er zo’n duidelijk ver-
schil gemeten werd. Er kwam dan ook 
veel commentaar op het experiment. 
Het zou niet echt wetenschappelijk zijn 
uitgevoerd. Waarschijnlijk is dat ook 
waar het mis ging: kun je wel op een 
wetenschappelijke manier ‘meten’ 
wat de ziel is? Het doet denken aan de 
Russische kosmonaut Joeri Gagarin 
die als eerste mens een ruimtereis 
maakte, in 1963. Bij terugkomst zei hij: 
‘Ik heb geen God gezien.’ Betekent dat 
dat God niet bestaat? 

Onsterfelijk
Voor gelovige mensen is het niet 
zo interessant of die ziel nu wel of 
niet wetenschappelijk kan worden 
aangetoond. Ze kijken op een andere 
manier naar het leven en de wereld. 
Als je het lichaam van een overle-
dene ziet, dan zie je duidelijk dat al 
het leven eruit verdwenen is. Het 
is een ‘stoffelijk overschot’ – alleen 
het omhulsel is er nog. Je herkent 
hem of haar nog wel, maar er is iets 
essentieels verdwenen. De ziel is 
eruit. Volgens de meeste religies is 
de ziel onsterfelijk. Na je dood leeft 
je ziel verder. Volgens sommigen in 
een ‘hiernamaals’, de hemel (of de 
hel). Anderen geloven in reïncarna-
tie, dat je ziel na je dood weer een 
nieuw lichaam opzoekt om verder te 
leven. (Zie bron 1 en 2.) Natuurgods-
diensten zien de hele natuur als be-
zield. Niet alleen mensen, maar ook 
dieren, bomen, stenen en rivieren 
hebben een ziel. (Zie bron 3.)

Bijbel
In de tijd dat God, de Heer, aarde 
en hemel maakte, waren er geen 
mensen om het land te bewerken. 
Toen maakte God, de Heer, de 
mens. Hij vormde hem uit stof, uit 
aarde, en blies hem levensadem in 
de neus. Zo werd de mens een le-
vend wezen. (Bijbel, Genesis 2:4,5,7) 
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Reïncarnatie
Het geloof in reïncarnatie vind 
je vooral in oosterse religies als 
hindoeïsme en boeddhisme. De 
goede en slechte daden van het 
leven dat je nu leidt, bepalen al 
voor een deel je gedaante in je 
volgende leven. In een volgend 
leven kun je weer dingen herstel-
len of goedmaken, die nu fout zijn 
gelopen. Niet alleen hindoes en 
boeddhisten zien iets in het idee 
van ‘zielsverhuizing’. Soms ont-
moet je iemand, maar je hebt het 
gevoel hem of haar al heel lang te 
kennen. Je kunt je verwant voelen 
met vreemden. Zou je elkaar mis-
schien (her)kennen uit een vorig 
leven? Je hebt een soulmate, een 
zielsverwant gevonden. 

Bijl
In 2014 gebeurde er iets wonder-
lijks op de grens tussen Syrië en 
Israël. Een driejarig jongetje ver-
telde dat hij in zijn vorige leven 
met een bijl vermoord was. Op 
die plek op zijn hoofd had hij nu 
een grote wijnvlek. Hij kon aan-
wijzen waar zijn lichaam begra-
ven was. Toen men daar begon te 
graven, vonden ze inderdaad het 
lichaam van een man die sinds 
vier jaar vermist was. Het jonge-
tje wist ook de plek aan te wijzen 
waar de bijl lag. En hij kon de 
naam van de moordenaar ver-
tellen. Nadat het lichaam en de 
bijl gevonden waren, biechtte de 
moordenaar alles op. Zie whyma-
gazine.nl voor meer voorbeelden. 

