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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	Agres-
sie,	zoals	dat	aan	bod	komt	in	het	leer-	en	opdrach-
tenboek van  
Perspectief,	methode	godsdienst/levensbeschou-
wing	voor	de	bovenbouw,	vmbo	3	en	4.	Het	maga-
zine	kan	zowel	aansluitend	bij	het	boek	gebruikt	
worden,	als	zonder	het	boek.	In	deze	handleiding	
wordt	aangegeven	bij	welke	paragrafen	uit	het	boek	
de artikelen aansluiten. 

Start

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

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

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

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

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Agressie 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 Agres-
sie in Perspectief. 

     §1 Sterk en zwak  
Deze paragraaf gaat in op het recht van de sterkste, winnen en verlie-
zen, verdedigen of aanvallen. Is het de sterkste die wint, of degene die 
zich het best kan aanpassen?  
 
§2 Menselijk of niet?  
Agressie is ook een positieve kracht: het is een bepaalde drive die je 
in beweging brengt. Die ervoor zorgt dat je voor jezelf op kunt komen. 
Maar het kan omslaan in negatief gedrag. Hoe stuur je dat gedrag bij? 
En wat is de rol van alcohol en drugs? Word je agressief van suiker of 
van gamen? Het is wel duidelijk dat je je in een groep grenzelozer kunt 
gedragen dan wanneer je alleen bent. 
 
§3 Van kwaad tot erger 
Plagen is leuk, pesten niet meer. Het kan lastig zijn om de grens tussen 
die twee aan te wijzen. De escalatieladder laat zien hoe een klein con-
flict uit de hand kan lopen.  
 
§4 Godsdienst en geweld 
Sommige mensen zeggen dat een wereld zonder religie een stuk vreed-
zamer zou zijn. Maar in wat ‘religieuze conflicten’ worden genoemd, 
spelen ook andere factoren een rol. Het zijn altijd de mensen die de 
stap naar geweld zetten. 
 
§5 Terrorisme 
De laatste decennia is er veel aandacht voor de radicale kant van 
godsdiensten, die zich soms uit in terreurdaden. Maar ook daar blijken 
andere aspecten een belangrijke rol te spelen.

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:
- Welk cijfer vind je opvallend?
- Welke foto vind je het meest met 
agressie te maken hebben? En welke 
het minst?
- Hoe zou je zelf het thema Agressie in 
een foto laten zien?

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. Het zal gaan over het 
ontstaan van agressie, de verschillende 
vormen die agressie aan kan nemen, 
hoe je met agressie kunt omgaan en 
welke oplossingen er zijn. 

Blz. 4 & 5: Interview met een leerling
Noah beoefent de vechtsport sambo. 
Hij legt uit onder andere uit wat het 
verschil is tussen een gewone vecht-
partij en een sambowedstrijd. 

- Laat de leerlingen zelf de tekst lezen.
- Vraag welke ervaringen leerlingen 
zelf hebben met een vechtsport (judo, 
karate of kickboksen, bijvoorbeeld).
- Hebben leerlingen ervaring met 
vechtpartijen bij een andere sport? Hoe 
wordt daarmee omgegaan?
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Het grootste protest in 
Nederland was in 1983. 
Toen gingen er 

mensen naar het 
Malieveld in Den Haag 
om te protesteren tegen 
de plaatsing van kruisra-
ketten in Nederland.

In  2018 w er d 5%  van  
alle leer lin g en  o p  de 
m iddelbar e s cho o l 
g ep es t. Dat w ar en  er  
m in der  dan  in  2016 
(8% ) en  2014 (11% ). 

Om alle voetbalwed-
strijden in Nederland 
te beveiligen, is de 
politie zo'n 
uren per seizoen 
kwijt. 

De kosten zijn zo'n 

euro per seizoen.  

In 2017 waren er 205 
meer aanslagen in 
Europa dan in het jaar 
ervoor. Daarbij waren er 
wel minder doden:  
in plaats van  

60.000 
Neder lan der s  
deden  in  2018 
aan  o o s ter s e 
vechts p o r ten , 
zo als  k ar ate 
o f k ick bo k s en . 
In  2015 w ar en  
dat er  n o g  
21.000. 

 
      

Als je een baby’tje vasthoudt, is 
het moeilijk om je voor te stellen 
dat die ooit iets kwaads in de 
zin kan hebben. Toch worden er 
genoeg kinderen en volwassenen 
weleens agressief. Sommige zelfs 
vaker. Wat is agressie? En
          waar komt het vandaan? 

1.ONTSTAAN 
blz. 6-19

 
       

In dit deel van het magazine gaan we in op een paar 
vormen van agressie. Zoals pestgedrag, waar niet al-
leen scholieren last van hebben, maar ook werkende 
mensen en bejaarden. Ook is er aandacht voor 
      hooligans, die naar een voetbalwedstrijd gaan 
            met als doel om te gaan vechten. 

2.VORMEN
blz. 20-25

them a: ag r es s ie

3.OMGANG
blz. 26-37

Hoe zorg je dat een situatie weer de-es-
caleert? En wat kunnen de ongewenste 
effecten zijn van sommige oplossingen? 
Een camera op het schoolplein leidt mis-
schien tot meer veiligheid, maar heeft 
ook gevolgen voor de privacy op school. 
En berichtgeving over aanslagen kan
    terroristen helpen bij het bereiken van 
         hun doel. Kan dat anders? 

 
       

4.OPLOSSING
blz. 38-43

Voor sommige mensen is agressie eerder een 
antwoord dan voor anderen. Hoe kun je be-
paalde situaties zonder agressie oplossen? En 
wat gebeurt er als agressie niet voorkomen kan 
worden? Dan moeten er achteraf oplossingen 
    en straffen komen. Hoe dat in Nederland 
          geregeld is, lees je in dit deel. 

Agressie komt overal voor. Tijdens een potje Mens-erger-
je-niet, op het schoolplein, in het verkeer, op en naast het 
voetbalveld... Maar ook op veel grotere schaal: hackaan-
                             vallen, bombardementen, aanslagen, 

                                    oorlogen… In dit magazine lees je 
                                          over de vele kanten van agressie. 

Sla om en je leest een interview met een 
leerling over vechtsport. Wat heeft dat wel 
en niet met agressie te maken? 
Achter in dit blad lees je drie interviews 
met mensen die in hun beroep met 
agressie te maken (kunnen) krijgen.  

INHOUD
jaargang 1 nummer 3 | mavo&vmbo-t editie
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Blz. 6-9: Wat zijn emoties? Emo’s en 
Eskimo’s 
Sluit aan bij thema 11, §2 Menselijk of 
niet? van Perspectief.
Om te weten te komen wat agressie 
nu eigenlijk is, staan we eerst stil bij 
de vraag wat emoties nu eigenlijk zijn. 
Word je geboren met een bepaald 
‘basispakket’ aan emoties? Of leer je 
die aan? Emoties kunnen per cultuur 
verschillen. 

- Lees de startcasus en laat eventueel 
via YouTube de trailer van Inside Out 
zien. 
- Lees (gezamenlijk) het vervolg van het 
artikel. 
- Controleer of leerlingen de tekst 
begrijpen.
- Opdracht 1 kan door de hele klas 
worden uitgevoerd: maak een zo lang 
mogelijk lijst van emoties. Inspiratie 
nodig? Op deze pagina vind je een lijst 
van bijna 300 verschillende emoties: 
https://hetnlpcollege.nl/emoties. (Stukje 
naar beneden scrollen.)
- Opdracht 2 sluit aan bij bron 1. De 
leerlingen kunnen deze individueel of 
in groepjes maken.
- Opdracht 3 sluit aan bij het gedicht 
van bron 2. De opdracht kan zowel indi-
vidueel als klassikaal gedaan worden.
- Opdracht 4 laat leerlingen in twee-
tallen nadenken over wat agressie nu 
precies is.
- Met opdracht 5 maken leerlingen 
selfies waarin ze de vier basisemoties 
uitbeelden.
- De controlevragen aan het eind van 
het artikelen laten de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben.
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Vecht- en zelfverdedigingssporten worden steeds populairder. Niet 
alleen gaat je conditie er met sprongen op vooruit, ook leer je – letter-
lijk en figuurlijk – om steviger in je schoenen te staan. Of met je blote 
voeten op de mat. Maar word je er ook agressief van? Of moet je van 
jezelf al agressief zijn om zo’n sport goed te kunnen beoefenen?

Tekst: Peter de Jong

vechten doorgaan. Dan moet je 
acht punten halen om de wed-
strijd te winnen.’ 

Ben jij goed in deze sport?
‘Ik ben in mijn gewichtsklasse en 
leeftijdscategorie de nummer 1 
van Nederland. Ik ben nu vooral 
bezig om mij verder te ontwikke-
len om internationaal te groeien. 
Ik doe ook mee aan internatio-
nale toernooien. Op het  WK in 
Servië ben ik zevende geworden.’ 

