
David en Linda zijn broer en zus. Ze zijn alle twee scout bij jou in de troep. David is 15 en Linda is 11. 
Hun ouders hebben net verteld dat ze gaan scheiden. Hun vader zal naar een andere stad verhuizen en 
moeder naar een ander appartement. David wil met zijn vader mee, moeder wil dat Linda bij haar blijft. 
Linda weet niet wat ze moet doen. Wie moet beslissen wat Linda moet doen?

a   David, hij is het oudste kind en weet het wat het beste is.

b  Vader en moeder, de volwassenen weten het het beste.

c   Linda kan zelf beslissen.

d Eigen idee.

De jongens in de buurt trappen vaak een balletje na school, de meisjes doen andere dingen. Maar 
Suzanne wil eigenlijk met de jongens meevoetballen. Wanneer ze vraagt of ze mee mag doen, zeggen 
de jongens dat dat niet mag, want ze is maar een meisje. Wat vind jij dat Suzanne zou moeten doen?

a   Gewoon meedoen.

b   Met een leraar praten, zij zou gewoon mee moeten kunnen doen.

c   Een meisjesploeg oprichten om tegen de jongens te spelen.

d   Eigen idee.

Praatkaart

Ingrid is net verhuisd en gaat naar een nieuwe school. Na een week in de nieuwe klas valt het haar 
op dat er een jongen is die altijd buiten de groep valt. In de pauze zit hij alleen en hij praat verder met  
niemand. Hij wordt altijd als laatste gekozen met gym. Wat zou Ingrid kunnen doen?

a  Aan de leraar vertellen wat haar is opgevallen.

b  Hem met rust laten, hij wil gewoon alleen zijn.

c  Met de andere klasgenoten hierover praten.

d  Eigen idee.
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Jantine en Bas gaan vaak bij elkaar huiswerk maken na school en eten dan samen. Ze wonen vlak  
bij elkaar en het is leuker om samen te eten dan alleen. Ze zitten allebei op Scouting  en ook daar gaan 
ze vaak met elkaar om. Nu heeft Sanne iedereen verteld dat Bas verliefd is op Jantine. Wat moeten ze 
doen?

a    Stoppen met het samen eten en huiswerk maken.

b    Tegen Sanne zeggen dat het niet waar is.

c    Tegen de hele klas tegelijk zeggen dat ze gewoon vrienden zijn.

d    Eigen idee.

Berkan is pas met zijn familie naar Nederland verhuisd. Hij zit nu bij jouw troep, maar hij kan nog niet 
zo goed Nederlands. Tijdens de opkomst op zaterdag probeert de leiding hem te helpen, maar na de 
opkomst plagen de anderen hem vanwege zijn uitspraak. Op een dag zegt hij de scheet te hebben  
gevonden in plaats van de schat, hier moet de hele groep erg om lachen. Berkan voelt zich erg  
verdrietig. Wat kun jij doen?

a    Voor de opkomst met hem praten en hem beter Nederlands leren.

b    Met een leidinggevende praten over hoe hij wordt uitgelachen.

c    Praten met diegenen die hem uitlachen.

d    Eigen idee.

Sara en Sofie staan bij de opkomst van de scouts vaak samen te kletsen. Koen komt langs en vraagt  
of hij er bij mag komen staan. Sara vindt Koen niet zo leuk, maar Sofie wel. Eigenlijk is het wel leuk als 
er meerdere jongeren bij ze komen staan. Wat moeten ze tegen Koen zeggen?

a    “Ja hoor, iedereen mag meedoen.”

b    “Nee, Sara vindt het niet leuk als je meedoet.”

c    “Nee, het gesprek is tussen ons twee.”

d    Eigen idee.

Alexander zit in een rolstoel. Hij zit op een gewone middelbare school, maar heeft een speciale tafel.  
Hij begrijpt de lessen net zo goed als alle anderen. Wanneer jij en Alexander samen naar het winkel-
centrum gaan, nemen jullie vaak een omweg omdat er soms stoepen zijn die te hoog zijn om vanaf 
te rijden met de rolstoel, en liften die niet werken. Wanneer jullie bij de bibliotheek zijn, begint er een  
volwassene tegen jullie te praten, of eigenlijk alleen tegen jou. Hij kijkt naar Alexander, maar vraagt jou 
wat je wilt lezen en hij vraagt of Alexander kan lezen. Wat zeg je tegen de volwassene?

a    “Ik wil hetzelfde lezen als Alexander.”

b     “Vraag het hem zelf.”

c     Je antwoordt niet, maar je loopt weg.

d    Eigen idee.
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Blij zijn met je eigen lijf

Eén op de drie jongeren is te zwaar. Niet zo erg, zal je misschien denken. Toch is het tegendeel waar. 
Met overgewicht loop je namelijk meer kans op hart- en vaatziekten dan met een normaal gewicht.  
Te veel wegen is niet goed, maar te weinig wegen ook niet. Je krijgt hierdoor een slechte conditie en voelt 
je altijd moe en futloos. Het is belangrijk dat je gezond eet en genoeg beweegt. Dan blijf je in balans. 
 
Wat doe jij om in balans te blijven?