BRONNEN
1

2

Koran
En toen jouw Heer tot de engelen 
zei: ’Ik ga een mens uit steenaar-
de, uit stinkende potklei schep-
pen. En als ik hem gevormd heb 
en hem iets van Mijn geest heb 
ingeblazen, valt dan, in eerbiedi-
ge buiging voor hem neer.'  
(Koran, 15:28-29)

Bron: Marlies ter Borg, Koran en Bijbel in verhalen

Dit schilderij heet 'De schepping van Adam' 
en is gemaakt door Michelangelo in 1511. 
Het is geschilderd op het plafond van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. 

v
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Islam
Waarom zou God ziekte toelaten? Er 
zijn verschillende ideeën over bin-
nen de islam. Veel moslims zien een 
ziekte of handicap als een test van 
God. Het overkomt je niet zomaar, 
God heeft er een bedoeling mee. Of 
het is een straf die je verdiende, of 
je zult er juist voordeel van hebben.  

Enis Odaci liep als peuter polio 
op, een spierziekte waardoor de 
spieren zich niet goed ontwikkelen. 
Hij was eerst boos op God. Hij had 
Hem toch niets misdaan? Waarom 
werd hij dan gestraft? Dat verander-
de toen hij de Koran las. 

Hij vertelt: ‘Mijn geloof heet islam. 
Dat betekent 'volledige overgave'. 
Maar juist dat kon ik niet, want 

ik was boos. Mijn vader gaf mij 
de Koran cadeau, en had daarin 
een aantal bladwijzers geplakt. Ik 
sloeg die pagina’s open en las: God 
vraagt niets van de mens wat hij 
niet aankan.' 
 

Overwinnen
'De boodschap is dat je alles wat je 
overkomt kunt overwinnen,' ver-
volgt hij. 'Ook een vervelende ziekte 
als polio. Ik kon misschien niet meer 
voetballen, maar wel dammen en 
schaken. Ik leerde verhalen schrij-
ven en maakte nieuwe vrienden. Er 
waren altijd meer dingen die ik wél 
kon dan niet. Ik denk dat God vond 
dat ik dit helemaal zelf moest ont-
dekken. Daarom veranderde mijn 
boosheid in dankbaarheid.’ 

Humanisme
Aanhangers van het humanisme 
geloven niet in een god, maar dat 
de mens zelf verantwoordelijk is 
voor het geven van betekenis. 
Zij geloven in het leven vóór de 
dood, en in de kracht van mensen. 
Bij ziekte vinden humanisten het 
belangrijk dat patiënten zelf beslis-
singen kunnen nemen, bijvoorbeeld 
over hun behandeling en over eu-
thanasie: de keuze om te sterven. 

Ineke de Vries is kankerpatiënt. Ze 
zegt: ‘Ik vind het zinloos om na te 
denken waarom me dit is overko-
men. Ziekte betekent gewoon dat er 
iets in je lichaam anders gaat dan je 
zou willen. Mijn kanker heb ik niet 
zelf veroorzaakt, maar is het gevolg 
van celdeling.’ 

 

‘Ik leef van dag tot dag,’ vervolgt 
ze. ‘Ik heb mijn gezondheid maar 
deels in de hand. Het geeft me rust 
dat ik weet dat ik kan stoppen als ik 
geen behandeling meer wil, en dat 
ik daarbij begeleid kan worden. Zo 
houd ik als patiënt de regie.’ 
 

Verantwoordelijkheid
‘Ik ben me er wel bewust dat de 
keuzes die ik maak ook een effect 
hebben op de mensen om me 
heen. Dat zit ook in het humanis-
me: verantwoordelijkheid nemen 
voor je eigen gedrag, maar je wel 
bewust zijn van wat dat doet voor 
je omgeving. Ik vind het een troost 
dat ik, als ik sterf, zal verder leven 
in de herinnering van de mensen 
om mij heen.’ 

43

Jodendom
Waarom zou God ziekte en ongeluk 
toelaten in de wereld, volgens jo-
den? Dat is een lastige vraag. God 
is zo groot! Veel joden vinden het 
zinvoller om zich te richten op wat 
ze wel kunnen begrijpen en doen, 
zoals het goed doen en het bezoe-
ken van zieken. Dat is belangrijker 
dan de waarom-vraag stellen. 