Veel mensen koppelen agres-
sie en vechtsport met elkaar. 
Wat vind jij daarvan?
‘Als je een wedstrijd speelt, is 
agressie erg belangrijk. Je moet 
een drive hebben om te winnen 
en om er vol voor te gaan. Toch 
is het niet hetzelfde als een wilde 
vechtpartij. Het is belangrijk om 
door te zetten waar dit nodig is, 

N
oah Jaspers Faijer is 16 
jaar oud. Hij beoefent 
de vechtsport sambo.  

Wat is sambo voor sport?
‘Sambo lijkt op een combinatie 
van judo en worstelen. Het kent 
andere regels dan judo. Je mag 
bijvoorbeeld meer tillen en je 
mag beenklemmen uitvoeren. We 
dragen bij sambo ook andere kle-
ding. We hebben korte broekjes 
en schoenen aan en we hebben 
handvaten op het pak. Ook de 
mat waarop we vechten is an-
ders. Bij judo is de mat vierkant, 
bij sambo een cirkel.’ 

Sambo is een onbekende 
sport in Nederland. Hoe komt 
dat?
‘Sambo komt uit Rusland. Daar 
is het een heel grote sport. In Ne-
derland wordt sambo ook steeds 
groter. Er zijn zelfs plannen om 
er een Olympische sport van te 
maken. Dat lijkt mij erg gaaf.’ 

Wat is het doel bij sambo?
‘Het is de bedoeling dat je de 
tegenstander in één keer met zijn 
rug op de mat werpt en dat je 
dan zelf blijft staan. Als dit lukt, 
heb je de wedstrijd gewonnen. 
Daarnaast kun je met grondge-

maar je moet wel goed je ver-
stand blijven gebruiken. Het is 
een sport waar je vaardigheden 
voor nodig hebt en waarbij je 
die moet inzetten. Het is ook erg 
belangrijk om je vechttechnieken 
alleen op de mat te gebruiken. 
Op de sportschool wordt ons ge-
lijk geleerd dat we die niet buiten 
de mat mogen gebruiken.’ 

Hoeveel tijd ben je in de 
week bezig met sambo?
‘Ik train ongeveer vijf uur in de 
week als ik geen grote wedstrij-
den heb. Heb ik die wel, dan train 
ik meer. Ik ga dan ook vaker naar 
de sportschool. Ik sport dan zo’n 
vijftien uur per week.’ 

Vechtsport en agressie
VECHTSPORT OF VECHTPARTIJ?

4

Waarom is sambo zo’n mooie 
sport?
‘Je mag veel, er zijn weinig 
regels. Het is lekker vrij vechten. 
Dit past ook meer bij mij dan 
een teamsport of andere vecht-
sport. Ik begon ooit met judo, 
maar ben overgestapt naar sam-
bo. Daarna wilde ik nooit meer 
stoppen. Het was gewoon leuk 
en dat is het gebleven.’ 

Hoe combineer je de doe-
len die je wil bereiken met 
school?
‘Als ik internationale toernooien 
heb, krijg ik hiervoor vrij van 
school. Deze toernooien heb 
ik nodig om mezelf verder te 
ontwikkelen. Bij trainingsstages 
krijg ik aangepaste lesroosters, 
zodat ik school en sport goed 
kan combineren. School en sport 
is goed te doen; alleen is het 
wel erg belangrijk om goed te 
plannen. Je bent er namelijk niet 
altijd en je moet de achterstand 
zelf wegwerken.’ 
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Wat zijn emoties?
EMO'S EN ESKIMO'S

Tekst: Margot Ellenbroek

6

}

 
       
 

In de film Inside Out spelen emoties de hoofdrol. Angst, 
Woede, Blijdschap, Afkeer en Verdriet beheersen met elkaar ‘het 
controlecentrum’. Je ziet ze ruziën en samenwerken in de hoof-
den van de elfjarige Riley en haar ouders. De vijf emoties bepa-
len hoe er gereageerd wordt. Ze bewaren ook de herinneringen, 
die allemaal een eigen kleur hebben: verdrietige herinneringen 
zijn blauw, boze zijn rood. Bij de kleine Riley had Blijdschap de 
leiding in de controlekamer. Maar nu is ze verhuisd naar een 
nieuwe plek waar ze niemand kent en waar ze het vreselijk vindt. 
In Rileys controlekamer is er weinig ruimte voor Verdriet. Ze 
heeft zelfs nu weinig in te brengen, alsof het heel erg zou zijn als 
Verdriet een keer de hoofdrol zou spelen. Het loopt aardig uit de 
hand, totdat Woede ingrijpt. Zorgt Woede alleen maar voor   
     ellende? Of kan hij juist de boel wat in beweging brengen?

Start

Aangeboren
Misschien heb je weleens ge-
hoord van de vier B’s: blij, 
bedroefd, bang en boos. Deze 
emoties worden basisemoties 
genoemd. Met basisemoties 
bedoelen we universele emoties. 
Dat betekent dat deze emoties 
altijd en overal bij de mens 
voorkomen. Ze zijn aangeboren. 
Volgens sommige mensen zijn 
álle emoties terug te brengen 
tot deze vier. Anderen komen 
tot acht basisemoties en zetten 
afkeer en verbazing, schaamte 
en liefde er nog bij. De psycho-
loog Paul Ekman deed onderzoek 
naar basisemoties. Aan allerlei 
proefpersonen van over de hele 
wereld liet hij foto’s zien waarop 
acteurs verschillende emoties uit-
beeldden. Vaak kozen mensen de 

juiste emotie bij het juiste plaatje. 
De gezichtsuitdrukking voor de 
emotie ‘verbazing’ is bijvoorbeeld 
overal hetzelfde. Zelfs bij dieren 
en baby’s van vijf maanden. Door 
dit onderzoek zou je zeggen dat 
emoties inderdaad universeel en 
aangeboren zijn. 

Aangeleerd
Maar er is ook kritiek op het 
onderzoek van Ekman. Niet alle 
talen hebben bijvoorbeeld ver-
schillende woorden voor woede 
en verdriet. Proefpersonen in 
Namibië maakten geen duidelijk 
onderscheid tussen de gezichten 
die verdriet, walging of woede 
lieten zien. Emoties kunnen dus 
per cultuur verschillen. Ze zijn 
niet alleen aangeboren, maar ook 
aangeleerd.  Zijn emoties dan wel 

Inside Out is heel herkenbaar. Je 
kunt je van alles voorstellen bij die 
overleggende en ruziënde poppe-
tjes – zo gaat het er in mijn hoofd 
soms ook aan toe. Maar wat zijn 
emoties eigenlijk? Heeft iedereen 
dezelfde emoties en waardoor 
ontstaan ze? Zijn ze aangeboren of 
aangeleerd? 

}

universeel? De Utku, leden van een 
een Eskimo-stam in Noord-Canada, 
hebben geen woord voor woede, 
boosheid of agressie. Onderzoe-
kers viel op dat de leden van de 
stam ook nooit echt boos werden. 
Zou dat komen omdat ze het woord 
niet kennen? Of hebben ze zo’n 
woord niet nodig, omdat ze nooit 
kwaad worden? (Zie ook bron 1.) }
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Opdracht 2d: Soms is het ook moeilijk om woorden te vinden bij emoties. Schrijf op welke emotie je op deze foto's ziet. Vergelijk je antwoorden met die van een medeleerling.

Geen woorden, geen gevoel? 
Hebben de leden van de Utku- 
stam geen woord voor woede, 
omdat ze nooit boos zijn? Of zijn 
ze nooit boos, omdat ze geen 
woord voor woede hebben? Dat is 
een gedachtenkronkel waar je bij-
na niet uitkomt. In het Nederlands 
kennen we ‘voorpret’ – een woord 
dat in andere talen niet voorkomt. 
Maar kennen ze dat gevoel dan 
niet? Of missen ze dat woord? De 
schrijver John Koenig probeert 
woorden te vinden voor gevoe-
lens die we allemaal kennen, maar 
waar nog geen woord voor is. Als 
we daar woorden voor afspre-
ken, zo denkt John, dan zullen we 
elkaar én onszelf, beter begrijpen. 
Op zijn site (www.seeker.com) kun 
je die woorden lezen, zoals ‘lutali-
ca’ – dat deel van jouw identiteit, 
dat in geen enkele categorie past. 

BRON 1

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

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

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

Opdracht 5:Maak vier foto's van jezelf waarin je de vier basisemoties uitbeeldt. Print ze en plak ze hiernaast. 

v

Blij Bedroefd

Bang Boos

}
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   De herberg

De Perzische mysticus Rumi schreef al in de 
13e eeuw dit gedicht over emoties:

De herberg
Ons mens-zijn is een soort herberg,
elke ochtend weer nieuw bezoek
Een vreugde, een dip, een benauwdheid, 
een flits van inzicht:
ze komen als onverwachte gasten.
Verwelkom ze,
ontvang ze allemaal gastvrij.
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel elke gast met eerbied:
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor iets nieuws.
De donkere gedachte, de schaamte, het venijn:
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt. 
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen. 