Bron: www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157373/verzorging/item/2018732/bmi/ 03-2014

Een onterecht onderscheid

In Nederland heeft iedereen recht op dezelfde behandeling. Als dit niet gebeurt, discrimineer je.  
Mannen verdienen soms meer dan vrouwen, oudere werklozen maken geen kans meer op een baan 
en Marokkaanse jongeren worden geweigerd bij een discotheek. Dit noemen we ‘discriminatie’.  
In januari 2014 zijn 89 meldingen over discriminatie gedaan bij het Meldpunt Discriminatie.  
44 meldingen gingen over anti-zwartracisme, 10 meldingen gingen over haat tegen moslims,  
8 meldingen over haat tegen joden. Er waren 6 meldingen gingen over seksuele geaardheid. De andere 
meldingen gingen over discriminatie op basis van nationaliteit en op basis van geslacht. Er waren 8 
meldingen over het aanzetten tot of het oproepen van geweld.

Wat vind je hiervan? 

De cijfers zijn gemeten in begin 2014. Het kan zijn dat de cijfers veranderen naarmate de tijd vordert.

Bron: www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/3433066/ 
havo-vwo-examen-maatschappijleer/3433083/pluriforme- 
samenleving/item/598915/discriminatie/01-2014

Feitkaart

Veilig vrijen

Van de jongeren tussen de 13 en 21 jaar die op vakantie gaan, neemt 56% condooms mee op vakantie. 
Nogal wat jongeren worden tijdens de vakantie verliefd en hebben dan seks. Een groot deel neemt  
echter geen voorzorgsmaatregelen om veilig te vrijen op vakantie. Bijna de helft van de jongeren die 
geen relatie heeft, neemt geen pakje condooms mee.

Wat doe jij?
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Jongeren en geld

Geld, je moet er al vroeg mee leren omgaan. Ouders hebben een belangrijke rol om hun kinderen 
te leren hoe ze met geld om moeten gaan. Ouders geven hun kinderen zakgeld, maar er zijn ook  
kinderen die een bijbaantje hebben en zo zelf wat verdienen. Volgens een onderzoek blijkt dat jongeren  
tussen 12 en 14 jaar gemiddeld € 48,60 per maand verdienen. De uitgaven van scholieren zijn in 10 jaar  
gestegen met 43%. Jongeren geven gemiddeld € 126,- per maand uit aan de mobiele telefoon, kleding 
en schoenen, uitgaan en alcohol, snoep en snacks en cosmetica. Het is niet altijd gemakkelijk om goed 
op je uitgaven te letten. Jongeren tussen 13 en 17 jaar hebben gemiddeld een schuld die tussen de 8% 
en 14% van hun inkomen ligt. 

Wat zou je kunnen laten als je schulden hebt? 

Bron: www.schooltv, 1-2014
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Wensen en grenzen

Wat is seks over je grens? Anna (14) heeft bij haar eerste date seks gehad met een jongen van 17. 
Voor Anna ging het wat te snel, ze had liever nog geen seks gehad. Maar ze vindt de jongen wel heel 
leuk en misschien krijgen ze nu wel verkering. Moet ze weer seks hebben als ze hem de volgende 
keer ziet? 1 op de 6 meiden en 1 op de 25 jongens is wel eens overgehaald of gedwongen tot seks. 
Veel jongeren hebben dus wel eens seks tegen hun zin. 

Welk advies geef je aan iemand als hem of haar dit overkomt? 

Bron: www.sense.info, 1-2014

Zinloos geweld

De Landelijke StichtingTegenZinloosgeweld stimuleert en ondersteunt met haar visie Moed  
initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin  
iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Op de website MOED kun 
je vinden wat je kunt doen als je getuige bent van zinloos geweld. De situatie eist van je dat je een snelle 
beslissing neemt. Het belangrijkste is dat je een ander helpt, zonder je eigen leven in gevaar te brengen. 

Vertel aan elkaar wat je kunt doen als je getuige bent van zinloos geweld. 

Bron: www.moed.nl, 01-2014

Cybertreiteraars

Eén op de tien jongeren zegt dat hij of zij wel eens gepest wordt via internet. En de meesten weten 
wel wie de dader is. Jongeren vinden pesten via internet laf. Maar als ze gevraagd wordt of ze zelf wel 
eens iemand hebben uitgescholden via Facebook, e-mail of  Whatssapp zegt ongeveer een kwart “Ja”. 
Aan jongeren is gevraagd of ze wel eens iets vervelends hebben meegemaakt op internet. Ruim 40% 
zegt wel eens uitgescholden te zijn. Eén op de tien jongeren zegt dat hij of zij wel eens gepest wordt via 
internet. De meeste jongeren, maar ook leraren en ouders, vinden digitaal pesten een groot probleem. 
Ouders vinden dat de ernst en omvang van digitaal pesten wordt onderschat. Ook denken ze dat de 
gevolgen ernstig kunnen zijn. Ouders vinden alle vormen van digitaal pesten heel erg. Jongeren vinden 
de meeste vormen ook erg. Ze vinden ongevraagd foto’s plaatsen op internet en schelden alleen minder 
erg dan ouders.

Wat vind jij?

Bron: www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157348/maatschappijleer/item/874960/ 
cybertreiteraars/1-2014
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