Naomi Bronkhorst heeft borst-
kanker gehad. Zij draait de waar-
om-vraag om: ‘Waarom zou ik juist 
altijd gezond blijven en oud wor-
den? Eigenlijk is het een wonder 
dat er zo veel mensen zijn die níet 
ziek worden, want ons lichaam is 
een wonderbaarlijk en ingewikkeld 
iets.’

Ze vervolgt: ‘Ziekte is iets wat je 
overkomt, er is niet altijd een ver-
klaring voor. We moeten het ermee 
doen. Tijdens mijn eigen ziekte gaf 
het mij rust om te bedenken dat de 
wereld gewoon doorging. Het zou 
nog steeds lente worden, er zouden 
nog steeds kinderen geboren wor-
den, ook zonder mij.’ 

 
      
1.  Interview nu zelf iemand die ziek is. Je mag 

je interview uitwerken op papier, maar bij-
voorbeeld ook filmen.  
a.  Stel de volgende vragen en bedenk er nog mini-

maal één bij:  
- Hoe ga je om met je ziekte of handicap? 
- Waarom denk je dat je ziek bent?  
- Waaruit haal je kracht?  
- …

     b. Presenteer je interview aan de rest van de klas. 

2.  Waarom worden mensen ziek, volgens  
jou?  
a.   Denk voor jezelf na over de volgende vragen en 

schrijf je antwoorden op in je schrift:  
- Waarom worden mensen ziek? 
- Waarom zou een God ziektes toelaten? 
- Is ziek zijn ergens goed voor?

     b.  Vergelijk je antwoorden met die van de geïnter-
viewde mensen in dit artikel. Met welke visie 
komen jouw ideeën het meest overeen? 
 

w

w

Aan het eind van dit artikel kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Waarom kun je niet zeggen hoe een hele  
religie of levensbeschouwing denkt over ziekte 
en gezond zijn? 
Wat zijn verschillende manieren waarop  
mensen tegen ziek-zijn aan kunnen kijken?
Hoe kan een religie of levensbeschouwing  
zieken steun bieden?

Stop

w

•

Pacha Mama
Voor zijn studie verblijft Jeroen 
Windmeijer een paar maanden in 
Bolivia bij het Titicacameer. Het 
nieuwe landbouwseizoen gaat be-
ginnen. ‘Met mijn gastfamilie ging 
ik naar een van de akkertjes om 
te helpen ploegen,’ vertelt Jeroen. 
‘Voordat de ploeg in de grond werd 
gezet, begroef het gezin allerlei 
dingen in de grond: cocablaadjes, 
suikerklontjes, een paar sigaretten. 
Daarna werd er wat alcohol over-
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1.  Waar zit jouw kern, jouw persoonlijkheid? 

Heb je een ziel en hoe ziet die eruit? Hoe is 
deze verbonden met je lichaam? 

a.   Maak een collage of tekening waarin je dat uit-
beeldt. 

b.   Lees het roze kader met het Bijbel- en Koranci-
taat. Wat is het verschil van deze visies met jouw 
tekening? Schrijf het kort op. 

2.  Ogen worden wel ‘de spiegel van de ziel’ 
genoemd. Ga naar whymagazine.nl en bekijk 
het fragment ‘Kijken in de ziel’.

a.   Wat is er bijzonder aan het werk van fotograaf 
Martin Schoeller? 

b.  Google ‘Martin Schoeller close’ en klik op ‘afbeel-
dingen’. Kies drie portretten die Schoeller gemaakt 
heeft en beschrijf nauwkeurig wat je in die ogen 
ziet. Kun je iemands persoonlijkheid eruit aflezen? 
Leg uit waarom je denkt dat dat wel of niet kan.

3.  Er zijn allerlei uitdrukkingen over de ziel. Zo 
kun je iets 'met hart en ziel doen'. Zoek een 
paar voorbeelden van zulke uitdrukkingen 
en leg uit wat deze betekenen.

4.  Lees bron 1 en 2. 
a.   Geloof jij in reïncarnatie? Schrijf je antwoord in 

ongeveer tien zinnen op.
b.   Vergelijk je antwoord met degene die naast je zit. 