Lichamelijke reactie
Ons woord emotie komt van 
het Latijnse woord movere. Dat 
betekent ‘bewegen’. Denk maar 
aan het Engelse move. Emoties 
kunnen ons in beweging zetten 
of juist verlammen. Maar wat 
komt eerst? Is er eerst de emotie 
en dan de reactie in ons lichaam? 
Of andersom? De wetenschap 
is er nog niet uit. Onderzoekers 
als Paul Ekman denken dat eerst 
ons lichaam reageert. Je hartslag 
gaat omhoog. Je ademhaling 
versnelt. Je rent hard weg. Pas 
daarna koppelen we een emotie 
aan die lichamelijke reactie. Je 
voelt je bang! Deze volgorde 
klopt niet altijd met hoe wij emo-
ties ervaren. Het verklaart wel 
waarom ook dieren emoties kun-
nen laten zien. Terwijl dieren zich 
niet bewust zijn van die emoties. 

Gevoel en verstand 
We houden van emoties. We 
kijken er graag naar op tv. We 
genieten van de ruzies bij Temp-
tation Island, de verwarring bij 
Wie is de mol? en het verdriet 
van degene die de finale van The 
Voice verliest. Maar in het echte 
leven? Meestal staan we niet zo 
positief tegenover iemand die 
zich door zijn emoties laat leiden. 
‘Doe niet zo emo!’ zeggen we 
dan. We vinden dat je beter je 
verstand kan gebruiken – dat is 
veel verstandiger. Emoties zijn 
maar oppervlakkig.  

De filosoof Martha Nussbaum is 
het daar niet mee eens. Volgens 
haar zijn emoties heel waardevol. 
Ze noemt ze zelfs slim. Emoties 
maken namelijk duidelijk wat we 
belangrijk vinden. Je hebt je vast 
weleens boos gemaakt over iets 
wat oneerlijk was. Daarmee wordt 
duidelijk dat je de waarde recht-
vaardigheid belangrijk vindt. Of 
dat bepaalde personen belangrijk 
voor je zijn. Door het ervaren van 

emoties krijgt onze wereld beteke-
nis. Daarom vindt Nussbaum dat er 
ook op school aandacht moet zijn 
voor emoties. Dat je ze leert her-
kennen en benoemen. Bij jezelf en 
bij anderen. Dit kan door het lezen 
van boeken en kijken van films. 
Hierbij zien we de wereld door de 
ogen van iemand anders. En zo le-
ren we ons beter inleven in andere 
mensen.  

}
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Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat bedoelen we met basisemoties? 
Wat laat het onderzoek van Paul Ekman zien? 
Welke rol speelt cultuur bij emoties? 
Waarom kunnen emoties volgens Martha 
Nussbaum zinvol zijn? 

w

  
 
   

      d. Bekijk de drie foto's onderaan p. 7. Schrijf  
eronder welke emotie je volgens jou hier ziet. Ver-
gelijk je ideeën met je buurman of -vrouw. Zijn er 
verschillen? 

3.  Lees bron 2. 
a. Welke emoties komen er in dit gedicht naar 
voren? 
b. Waarom zou je die allemaal ‘met een brede 
grijns’ moeten verwelkomen? 

4.  Voor deze opdracht ga je onderzoek doen 
naar agressie.  
a. Beschrijf eerst zo precies mogelijk hoe je aan 
iemand anders ziet dat hij/zij agressief is.   
b. Kan je dit nadoen, zonder dat je echt boos 
bent? Probeer het met een klasgenoot uit. Be-
schrijf wat er gebeurt.  
c. Beschrijf nu heel precies hoe je je voelt als je 
agressief bent.  
d. Probeer je in dit gevoel in te leven, zonder dat 
je houding en je gezicht te gebruiken. Lukt dat?  
e. Onderzoek of je vrolijk kan worden door te 
(glim)lachen. 

5. Voer de foto-opdracht op p. 7 uit. 

Stop

1.  Een waslijst aan emoties! 
 a. Maak in de klas een zo lang mogelijke lijst met 
woorden voor emoties. Spiek bijvoorbeeld eens 
bij de verschillende emoji op je telefoon.  
b. Kijk nog eens naar jullie lijst. Welke emoties 
horen bij elkaar en waarom? 
c. Deel de emoties in groepen in en geef elke 
groep een passende naam.  
d. Vergelijk de groepen die jullie bij c. hebben 
gemaakt met de vier basisemoties uit het artikel. 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

2.   Woorden voor emoties en gevoelens kunnen 
per taal verschillen. Zo hebben de meeste 
talen geen woord voor het Nederlandse 
‘voorpret’ of voor ‘gezelligheid’.  
a. Zoek op wat de Duitse woorden Backpfeifenge-
sicht en Schadenfreude betekenen. Hoe zou je dit 
in het Nederlands omschrijven? 
b. En heb je weleens last gehad van l’esprit de 
l’escalier? Zoek op wat deze Franse uitdrukking 
betekent.  
c. Lees bron 1. Verzin zelf een woord voor een nog 
niet benoemde emotie. Vergeet niet de omschrij-
ving erbij te zetten. 

w
w
w

9



4
Blz. 10-13: Criminaliteit. Hoe word je 
(geen) crimineel?
Sluit aan bij thema 11, §2 Menselijk of 
niet? van Perspectief.
Er bestaan verschillende theorieën over 
het ontstaan van crimineel gedrag. In 
dit artikel worden 4 theorieën bespro-
ken en uitgelegd.

- Lees de casus (‘Start’). Houd een klas-
sengesprek over de vragen die aan het 
eind van de casus gesteld worden. Wat 
zou er gebeurd kunnen zijn?
- Laat iedereen de rest van het artikel 
lezen. 
- Schrijf de vier verschillende theorie-
en op het bord. Laat de leerlingen de 
kernwoorden geven die bij die verschil-
lende theorieën horen. 
- Opdracht 1 kan klassikaal gemaakt 
worden. Je kunt dan meteen controle-
ren of de leerlingen de stof begrepen 
hebben.
- Opdracht 2 kan individueel gemaakt 
worden, maar het kan ook gebruikt 
worden als vragen bij een klassenge-
sprek. Wat is precies een misdrijf en 
waarom is dat strafbaar? Wat is een 
overtreding? Eventueel kun je ook die-
per ingaan op de vraag wat passende 
straffen zijn. Kunnen die straffen agres-
sief gedrag in de toekomst voorkomen?
- Opdracht 3, 4 en 5 vragen om een toe-
passing van de behandelde theorieën.
- Met de controlevragen (‘Stop’) aan 
het eind kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 

Criminaliteit
HOE WORD JE (GEEN) CRIMINEEL?

10

}

Tekst: Nienke Moolhuizen

 
       
 

 Een jongen van 15 jaar uit Utrecht is opgepakt door de  
politie. Hij blijkt de leider te zijn van een gevaarlijke jeugdben-
de. De leden van de bende zijn jongeren in de leeftijd van 15 
tot 17 jaar. Ze zijn opgepakt voor mishandeling, vechtpartijen, 
handel in softdrugs en het vernielen van een woning. In het 
huis van de hoofdverdachte werden materialen gevonden voor 
softdrugshandel. Ook waren er hennep, hasj en een boksbeugel 
aanwezig. Inmiddels zijn alle jongeren door de politie verhoord. 
Enkele van hen hebben ook bekend. Tot zover het krantenbe-
richt. Een bericht dat veel vragen oproept. Jongeren tussen de 
15 en 17? Wat vinden hun ouders daarvan? Lagen die ‘verdach-
te materialen’ dan gewoon thuis? Onder hun bed? Hoe kan 
iemand van 15 ooit de leider zijn? Wisten ze op school dan 
      niks? En hoe is het ooit zo ver gekomen?! 

Start

Een jeugdbende wordt ook wel 
een ‘gang’ genoemd: een groep 
criminele jongeren. Een jeugd-
bende is een op de straat gerich-
te groep vrienden die zich bezig-
houdt met illegale activiteiten. 
Groepsdruk speelt hierin een be-
langrijke rol, het aanpassen aan 
de normen van de groep. Maar 
hoe ontstaat crimineel gedrag? 
Word je als crimineel geboren of 
leer je het vanuit je omgeving? 
Hier hebben wetenschappers 
verschillende verklaringen voor. 
We bespreken vier verschillende 
verklaringen (theorieën) voor cri-
minaliteit: de aangeleerd gedrag-
theorie, de persoonlijkheidstheo-
rie, de etiketteringstheorie en de 
gelegenheidstheorie.  