Waarover zijn jullie het eens? En waarover ver-
schillen jullie van mening?

c.   Is het verhaal uit bron 2 bewijs dat reïncarnatie 
bestaat? 

5.  Lees bron 3. De manier waarop deze Bolivia-
nen omgaan met de aarde is anders dan wij 
gewend zijn. Hun manier laat veel respect 
zien voor de aarde, voor de natuur. En ook 
wij hebben ons voedsel, ons water, onze 
zuurstof te danken aan de natuur.

a.   Bedenk met degene die naast je zit een manier 
om de natuur te bedanken en te laten zien dat 
je haar respecteert. Dat kan door met elkaar een 
ritueel te bedenken, maar je kunt ook een schoon-
maakactie organiseren. Of een plan maken om 
beter met de natuur om te gaan.

b.   Werk je idee samen uit en presenteer dat aan de 
klas.

heen gesprenkeld. De vader legde 
uit dat ze de aarde om vergeving 
vragen. Ze gingen haar met de 
ploeg openmaken en haar zo ‘pijn’ 
doen. De cadeautjes waren be-
doeld om de pijn te verzachten. Het 
was ook een belofte dat ze goed 
voor haar zouden zorgen. In ruil 
voor hun goede zorgen vroegen 
ze of Pacha Mama, moeder aarde, 
hun een goede oogst wilde geven.’
Uit: Oase Magazine, jaargang 5, 
nummer 2. Ingekort en bewerkt.

w

w

Aan het eind van dit artikel kun je de  
volgende vragen beantwoorden: 
Wat wordt er bedoeld met ‘ziel’?
Hoe wordt de schepping van de mens beschre-
ven in de Bijbel en de Koran? 
Geloof jij dat mensen een onsterfelijke ziel 
hebben? 
Wat is reïncarnatie?
Wat betekent het als de hele natuur bezield is?

Stop

w
w

w

Opdracht 2: https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/deze-foto-
graaf-kijkt-in-de-ziel-van-de-sterren

Religies over ziek zijn
WAAROM WORDEN MENSEN ZIEK?
Iedereen is weleens ziek. Maar sommige mensen zijn dat altijd. Ze 
worden ziek geboren, of lopen later in hun leven iets op. Dat kan 
oneerlijk voelen: Waarom overkomt iemand zoiets, en een ander 
niet? Is ziek zijn ergens goed voor? Wat als je nooit meer beter wordt? 
Wiens schuld is dat? 
In alle religies en levensbeschouwingen zijn er ideeën over de zin 
van ziekte en handicaps. Maar binnen die religies denken verschil-
lende gelovigen er ook weer heel divers over. Je kunt onmogelijk 
zeggen hoe ‘de islam’ denkt over ziektes, of ‘het jodendom’ over 
handicaps. Je kunt wel vragen hoe verschillende gelovigen omgaan 
met hun ziekte of handicap. Lees de volgende vier interviews.

Tekst: Maxine Herinx

Christendom
Christenen hebben zich altijd  
geroepen gevoeld om voor zieken 
te zorgen. Jezus zelf genas ook 
zieken, staat in de Bijbel. In de 
geschiedenis van het christendom 
werd ziekte vaak gekoppeld aan 
‘zonde’. Ziekte zou een straf van 
God zijn. Tegenwoordig denken  
veel christenen daar anders over. 

Daan van der Waals heeft Parkin-
son, een ongeneeslijke ziekte. Hij 
zegt: ‘Niemand weet hoe mijn 
ziekte gaat verlopen. Het kan lang 
duren, maar ik takel af. Uiteindelijk 
beland ik in een rolstoel. Daar zou 
je boos om kunnen worden, maar 
dat ben ik niet. Ik focus vooral op 
de dingen die ik wel kan, zoals het 
schrijven van verhalen en lezen.’ 