Aangeleerd gedrag-theorie
Volgens de aangeleerd gedrag-
theorie wordt een mens niet 
als crimineel geboren, maar 
tot crimineel gemaakt door de 
omgeving. Crimineel gedrag 
leer je van de mensen met wie 
je omgaat. Het criminele gedrag 
kan overgenomen worden van 
de ouders, de buurt of een vrien-
dengroep. Als je ouders je een 
verkeerd voorbeeld geven, dan 
doe je dit als kind na. Een zoon 
van een crimineel gaat bijna al-
tijd zijn vader achterna. Wanneer 
je als kind al leert hoe je met een 
vuurwapen om moet gaan, dan 
is de kans groot dat je crimineel 
wordt. (Volkskrant, 25/02/16)

Als je een baby'tje van dichtbij 
aankijkt, kijken twee onschuldige 
ogen terug. Toch kan het best zijn 
dat diezelfde baby later het foute 
pad opgaat. Waar gaat het dan mis? 
Worden er fouten gemaakt in de 
opvoeding? Zijn er foute vrienden 
in de spel? Of zit er iets 
verkeerd in de 
hersenen? Kortom: 
hoe ontstaat 
criminaliteit? 

Persoonlijkheidstheorie
De neuroloog Sigmund Freud 
(1865-1939) zegt dat crimineel 
gedrag komt door psychische 
stoornissen. Sommige mensen 
kunnen hun driften niet beheer-
sen, waardoor ze eerder crimineel 
worden. Dit maakt deel uit van de 
persoonlijkheidstheorie. Volgens 
Freud hebben mensen twee oer-
driften: seks en agressie. De mees-
te mensen kunnen deze driften 
in bedwang houden, maar als dit 
niet lukt, dan heb je volgens Freud 
meer kans om crimineel te wor-
den. Wanneer je bijvoorbeeld een 
aantrekkelijke man of vrouw ziet, 
dan kan dit lust opwekken, maar de 
meeste mensen kunnen die onder-
drukken. Het onderdrukken van je 
driften is aangeleerd gedrag.  }}
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Criminaliteit
We vinden iemand die door het 
rode licht fietst niet direct een 
crimineel, maar toch overtreedt 
die dan wel de wet. We noemen 
dit een overtreding, een strafbaar 
feit dat minder erg is. Wanneer er 
een ernstig strafbaar feit wordt 
gepleegd, dan noemen we dit 
een misdrijf. Een poging tot een 
overtreding is in Nederland niet 
strafbaar, maar een poging tot 
een misdrijf is wel strafbaar. Met 
criminaliteit bedoelen we alle mis-
   drijven zoals die in de wet staan.

BRONNEN

 
 
   

1

Mannen en vrouwen
Mannen worden vaker verdacht 
van een misdrijf dan vrouwen. 
Ook in de gevangenis zitten meer 
mannen dan vrouwen. In 2018 
zaten er 35.000 mensen in een 
Nederlandse gevangenis. Ruim 
   90% hiervan was man.  

2
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Blz. 14-15: Onder agressie schuilt 
vaak angst. Onbekend maakt onbe-
mind 
Sluit aan bij thema 11, §2 Menselijk of 
niet? van Perspectief.
Hoe reageer je op een situatie die je als 
gevaarlijk ervaart? De ene slaat op de 
vlucht, de ander bevriest en weer een 
ander neemt meteen een vechthouding 
aan. 

- Lees de ‘Start’-casus. Houd een 
klassengesprek waarbij je ingaat op de 
eerste reactie van leerlingen. Weten zij 
van zichzelf hoe ze reageren als ze zich 
bedreigd voelen? 
NB: De ene reactie is niet per defini-
tie beter dan de ander, dat is immers 
afhankelijk van de situatie. Bovendien 
kun je in eerste instantie weinig doen 
tegen je primaire reactie. Dat zou pas 
kunnen als je je ervan bewust bent.
- Lees de rest van het artikel.
- Bespreek met de klas welke gevolgen 
het heeft voor een samenleving als 
mensen die er ‘anders’ uitzien eerder 
als ‘vijand’ gezien worden. Wat zou je 
daartegen kunnen doen? 
- Lees bron 1, ‘Othering’, en controleer 
of de leerlingen het begrip snappen. 
- Opdracht 1 en 2 kunnen leerlingen 
zelfstandig in tweetallen uitvoeren.
- Opdracht 3 sluit aan bij bron 1. Je kunt 
het filmpje over de Efteling ook klassi-
kaal bekijken en bespreken.
-Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 

Etiketteringstheorie
Etiketten kun je opplakken. 
Hierdoor kun je goed zien welke 
inhoud een bepaalde verpakking 
heeft. Aan de buitenkant is dan te 
lezen wat erin zit en welke stoffen 
hiervoor gebruikt zijn. Etiketten 
kun je ook op mensen plakken. 
Wie eenmaal in de fout is ge-
gaan, kan het etiket ‘crimineel’ 
opgeplakt krijgen. We noemen dit 
de etiketteringstheorie. De om-
geving verwacht dat je opnieuw 
de fout in zal gaan. Dit oordeel 
wordt niet makkelijk bijgesteld. 
En de ex-crimineel doet wat de 
omgeving verwacht en pleegt 
opnieuw een misdaad. Deze ver-

klaring gaat ervan uit dat gedrag 
afhankelijk is van hoe anderen 
reageren op dat gedrag. 

Gelegenheidstheorie
Stel: je ontdekt op het station dat 
je fiets is gestolen. Je hebt veel 
haast en loopt alleen op het sta-
tion. Je ziet een andere fiets die 
niet op slot staat. Je besluit om 
deze fiets mee te nemen. Hier-
mee pleeg je een misdaad en een 
misdaad in deze situatie kunnen 
we uitleggen met de gelegen-
heidstheorie. Crimineel gedrag 
hangt af van de gelegenheid. Het 
spreekwoord ‘De gelegenheid 
maakt de dief’ past hierbij en laat 

zien dat mensen zich laten verlei-
den tot crimineel gedrag wanneer 
de gelegenheid zich voordoet. Deze 
verklaring gaat ervan uit dat men-
sen uitrekenen wat het voordeligst 
is. Als de pakkans klein is, dan kan 
dat leiden tot crimineel gedrag. 

Combinatie
De meeste wetenschappers ne-
men aan dat crimineel gedrag een 
combinatie is van verschillende 
factoren. Eén verklaring is vaak niet 
voldoende. Ook voor het gedrag 
van de jeugdbende uit Utrecht is 
niet één verklaring te geven. Het is 
uiteindelijk je eigen verantwoorde-
lijkheid welke keuzes je maakt.

 
 
   

3.  Stel: samen met je vader haal je drie zak-
ken potgrond bij de bouwmarkt. Jullie be-
talen binnen in de winkel. De eigenaar zegt 
dat je ze zelf even in de auto moet leggen. 
Nu neemt je vader geen drie, maar vijf zak-
ken mee. Met welke verklaring (theorie) kun 
je deze diefstal uitleggen?  

4.  Tegen welke theorie/verklaring zijn eenvou-
dig maatregelen te nemen? Leg je antwoord 
uit. 

5.  Lees bron 2.  
Met welke verklaring (theorie) kun je dit 
uitleggen?

1.   Lees de tekst onder het kopje 'Start' aan het 
begin van dit artikel nog eens goed door.  
a. Geef drie verklaringen voor het gedrag van 
deze jongeren. Een die past bij de persoonlijk-
heidstheorie, een die past bij de etiketteringstheo-
rie en een die past bij de gelegenheidstheorie.  
b. Welke verklaring vind je zelf het meest waar-
schijnlijk? Leg je antwoord uit. 
c. Welke verklaring kun je geven als je de drie 
theorieën combineert?

2.    Lees bron 1. 
a. Waarom is een poging tot misdrijf wel strafbaar 
en een poging tot overtreding niet? 
b. Noem twee voorbeelden van een overtreding 
en twee voorbeelden van een misdrijf. 
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Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat is criminaliteit?
Wat is het verschil tussen een 
overtreding en een misdrijf?
Hoe ontstaat crimineel gedrag volgens 
de persoonlijkheidstheorie? 
Hoe ontstaat crimineel gedrag volgens 
de aangeleerd gedrag-theorie? 
Hoe ontstaat crimineel gedrag volgens 
de etiketteringstheorie?
Hoe ontstaat crimineel gedrag volgens 
de gelegenheidstheorie?

Stop

w
w
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Onder agressie schuilt vaak angst
ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Tekst: Hilde van Halm

14

 
       
 

 Als je in het donker over straat loopt, ben je extra alert. 
Wie komt er daar op je af? Wat is hij van plan? Gaat hij je bero-
ven en lig je zo met een mes in je rug in een steegje? Is het een 
verkrachter? Als hij dichterbij komt, word je nog banger. Alles 
aan die persoon is anders dan je gewend bent. Zijn haar, zijn 
ogen, de vorm van zijn gezicht, zijn kleding… Binnen een frac-
tie van een seconde heeft het oergedeelte van je hersenen een 
besluit genomen: dit is een vijand. Alles om je heen wijst op 
gevaar. Je herkent niets en dat voelt alsof je niets en niemand 
kan vertrouwen. Dat oerbrein heeft drie opties: je bevriest, je 
gaat er als een haas vandoor, of je balt je vuisten: klaar voor het 
gevecht. Freeze, flight of fight.
Zou het verhaal anders gelopen zijn als deze vreemdeling op je 
vader of opa had geleken? Als de zon lekker had geschenen? Of 
als je deze man in de aula op school was tegengekomen? 
 En hoe komt dat dan? 

onze hersenen geleerd dat er nog 
een derde soort bestaat: mensen 
die je ‘neutraal’ kunt bekijken.