Als christen haalt hij veel kracht 
uit zijn geloof. ‘Zonder mijn ziekte 
was ik misschien wel een vervelend 
mens geworden,' vervolgt Daan, 
‘een veeleisend figuur. Nu ben ik 
blij en gelukkig met al die kleine 
dingen die het leven de moeite 
waard maken. Ik ben dankbaar voor 
de liefde en zorg van mensen om 
me heen.’ 

Verbinding
‘God verwijt ik niets,’ besluit hij. ‘Ik 
vraag me ook niet af waarom Hij 
me dit aandoet. Dat komt omdat ik 
God niet zie als degene die verant-
woordelijk is voor mijn leven. God 
verbindt mij met anderen. Hij biedt 
steun en troost bij wat mij over-
komt.’ 
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Blz. 44 & 45. Uit de praktijk. Hun be-
roep draait om het lichaam.  
Belan is kapster en geef beautybehan-
delingen, Ivan is eigenaar van een bar-
bershop en  Glenn is personal trainer. 
Wat is er leuk aan hun beroep? Zouden 
de leerlingen een van deze beroepen 
zelf willen gaan doen, later?

Blz. 46 & 47. Begrippenlijst 
Hier vinden de leerlingen alle begrip-
pen uit het magazine gebundeld. Ze 
kunnen deze begrippenlijst als checklist 
gebruiken bij het leren. Zo kunnen ze 
makkelijker de hoofdlijnen onderschei-
den.  
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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
Actief kiesrecht

Alle volwassenen mogen stemmen.  
AOW-uitkering

Algemene Ouderdoms Wet. Iedereen die in Neder-
land woont of heeft gewoond, krijgt een AOW-uit-
kering. Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 67 jaar. 
Argument

De reden die je hebt voor een keuze. 
Beeldvorming

De manier waarop mensen naar dingen, zoals een 
politieke partij, kijken en wat ze daarvan vinden.
Belasting

Geld dat iedereen vanaf 18 jaar moet betalen aan 
de overheid. De overheid gebruikt dit geld bijvoor-
beeld voor wegen, onderwijs, gezondheidszorg, 
uitkeringen, de politie en het leger.
Bestaanszekerheid

Het recht op fatsoenlijk onderdak, werk, gezond-
heidszorg en onderwijs. De minimale voorwaarden 
om een goed leven te kunnen leiden.
Bezuinigen

Minder geld uitgeven. 

BSN

Je burgerservicenummer, waaraan je herkend kunt 
worden bij overheidsinstanties. 
Btw

Belasting toegevoegde waarde, ook wel omzet-
belasting. Een deel van de prijs van alles wat je 
koopt, is btw.

Buitenschoolse opvang

De BSO is professionele kinderopvang, geregeld 
voor schoolgaande kinderen buiten de schooltij-
den.

Communicatie

Het overbrengen van berichten en het zien en 
horen van berichten van anderen. 
Compromis

Een tussenweg waar alle partijen mee kunnen 
leven. 

Democratie

Een staatsvorm waarin burgers rechten en plich-
ten hebben, in vrijheid en gelijkheid leven en actief 
en passief kiesrecht hebben. 

Dictatuur

Staatsvorm waarbij één iemand of partij de baas is, 
en waarbij de rechten van burgers zijn ingeperkt. 
 

Dilemma

Een keuze tussen twee dingen die je belangrijk 
vindt. 

Directe communicatie

Communicatie waarbij de zender en ontvanger 
elkaar kunnen zien, en bij elkaar in de buurt zijn.
Dubbele moraal

Twee mensen of twee groepen mensen worden 
anders beoordeeld op hetzelfde gedrag. 
Eenzijdige communicatie

Communicatie waarbij de zender zendt, maar de 
ontvanger niet reageert of niet kan reageren. 
Emancipatie

Het streven naar gelijke rechten en gelijke behan-
deling van een groep mensen die achtergesteld of 
gediscimineerd wordt.

Ethiek

Keuzes die je maakt om zo goed mogelijk te leven. 
Euthanasie

Het laten sterven van iemand die ernstig ziek is, 
ondraaglijk lijdt of niet meer beter kan worden. 
Feit

Iets wat werkelijk gebeurd is en wat controleer-
baar is. 