Anders
Van nature vertrouwen we mensen 
die op onszelf lijken, of op mensen 
die we goed kennen, makkelijker 
en sneller dan mensen die ‘anders’ 
zijn. (Zie ook bron 1.) Om terug 
te gaan naar de oermens: om te 
overleven moest je je familie, leden 
van dezelfde stam, vertrouwen. 
Bij anderen, onbekenden, wist 
je dat maar nooit. Ook al zijn we 
inmiddels duizenden jaren verder, 
toch speelt dat nog altijd een rol. 
Mensen die er ‘anders’ uitzien, zien 
we sneller als ‘vijand’. Zeker als we 
ons niet veilig voelen. 
 

Start

•

}

Als we ons bedreigd voelen, neemt 
ons oerbrein het over. Het is je 
instinct. Dat is het gedrag dat je 
niet hebt aangeleerd, maar dat bij 
iedereen is aangeboren. Je denkt er 
niet over na. Als je in gevaar bent, is 
het noodzakelijk om snel te beslis-
sen of iemand ‘vriend’ of ‘vijand’ 
is. Dat gold voor de oermensen, 
en dat geldt nog steeds. Het is een 
reflex – een onwillekeurige reactie 
van je lichaam – waardoor je kunt 
overleven.

Gevaar?
Als er gevaar dreigt, dan zal de 
een zo snel mogelijk proberen 
weg te komen. Een ander lijkt wel 
te bevriezen en kan niets meer 
doen. En weer een ander staat 
meteen met gebalde vuisten 
klaar. Iemand kan dus ook agres-
sief worden, omdat hij bang is. 
Volgens sommige wetenschap-
pers wordt agressief gedrag 
altijd veroorzaakt door angst. 
Iemand voelt zich niet veilig, hij 
voelt zich bedreigd of gespan-
nen en als reactie daarop neemt 
hij een vechthouding aan. Dat 
wil niet zeggen dat er ook écht 
werkelijk gevaar is; het is meer 
hoe hij die situatie beleeft. Dus 
iemand kan gaan schreeuwen en 

schelden, zelfs gaan schoppen en 
slaan, omdat dit zijn manier is om 
met angst om te gaan.

Neutraal
In de loop van de evolutie hebben 
ook onze hersenen zich ontwik-
keld. Ze zijn gegroeid. We volgen 
niet langer alleen maar onze 
instincten, maar we kunnen eerst 
nadenken. We kijken wat andere 
mensen doen, we leren om ons te 
beheersen. Bovendien leven we 
hier in een wereld waarin je niet 
meer constant op je hoede hoeft 
te zijn. We komen elke dag veel 
mensen tegen. Niet iedereen is je 
vriend. Maar dat wil niet zeggen 
dat die anderen allemaal ‘vijand’ 
zijn. In de loop van de tijd hebben 

}
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Stop
Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat heeft agressie met angst te maken?
Welke drie reacties kun je hebben als je 
je bedreigd voelt?
Wat is ‘othering’?

w
w

w

 
 
   

3.   Lees bron 1. Begin 2019 besloot het pret-
park De Efteling om de attractie Carnaval 
Festival aan te passen. Lees via whymaga-
zine.nl twee artikelen waarom ze dat doen. 
a. Bespreek met een groepje van vier welke vor-
men van ‘othering’ er in het Carnaval Festival te 
zien waren. 
b. Niet iedereen is het eens met de aanpassin-
gen. In het filmpje noemt een vrouw de attractie 
‘normaal’ en dat de kinderen zo een ‘goed beeld 
konden krijgen van Afrika of China'. Geef met jul-
lie groepje een reactie op de aanpassing door de 
Efteling. Vertel erbij waarom jullie dat vinden. 

1.  Voor deze opdracht werk je samen met 
iemand. Lees op whymagazine.nl een kran-
tenartikel uit januari 2019 over scholieren 
in Leidsche Rijn die bedreigd en bestolen 
werden. 
a. Schrijf op welke tips en adviezen er in het arti-
kel gegeven worden. 
b. Overleg met een medeleerling welke tips jullie 
het best vinden. 
c. Stel je voor dat jullie een school in Leidsche Rijn 
leiden. Schrijf een bericht voor ouders en leerlin-
gen over de bedreigingen. Welke waarschuwingen 
en adviezen zet je daarin?

2.    Bekijk via whymagazine.nl het filmpje All 
that we share.  
a. Wat is de bedoeling van dit filmpje, denk je? 
b. Als je dit op school zou herhalen, welke groe-
pen zou je dan kunnen bedenken? Hoeveel hokjes 

 zou je kunnen maken?

 c. Bedenk samen met degene die naast je zit 
tien vragen om mensen uit de hokjes te halen.  
d. Wat zou er op school gebeuren, denk je, als je 
dit experiment zou doen?

'Othering'
Het is nog best lastig om uit te 
leggen bij wie je hoort. Makkelij-
ker is het om aan te wijzen bij wie 
je niet hoort: dat zijn kakkers, dat 
zijn boeren, dat zijn emo’s – daar 
hoor ik niet bij. Je kunt natuurlijk 
nog veel meer groepen bedenken: 
kinderen of ouderen, mannen of 
vrouwen, ‘wij’ en ‘zij’ – een ein-
deloze lijst. Je maakt een onder-
scheid: deze mensen horen wel bij 
‘ons’ en al die anderen niet. Vaak 
gebeurt dat automatisch, zonder 
erbij na te denken. Maar toch is 
het goed om er zo af en toe wél 
bij stil te staan. Want vaak zijn we 
geneigd om ‘anderen’ wat minder 
positief te zien dan onszelf. Als 
een beetje vreemd, raar. De ‘ande-
ren’ zijn misschien luidruchtiger, 
of luier, of dommer. Ze praten 
raar, of ze doen vreemde dingen. 
Officieel wordt dit othering ge-
noemd: zoals jijzelf bent en doet 
is ‘normaal’ en dat onderscheidt 
jou van ‘anderen'. 

BRON 1
© Stefan Hermans | Dreamstime.com
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Blz. 16- 20: Waar komt het kwaad van-
daan?
Sluit aan bij thema 11, §2 Menselijk of 
niet? van Perspectief.
De strijd tussen goed en kwaad blijft 
een grote inspiratiebron voor verhalen. 
Het kwaad neemt dan vaak een speci-
fieke gedaante aan, zodat het bestreden 
kan worden. 

- Lees de casus (‘Start’). Laat leerlin-
gen in tweetallen de afsluitende vraag 
bespreken. 
NB: Er is natuurlijk geen definitief ant-
woord op deze vraag. Er zijn ook geen 
foute antwoorden. Is het voor leerlin-
gen lastig om dit in tweetallen te doen, 
maak er dan een klassengesprek van. 
Afsluitend kunnen leerlingen wel voor 
zichzelf hun (voorlopige) antwoord(en) 
opschrijven.
- Als vervolg op dit intro kun je leerlin-
gen ook naar afbeeldingen laten zoeken 
van the bad guy of woman in films, 
series of games en laat die op het bord 
zien. Hoe zien ze eruit? Zijn er opval-
lende overeenkomsten? Betekent dat 
ook dat je hem of haar ‘in het gewone 
leven’ zou kunnen tegenkomen?  
Hoe ziet het kwaad eruit op de af-
gebeelde plafondschildering van de 
Sixtijnse Kapel?
- Lees de rest van het artikel. Controleer 
of de leerlingen de tekst begrijpen.
- Lees de kolom ‘stromingen’ op pagina 
17 en 18. De tekst is best lastig, dus het 
is wellicht goed om de teksten geza-
menlijk te lezen, zodat je kunt contro-
leren of de leerlingen begrijpen wat er 
staat. 
- Opdracht 1 wordt klassikaal of in 
tweetallen gedaan bij het lezen van de 
casus.