Filosofisch gesprek

Een gesprek waarbij er niet één goed antwoord 
is, maar meerdere. De argumenten die je geeft, 
zijn belangrijker dan het antwoord. 
Hielprik

Prikje bij baby's om bepaalde afwijkingen te 
kunnen vaststellen. 

Humanisme

Levensbeschouwing die gelooft in het leven vóór 
de dood, en in de kracht van mensen. 
Huurtoeslag

Financiële steun om mensen met een laag inko-
men te helpen bij het betalen van hun huur. 
Identificatie

De verplichting die je vanaf je 14e hebt om je 
identiteitsbewijs bij je te dragen en te kunnen 
laten zien als de politie daarom vraagt. 
Identiteit

Wie je bent en dat wat je uniek maakt. 
Indirecte communicatie

Communicatie waarbij de zender en ontvanger via 
een kanaal of medium communiceren. 

Individuele norm

Iets wat voor jou persoonlijk een belangrijke 
richtlijn of regel is. 

Kinderopvang

Verschillende mogelijkheden om kinderen op te 
vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet 
naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn.
Kinderopvangtoeslag

Compensatie die ouders krijgen voor het betalen 
van kinderopvang. 

Leerplicht

De wettelijke verplichting om bij een bepaalde 
leeftijd onderwijs te volgen. 

Lijsttrekker

De belangrijkste persoon van een politieke partij, 
die boven aan de verkiezingslijst staat. 
Maatschappelijk probleem

Een probleem in de samenleving waar iedereen 
mee te maken heeft. 

Non-verbale communicatie

De commmunicatie die mensen zonder woorden 
overbrengen.

Norm

Regel of richtlijn voor wat je doet. 
Overheid

De regering, het parlement en de ambtenaren. 
Zij zorgen ervoor dat alle besluiten genomen en 
uitgevoerd worden. 

Participatiesamenleving

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven, 
de overheid moet zich daar zo min mogelijk mee 
bemoeien. 

Passief kiesrecht

Alle volwassenen mogen zich verkiesbaar stellen. 
Pensioen

Geld waarvoor je tijdens je carrière spaart, en dat 
je krijgt als je niet meer kunt werken.
Politiek

Alle beslissingen waarbij de overheid een rol zou 
moeten spelen.

Politieke stroming

Ideeën van een bepaalde groep over de rol van 
de overheid en de beslissingen voor het land. 
Reïncarnatie

Het geloof dat je ziel na de dood weer een nieuw 
lichaam opzoekt om verder te leven.
 

Rolverdeling

De verwachtingen van de maatschappij over hoe 
iemand zich behoort te gedragen als man of vrouw. 
Samenleving

De mensen die samen in een maatschappij wo-
nen en de manier waarop ze met elkaar omgaan.
Sekse 

De fysieke kenmerken die mannen van vrouwen 
onderscheiden. 

Seksisme

Wanneer iemand gediscrimineerd wordt op grond 
van zijn of haar sekse. 

Seksuele moraal

De manier waarop er over seks wordt gedacht. 
Sociale controle

Het mechanisme waarbij mensen elkaar in de 
gaten houden, zowel om elkaar te helpen als om 
elkaar te controleren. 

Sociale norm

Iets wat voor de samenleving of groep een be-
langrijke richtlijn of regel is. 

Stereotype

Vaststaand beeld over een hele groep mensen. 
Subsidie

Financiële steun van de overheid voor een 
initiatief. 

Thuiszorg

Hulp in de huishouding of bij persoonlijke verzor-
ging, wanneer je dit zelf niet meer kunt. 
Tweezijdige of meerzijdige communicatie
Communicatie waarbij twee mensen, of hele 
groepen, zender en ontvanger zijn. 
Uitkering

Geld van de overheid dat je krijgt als je niet (meer) 
kunt werken, omdat je werkloos, ziek, gehandi-
capt of oud bent.