17

16

Waar komt het kwaad vandaan?
HET KWAAD

Tekst: Peter van Wesel

16
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‘Hoe kun je nou ooit geloven in een God?' vraagt Michel. 
‘Hoe bedoel je?’ vraagt mevrouw Bakker. Ze hebben net gepraat 
over het scheppingsverhaal. Over hoe God een mooie en goede 
wereld heeft gemaakt. ‘Nou, het is toch gewoon een zooitje hier,’ 
zegt Michel. ‘Er is oorlog. Mensen worden ziek en ze gaan dood. 
Ook mensen die geloven hebben het ellendig. Wat heb je dan 
aan zo’n God?’ ‘Ja!’ zegt Rachelle. ‘Als God alles kan, waarom 
zorgt hij dan niet beter voor ons? Je merkt er toch zeker hele-
maal niks van dat hij er is?’ ‘Bij mijn oma hangt zo’n bordje in 
de gang,’ zegt Johan. ‘Daarop staat: De Heer is mijn herder, mij 
ontbreekt niks.’ De hele klas grinnikt. ‘Echt?’ vraagt Romy. ‘Heeft 
ze dan een jacuzzi en een vette auto?’ ‘Nee,’ zegt Johan. ‘Ze heeft 
een versleten heup en ze mist mijn opa.’ 
‘Dit is al een heel oude vraag,’ legt mevrouw Bakker uit. ‘Als God 
goed is, als God liefde is, en als hij almachtig is – dus als hij alles 
kan – waarom is er dan zoveel ellende?’ ‘Nou,’ zegt Michel. ‘En 
wat is dan het antwoord op die vraag?’ ‘Dat is er niet,’ zegt me-
vrouw Bakker. ‘Maar stel dat God er niets mee te maken heeft, 
 waar komt het kwaad dan vandaan?’

Start

}

 
 
   
1.   Lees eerst de tekst onder 

het kopje 'Start'. Bespreek 
dit verhaal met je buurman 
of -vrouw.  
Schrijf na jullie gesprek je eigen 
idee(ën) op over hoe het kwaad 

in de wereld gekomen is.

Lord of the Rings, The Hunger 
Games, Harry Potter, Star Wars… 
In veel films staat de tegenstelling 
tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ centraal. 
Maar ook in onze eigen wereld 
krijgen we te maken met een 
hoop ellende. Je kunt je afvragen 
waarom mensen slechte dingen 
overkomen. Is het domme pech? Is 
het een straf voor iets wat men-
sen gedaan hebben? Of komt het 
ergens anders vandaan? 
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Goed of slecht 
Mensen denken al heel lang over 
dit soort vragen na. Ook gelovigen. 
Want als er een God bestaat die 
alles kan en die de wereld gescha-
pen heeft, waarom bestaat er dan 
kwaad in de wereld? En waar-
om grijpt God niet in als er iets 
naars gebeurt? Er zijn in alle grote  
levensbeschouwingen verhalen 
die beschrijven hoe het kwaad 
zou zijn ontstaan. In dit artikel ga 
je drie voorbeelden lezen: vanuit 
de islam, het christendom en het 
humanisme. Niet iedere aanhan-
ger van deze stromingen gelooft 
deze verhalen letterlijk. Ook geeft 
het bestaan van dit soort verhalen 
mensen geen excuus om maar te 
doen waar ze zin in hebben. Uitein-
delijk gaat het ook over de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen. 
Je hebt zelf de keuze om goede of 
slechte dingen te doen.

Twee soorten kwaad
In onze wereld kennen we volgens 
de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716) twee soorten 
kwaad. Aangeboren afwijkingen, 
ziekten of natuurrampen: dagelijks 
hoor je over zulke narigheid in het 
nieuws. Het is ellende die mensen 
zomaar overkomt. En die de men-
selijke macht te boven gaat. Leib-
niz noemt dit het fysieke kwaad. 
Daarnaast bestaat er volgens hem 
het morele kwaad. Dit is kwaad dat 
mensen aanrichten, zoals oorlogen, 
zelfmoordaanslagen of concentra-
tiekampen.

Christendom
In de Bijbel staat hoe het kwaad 
via Adam en Eva in de wereld 
kwam. Zij konden kiezen om een 
vrucht van de boom van kennis 
van goed en kwaad te eten. God 
had ze gewaarschuwd dit niet te 
doen. Maar de satan verleidde 
hen en ze deden het toch. Hiermee 
luisterden ze niet naar God. Zo 
kwam er schaamte, jaloezie, dood 
en pijn in de wereld. Dit zie je bij-
voorbeeld in het bijbelverhaal van 
Kaïn en Abel. Kaïn wordt jaloers 
op zijn broer en slaat hem daarom 
dood.

1

Deze plafondschildering is een onderdeel van Michelangelo's decoratie van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. Wat zie je allemaal in deze plafondschildering? v

}
STROMINGEN

- Opdracht 2 laat leerlingen individueel 
nadenken over wat het kwaad nu eigen-
lijk is, door middel van een mindmap.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen indi-
vidueel doen. Kan klassikaal worden 
nabesproken.
- Opdracht 4 zijn kennisvragen waar-
mee leerlingen de informatie uit het 
artikel kunnen samenvatten.
- Opdracht 5 laat leerlingen individueel 
reflecteren op kwaad dat henzelf ge-
raakt heeft en kwaad dat zij zelf veroor-
zaakt hebben. Dit kan eventueel worden 
besproken in een klassengesprek.
- Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 
- Met opdracht 5 maken leerlingen 
selfies waarin ze de vier basisemoties 
uitbeelden.
- De controlevragen aan het eind van 
het artikelen laten de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben.

Blz. 20-21: Geweld om het geweld. 
Waarom vechten hooligans?
Sluit aan bij thema 11, §3 Van kwaad 
tot erger, van Perspectief
Soms is vechten het doel, vanwege de 
kick en de ontlading. Als een manier 
van leven.

- Lees de ‘Start’-casus. Wat herkennen 
leerlingen hiervan? Waarom zou het 
leuk kunnen zijn om te vechten? Waar-
om zou je willen laten zien dat jouw 
school ‘de sterkste’ is?
- Bedenk met elkaar een profielschets 
van zo’n ‘vechter’. Zijn dat altijd man-
nen of ook vrouwen? Hoe oud? Zitten 
ze nog op school of werken ze? Wat 
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Islam
In de Koran staat ook een verhaal 
over hoe het kwaad in de wereld 
gekomen is. Adam was door Allah 
aangewezen als beheerder van de 
aarde. Op een gegeven moment 
gaf Allah zijn engelen de opdracht 
om voor Adam te buigen, maar de 
engel Iblis deed dit niet. 
Met toestemming van Allah mag 
Iblis mensen verleiden tot het 
kwaad, wat hij ook doet. 
In de Koran staat ook het verhaal 
van Adam en Eva, die werden ver-
leid om van een boom te eten. Dit 
had Allah verboden. Allah liet de 
verleiding, en hiermee het kwaad, 
toe. 
De Koran heeft het ook over een 
innerlijke strijd om het goede te 
doen. Dat wordt de jihad ge-
noemd.  

2

Humanisme
Een humanist gelooft in de kracht 
van mensen. Volgens Erich Fromm 
(1900-1980), humanistisch psy-
choloog, wordt de mens gevormd 
door het sociale proces. Dit houdt 
in dat het kwaad ontstaat terwijl 
mensen met elkaar omgaan. 
Individuen kunnen daarbij alleen 
maar toekijken. Want om echt 
invloed te kunnen hebben op het 
kwaad, kun je alleen als groep iets 
bereiken. Daarom zijn onderzoek 
en activisme nodig om de samen-
leving te herstellen. Daarbij zijn 
de humanistische waarden, zoals 
zelfbeschikking (de mogelijkheid 
om over je eigen leven en lichaam 
te beslissen), gelijke behandeling, 
verdraagzaamheid en eigen ver-
antwoordelijkheid belangrijk. Met 
die waarden kun je invloed  
   hebben op het kwaad. 

3
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Deze illustratie komt uit een Perzisch boek uit de zestiende eeuw. Te zien is hoe alle engelen buigen voor Adam, behalve Iblis (rechts bovenin).

v

Omgaan met kwaad
Waar het kwaad vandaan komt, 
daar wordt dus verschillend over 
gedacht. Maar hoe je er ook over 
denkt, het kwaad is er. Fysiek 
kwaad, zoals een natuurramp, en 
moreel kwaad, zoals de mishande-
ling van een veertienjarige jongen 
door leeftijdgenoten. Beide stellen 
je voor de keuze: hoe ga ik hiermee 
om? Wat als jij de veertienjarige 
jongen was die in elkaar geslagen 
werd? Zou jij jezelf verdedigen, en 
mag je daarbij geweld gebruiken? 
Of ben je dan ook slecht bezig? En 
wat als je zusje ernstig ziek wordt? 
Hoe reageer jij op het kwaad in je 
omgeving?

}STROMINGEN
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5.   Omgaan met het kwaad.  
a. Wanneer heb jij een keer te maken gehad met 
kwaad? Schrijf het kort op.  
b. Was er toen sprake van fysiek of van moreel 
kwaad? 
c. Heb jij weleens kwaad veroorzaakt, en waar-
om?  
d. Hoe werd erop gereageerd? 
e. Welke gevolgen had dit? 
f. Bespreek je antwoorden in een klassengesprek. 

1.  Begin met opdracht 1 op pagina 16. 

2.  Maak een mindmap. Zet het begrip ‘het 
kwaad’ in het midden.  
a. Geef hierin zo veel mogelijk voorbeelden waar-
aan je moet denken bij het woord kwaad.  
b. Maak op de achterkant van je mindmap een 
definitie van het woord kwaad. 
c. Zoek nu via internet naar de definitie van 
kwaad en vul je eigen definitie aan. 