Vaccinatieprogramma

Programma waarbij kinderen gratis gevaccineerd 
kunnen worden tegen bepaalde ziektes. 
Verbale communicatie

De woorden die mensen zeggen, schrijven of 
typen. 

Vergrijzing

Het groeiende aantal ouderen in de samenleving, 
omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. Dit komt om-
dat er minder kinderen worden geboren én omdat 
mensen steeds ouder worden.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Plekken waar je verzorgd of opgevangen kunt 
worden als je niet meer thuis kunt wonen. 
Verzorgingsstaat

De overheid moet zorgen voor het welzijn van 
de burgers. De overheid moet zorgen voor goed 
onderwijs, een goede gezondheidszorg, werk en 
uitkeringen. 

Volwassen

Met 18 jaar ben je voor de wet volwassen en krijg 
je daarmee samenhangende rechten en plichten. 
Vooroordeel

Oordeel over iemand of iets zonder dat je de 
feiten of de persoon kent.

Vrije verkiezingen

Verkiezingen waarbij alle volwassenen mogen 
stemmen en zich verkiesbaar mag stellen, en 
waarbij alle partijen toegang hebben tot de 
media. 

Waarde

Iets wat je belangrijk vindt. 

Wet

Regel die voor alle inwoners van een land geldt.
WIA-uitkering

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: de 
uitkering die je krijgt als je langdurig ziek bent. 
WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WW-uitkering

De WW (Werkloosheidswet) is de uitkering die je 
krijgt als je zonder werk komt te zitten. 
Zelfbeeld

Hoe je over jezelf denkt. 

Ziel

De kern van een mens, het ozichtbare 'iets' dat 
een mens uniek maakt. 

Zorgtoeslag

Financiële steun die je helpt om je zorgverzeke-
ring te betalen als je een laag inkomen hebt. 
Zorgverlof

Tijd die je mag opnemen om voor iemand anders 
te zorgen. Je krijgt dan meestal geen salaris, 
maar behoudt wel je baan. 

Zorgverzekering

De verplichte verzekering die je moet afsluiten 
voor medische zorg. 
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Uit de praktijk

Hun beroep draait om het lichaam

B
elan Osman werkt als 
kapster en doet diverse 
beautybehandelingen.

'Al op mijn twaalfde hielp ik 
mee in de kapsalon van mijn 
moeder,’ vertelt Belan. ‘Eerst 
deed ik alleen kassawerk, ver-
zorgde ik de koffie en maakte ik 
afspraken. Later mocht ik ook 
haren wassen en drogen, en dat 
was mijn eerste echte ervaring.’ 
Ze begon in het praktijkonder-
wijs en deed de entree-oplei-
ding, om aan de kappersop-
leiding te mogen beginnen. 
Binnen korte tijd haalde ze niet 
alleen niveau 1, maar ook 2 en 
3, tot ze allround kapster was. 

Dat wil zeggen dat ze zelfstandig 
mag bepalen wat voor model en 
bijvoorbeeld kleur verf ze een 
klant mag geven. Ook leerde ze 
heren kappen, en haren mooi  
opsteken.

Alles is leuk 
Het kappersvak leerde Belan op 
school, maar alle beautybehan-
delingen leerde ze van haar 
moeder, bij wie ze nog steeds 
in de kapsalon werkt. Zo doet 
ze ook make-up, gelnagels en 
permanente make-up. En pre-
cies die afwisseling vindt Belan 
leuk. ‘Ik vind alles leuk aan mijn 
werk,’ vertelt ze. ‘Je ziet gelijk 
verandering als je met iemand 
bezig bent. Het leukste vind ik 
opsteken en verven. Daarin kan 
ik echt mijn creativiteit kwijt, 
door mijn ideeën door te voeren 
en eigen kleuren te mengen.’  