3.       Twee soorten kwaad.  
a. Lees de tekst van dit artikel goed door.  
b. Bekijk de filmpjes op whymagazine.nl. Schrijf 
per filmpje op of er hier sprake is van fysiek of 
van moreel kwaad, en waarom je dat vindt. 

4.   Waar komt het kwaad vandaan? Lees de drie 
stromingenblokken goed door.  
a. Waar zeggen christenen dat het kwaad is 

 ontstaan? 

b. Waar zeggen moslims dat het kwaad is 
ontstaan? 
c. Waar zeggen humanisten dat het kwaad is 
ontstaan? 
d. Welk idee spreekt je het meeste aan en 
waarom?  
e. Welk van deze ideeën spreekt je het meest 
aan? Vul je ‘idee’ van opdracht 1 daarmee aan.

Stop Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen:
Welke ideeën heb ik bij het kwaad?
Wat is fysiek kwaad en wat is moreel kwaad?
Waar is het kwaad ontstaan volgens het 
christendom, de islam en het humanisme? 
Hoe kun je omgaan met het kwaad?

w
w

w
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Geweld om het geweld
WAAROM VECHTEN HOOLIGANS?

Tekst: Maxine Herinx

}

 
       
 

 In oktober 2018 ontstonden er steeds gevechten op 
 scholen in Walcheren in Zeeland. De politie deed
     onderzoek. Wat bleek? De scholieren riepen elkaar via een 
Whatsappgroep op om te gaan vechten. De wijkagent liet zich 
toevoegen aan de Whatsappgroep. Hij stuurde een bericht naar 
alle deelnemers. Daarin vertelde hij dat het strafbaar is om dit 
soort berichtjes te sturen. Je mag namelijk niet oproepen tot ge-
weld. Daarna verlieten de meeste jongeren de Whatsappgroep. 
Maar twee scholieren bleven doorgaan. Zij moesten zich daarom 
melden bij bureau Halt. 
Toch denken de jongeren niet dat het vechten nu gaat stoppen. 
‘Er is zo weer een nieuwe groep,’ zegt een van de scholieren. Hij 
gaat verder: ‘Het is net als bij hooligans. Je spreekt ergens af en 
   gaat vechten. We willen laten zien welke school de sterkste is.’
      Bron: NOS.nl 

Bij grote voetbalwedstrijden 
staan de politie en ME vaak al 
klaar bij het stadion. Zij weten 
wat er komen gaat. Er is span-
ning, en veel supporters drinken 
alcohol. Die combinatie leidt 
vaak tot gevechten. Toch gaat 
hooliganisme een stap verder 
dan dit soort voetbalagressie. 
Hooliganisme ontstaat vaak niet 
spontaan. De hooligans spreken 
af om rond de wedstrijd ergens 
te gaan vechten. Ze vinden het 
leuk om te vechten. Die agressie 
is het doel.  

Gaat het over voetbal?
Heeft hooliganisme met voetbal 
te maken? Ja en nee. De gewone 
supporters zullen zeggen van 
niet. Zij willen genieten van de 
wedstrijd. Natuurlijk balen ze van 

een verlies, maar dat hoort erbij. 
Ze willen dat iedereen veilig naar 
een wedstrijd kan, ook hun kinde-
ren. Toch begint hooliganisme met 
liefde voor de club. De club zorgt 
voor de band tussen de jongens. 
(Het gaat bijna nooit om meisjes.) 
Daardoor ontstaat er een gevoel 
van broederschap. De jongens 
beloven trouw aan hun club en 
aan elkaar. Als een van hen in een 
gevecht terechtkomt, komt de rest 
helpen. Ze zullen alles doen om de 
eer van hun club te verdedigen. 
Aan de andere kant is het geweld 
ook een uitlaatklep: een manier 
om negatieve gevoelens los te 
laten. De hooligans kunnen er hun 
agressie kwijt. Het vechten is het 
doel. Zo bekeken heeft hooliga-
nisme weer weinig met voetbal te 
maken. (Zie bron 1.) 

Als je niks met voetbal hebt, is het 
een bizar gezicht. Maar ook voor 
‘gewone’ voetbalfans is wat ze doen 
extreem. Het gaat over hooligans: 
de fanatieke voetbalfans die vech-
ten met de fans van de tegenpartij. 
Wie zijn deze hooligans? Waarom 
doen ze dit? En hoe bestrijd je ze? 

}

Wie zijn deze hooligans?
Wat voor mensen zijn hooligans? 
Yoeri Kievits is een bekende Fey-
enoord-hooligan. In het boek De 
Thuiswedstrijd vertelt hij wat voor 
jongens er in de harde kern zitten. 
Daarin zitten de hooligans die 
vooraan staan bij alle gevechten. 
Dat zijn allerlei soorten mensen. 
Hij beschrijft een groep crimine-
len, ondernemers, scheikundigen, 
militairen en ambtenaren. Opval-
lend veel hooligans zijn zelfstandig 
ondernemers. Als zelfstandige 
hoef je namelijk niet aan een baas 
uit te leggen hoe je aan je blauwe 
plekken of verwondingen komt. 
Voor werknemers die wel een baas 
hebben, is dat lastiger. Zij leiden 
een dubbelleven. (Zie bron 2.) 
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Georganiseerd vechten 
Hooligans vechten niet zomaar 
met elkaar. Er gelden regels. Ze 
vechten met andere hooligans 
en met de politie, maar niet met 
gewone bezoekers. Hun leiders 
organiseren de gevechten op 
afgelegen plekken. Die gevechten 
noemen we ook wel free fights. 
Daarbij spreken ze regels af. Je 
mag niet meer mensen meene-
men dan afgesproken en je mag 
geen wapens meenemen. Een 
hooligan die op de grond ligt, laat 
je met rust. 
Naar: Jef van Baelen, ‘De nieuwe 
hooligans’ in Knack.

BRONNEN 1}Hoe bestrijd je hooligans? 
Vanaf de jaren negentig leek het 
voetbalgeweld af te nemen. De 
politie legde een stadionverbod op 
aan felle vechters. De harde kern 
kreeg een reisverbod bij uitwed-
strijden. En om lid van een fanclub 
te worden, word je eerst door de 
club gescreend. Ook werden drank 
en drugs verboden bij wedstrijden. 
Maar de laatste jaren is er een 
nieuw soort hooligan bij gekomen: 
de ultrahooligan (ultra). De ultra’s 

zijn goed georganiseerd en zijn 
getraind om te vechten. Ze gebrui-
ken geen drugs of drank. Ze dragen 
geen clubkleuren om onherken-
baar te blijven voor de politie. Zij 
houden zich niet aan de regels die 
normaal tussen hooligans gelden. 
Zo begonnen Russische ultra’s te 
vechten met gewone bezoekers 
met kinderen tijdens het EK 2016 
in Marseille. De politie heeft grote 
moeite om dit soort hooligans aan 
te pakken. 

Dubbelleven 
Bart staat altijd vooraan als er 
gevochten wordt. Hij is een trou-
we Feyenoord-hooligan. Maar 
doordeweeks heeft hij een goede 
baan. Dat betekent dat hij al tien 
jaar een dubbelleven leidt. Hij 
moet altijd smoesjes verzinnen als 
hij gewond op zijn werk komt. Hij 
loopt steeds het risico om ont-
slagen te worden. Maar hij heeft 
gekozen voor de broederschap. 
En daar blijft hij trouw aan. Hij liet 
zelfs ‘FIIR’ op zijn rug tatoeëren. 
Dat is de naam van de harde kern 
van Feyenoord. Hij laat met die 
tattoo zien dat hij een echte hooli-
gan is. Maar hij moet wel zorgen 
dat niemand die tattoo ooit ziet. 
Naar: Yoeri Kievits, ‘De jongens die 
een dubbelleven leiden’ in Esquire. 

 
    
1.  Wat beweegt hooligans? Schrijf in je eigen woorden op  

waarom jij denkt dat hooligans geweld plegen. Bedenk  
zo veel mogelijk redenen. 

2.  Waarom zou de politie zoveel moeite hebben om ultrahooli-
gans aan te pakken? Bedenk minstens twee redenen. 

3.  Lees de tekst onder het kopje 'Start'.  
a. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze scholieren en voetbal-
hooligans?  
b. En de verschillen?  
c. Stel, jij was de wijkagent. Wat zou je doen om deze scholieren- 
gevechten te stoppen? 

4.  Denk na over deze stelling: ‘Hooliganisme heeft niets met 
voetbal te maken.’  
a. Bedenk eerst voor jezelf twee redenen vóór en twee tegen deze 
stelling. Schrijf ze op.  
b. Ga dan met je buurman of -vrouw in discussie over deze stelling.  
c. Bedenk samen of jullie voor of tegen deze stelling zijn. Schrijf op 
waarom jullie dit vinden.  
d. Bekijk op whymagazine.nl het filmpje waarin je ziet hoe PSV-hoo-
ligans anti-Zwarte-Piet-demonstranten aanvielen. Beantwoord daar-
na de stelling opnieuw. Verandert dit filmpje jullie mening, of 

  versterkt het jullie mening juist? 