Leerbedrijf
Wat raadt ze leerlingen aan die 
het kappers- of beautyvak in 
zouden willen? ‘Vind een goed 
leerbedrijf, waar je je op je ge-
mak voelt en waar je veel mag 
doen. Je moet veel ervaring 
opdoen.’ 
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In dit magazine heb je verschillende kanten van het lichaam gezien. 
Je weet inmiddels dat je  van alles kunt doen om je lichaam te ver-
anderen. Met trainen, voeding, maar ook met kleding en make-up 
verander je bijvoorbeeld je uiterlijk. De volgende mensen zijn er 
iedere dag mee bezig. Wat vinden zij leuk aan hun werk? En heb-
ben zij nog adviezen? Lees hier van alles over hun beroep. 

I
van Mauloed is eigenaar van 
Brothers Barbershop, een 
kapsalon in Utrecht die gespe-
cialiseerd is in mannenhaar. 

‘Ik ben al mijn hele leven aan 
het ondernemen,’ vertelt Ivan, 
‘maar ongeveer een jaar ge-
leden ben ik gestart met deze 
barbershop. Waarom? Ik ging 
zelf altijd naar de barber, en het 
is heerlijk relaxed.’
‘Mannen komen hier voor een 
knip- en scheerbeurt,’ gaat hij 
verder. ‘Ik vind het geweldig als 
klanten met een glimlach naar 
buiten lopen, daar doe ik het 
voor!’ 

Afwisseling
Hoe zien zijn dagen eruit? ‘Iede-
re dag is anders. Ik ben vanoch-

tend begonnen met adminis-
tratie en het doorlopen van de 
kalender voor de komende tijd. 
Met mijn personeel spreek ik de 
dag door en evalueer ik hoe het 
gaat. Ik zoek en begeleid nieuw 
personeel, en ik ben bezig met 
reclame maken.’ 

Discipline en inzet
‘Natuurlijk is er een kappersop-
leiding, maar het belangrijkste 
in dit vak is oefenen. Je moet 
uren maken om het goed te 
leren. Van mij mag iedereen hier 
werken, als je maar discipline 
hebt en inzet toont. Met klanten 
omgaan kun je leren, knippen 
ook. Je mag van mij zo lang 
mogelijk meekijken en zo veel 
mogelijk vragen stellen, tot je 
zelf gaat oefenen.’ 

G
lenn Gravenbeek 
werkt al 40 jaar als 
personal trainer en 
fitnessbegeleider. 

‘Mijn oom was bezeten van bo-
dybuilding in de jaren tachtig,’ 
vertelt Glenn. ‘Een sportschool 
was er toen nog niet, hij trainde 
in de kelder. Ik ben toen mee 
gaan doen, en dat ging je al snel 
zien. In de disco kreeg ik ineens 
meer aandacht.’ 

Opvallen
‘Toen er een sportschool kwam 
in Utrecht, ging ik daar trainen. 
Daar werd ik opgemerkt en 
werd me gevraagd of ik er wilde 
komen werken. Ik besloot “ja” 
te zeggen en ging werken bij de 
sportschool. Daar heb ik nooit 
spijt van gehad!’

In shape
‘Vroeger begeleidde ik vooral 
mensen die wilden bodybuil-
den, dat deed ik zelf ook. Maar 

tegenwoordig begeleid ik vooral 
mensen die terug in shape wil-
len komen, of willen afvallen.’ 
Trots laat hij een rijtje before 
and after-foto’s van klanten 
zien op zijn telefoon. ‘Het is 
erg dankbaar werk. Het is fijn 
als mensen doorkrijgen wat ze 
moeten doen en laten, en als 
je resultaat gaat zien. Ik train 
samen met klanten, en geef ze 
voedingsadvies.’ 

Passie
‘Ik heb een aantal cursussen bij 
de ALO gedaan: fitnesstrainer, 
medische fitness, personal trai-
ning en crossfit. Maar het be-
langrijkste is ervaring opdoen. 
Aan leerlingen die dit werk 
willen doen, zou ik dan ook 
adviseren om zo lang mogelijk 
stage te lopen. Ieder lichaam is 
anders, en alleen door ervaring 
leer je daarmee om te gaan. En 
fitness moet je passie zijn. An-
ders hou je het niet vol, hoeveel 
je er ook mee verdient.’ 