2

Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat voor mensen zijn hooligans? 
Waarom plegen hooligans geweld? 
Wat heeft hooliganisme wel en
niet met voetbal te maken? 
Hoe bestrijdt de politie hooliganisme? 
En ultrahooliganisme? 

w
w
w

w
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voor werk doen ze dan? Gaan ze in 
hun eentje vechten of met een groepje 
vrienden? Waarom zouden ze dat doen? 
- Lees het vervolg van het artikel. Komt 
het beeld dat hieruit naar voren komt 
overeen met de profielschets die eerder 
gemaakt is? Wat zijn overeenkomsten 
en verschillen?
- Lees bronnen 1 en 2.
- Opdracht 1 laat leerlingen voor 
zichzelf opschrijven wat een hooligan 
beweegt.
- Opdracht 2 laat leerlingen nadenken 
waarom het moeilijk is om het hooliga-
nisme aan te pakken.
- Opdracht 3 laat leerlingen nadenken 
over de overeenkomsten en verschillen 
tussen de scholieren uit de casus en 
hooligans.
- Opdracht 4 onderzoekt de relatie 
tussen hooliganisme en voetbal. De 
stelling kan in tweetallen of klassikaal 
besproken worden. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben.
 
Blz. 21-25: Op school, op de werkvloer, 
in het bejaardentehuis. Waarom pesten 
mensen?
Sluit aan bij thema 11, §3 Van kwaad 
tot erger, van Perspectief
De meeste basisschoolleerlingen leren 
dat pesten niet mag. Er zijn protocol-
len om het pesten uit te bannen. Maar 
waarom gaan volwassenen er zelf 
gewoon mee door?

- Lees de casus (‘Start’). Informeer 
wat leerlingen in het verleden hebben 
geleerd over pesten. Wat kun je ertegen 
doen? Waarom zouden volwassenen 
elkaar pesten?

- Lees de rest van de tekst. Refereer aan 
de bron over ‘othering’ van bladzijde 
15. Herkennen leerlingen dit mechanis-
me in dit artikel? Wat heeft pesten met 
agressie te maken?
- Lees bron 1. ‘In alle groepen zoeken 
mensen altijd een slachtoffer,’ staat er 
in de tekst. Onderzoek met elkaar of 
dit zo is en zo ja, hoe dat kan. Zou je 
dat ook kunnen voorkomen? In welke 
groepen heb je de minste kans dat dit 
gebeurt? 
- Lees bron 2. Is dit pesten anders dan 
wat er op school kan gebeuren? Wat 
zijn overeenkomsten en verschillen?
- Inventariseer eerst ‘tips als je gepest 
wordt’ uit de klas. Wat hebben ze daar-
over geleerd? Welke tip werkt en welke 
niet? Lees vervolgens bron 3. Geeft dat 
nog aanvullingen? Welke van deze tips 
is het meest bruikbaar?
- Opdracht 1 geeft inzicht of de leerlin-
gen de inhoud van het artikel begrepen 
hebben.
- Opdracht 2 gaat over groepsdruk. 
Leerlingen kunnen deze individueel 
maken.
- Opdracht 3 kan in een klassengesprek 
worden besproken.
- Opdracht 4 laat leerlingen zoeken naar 
tips op pesten te voorkomen.
- Opdracht 5 laat leerlingen in een 
groepje overleggen over de beste op-
lossing om pesten tegen te gaan. 
- Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 
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Op school, op de werkvloer, in het bejaardentehuis...
WAAROM PESTEN MENSEN?

Tekst: Klaas Blanksma

 
       
 

 Rutger Verhoeff werd op de middelbare school erg 
          gepest. Na twee jaar stopte het, maar daarna begon de 
     volgende uitdaging: het leven ná het pesten. Rutger kreeg 
te maken met lichamelijke klachten, zoals een depressie, een 
eetstoornis, een burn-out en moeite met sociale contacten. 
Uiteindelijk kwam hij er weer bovenop. Inmiddels is Rutger 
huisarts, en tijdens zijn spreekuur staat hij veel mensen te woord 
die hetzelfde hebben meegemaakt. Pesten komt blijkbaar nog 
steeds vaak voor – onder mensen van alle leeftijden. En de 
effecten die hij bij zijn patiënten ziet, zijn groot: van verslaving 
en automutilatie (jezelf pijn doen) tot zelfdoding. Er is niet één 
oplossing voor pestproblemen.
Toch doet Rutger een poging. Hij schreef het boek Laat je niet 
verpesten. Hierin beschrijft hij aan de hand van zijn eigen erva-
ringen en die van bekende en onbekende Nederlanders welke 
gevolgen pesten kan hebben – en hoe je er sterker uit kunt 
 komen.

Pesten komt overal voor, ook na de 
schoolperiode. Je zult ervan op-
kijken, maar het gebeurt ook door 
volwassenen op het werk. Zelfs in 
bejaardentehuizen maken de ou-
deren elkaar het leven soms zuur. 
Waardoor ontstaat pesten eigenlijk? 
Waarom komt het in zoveel groe-
pen voor? En wat zijn de gevolgen?

}
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BRON 1
Wij en zij
In de meeste gevallen heeft het 
pesten te maken met wat er tus-
sen mensen gebeurt in een groep. 
Mensen benadrukken vaak verschil-
len en bepalen zo wie er wel en 
wie er niet bij hoort. Door mensen 
weg te zetten als anders, als de 
zij-groep, gebeurt er ook iets met 
het gevoel van de pesters en de 
meelopers. Tussen hen ontstaat er 
een wij-gevoel. Dat onderlinge posi-
tieve gevoel wordt groter door een 
gezamenlijke ‘vijand’ te hebben. 
(Zie bron 1.) 

Pestende bejaarden
In bejaardentehuis Emmahuis in 
Rotterdam-Blijdorp is de sfeer 
grimmig. Een groep van zo'n 
twintig bewoners scheldt elkaar 
uit, en discrimineert en intimi-
deert elkaar. Waarom pesten deze 
bejaarden elkaar? Volgens psycho-
loog Bob van der Meer kan het 
zijn dat de bewoners vroeger zelf 
gepest zijn, of zich onzeker voelen. 
Het kan zijn dat ze daarom van 
zich af gaan slaan. Ook zegt de 
psycholoog dat het te maken heeft 
met de verhoudingen in de groep. 
In alle groepen zoeken mensen 
altijd een slachtoffer. Daarnaast 
zijn er in een groep altijd leiders 
en volgers. Maar in het Emmahuis 
veranderen die rollen vaak, omdat 
veel bewoners overlijden. Daar-
door verandert de macht constant. 
Bron: nu.nl. 

Deze ‘vijand’ heeft alleen niets 
misdaan. Vaak worden kleine ver-
schillen groot gemaakt. Zoals rood 
haar hebben of het dragen van een 
ander soort kleren. Ook ‘ander’ 
gedrag wordt er uitgepikt, zoals 
verlegenheid of angst. Dat angstige 
gedrag kan ook komen doordat ie-
mand eerder in zijn of haar leven is 
gepest. Zo kan pesten op een nieu-
we school of bij een andere werk-
gever weer voorkomen en wordt 
iemand opnieuw het slachtoffer. 
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Hulp nodig?
Pestweb.nl is een website waar je je verhaal kwijt kunt als je te 
maken hebt met pesten. Je wordt daar geholpen met adviezen om 
het pesten te stoppen. Van maandag tot en met vrijdag zit er 
       iemand voor je klaar. Je kunt met iemand chatten, of mailen 
 of bellen. 
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De ontvanger bepaalt
Ook hoor je weleens dat pesters 
in het verleden zelf gepest zijn. 
Uit angst om opnieuw het slacht-
offer te worden, beginnen ze er in 
een nieuwe omgeving zelf mee. 
Je zou denken dat mensen, zeker 
volwassenen, iemand die gepest 
wordt wel helpen.  Toch gebeurt 
dat niet altijd. Er is dan ook een 
belangrijke rol weggelegd voor 
de zogenaamde ‘meelopers’. Dit 
zijn de mensen die het pesten 
laten gebeuren. Zij komen on-
der groepsdruk niet op voor het 
slachtoffer en laten hem of haar 

daarmee in de steek. 
Het kan lastig zijn om het verschil te 
herkennen tussen plagen en pes-
ten. (Zie bron 2.) In principe is de 
regel: de ontvanger bepaalt. Wan-
neer degene die geplaagd wordt 
het niet fijn vindt wat iemand an-
ders doet, is het geen plagen meer, 
maar pesten. 

Gevolgen
De gevolgen van pesten zijn groot. 
Allereerst wordt de sfeer in de 
groep letterlijk verpest.  En voor 
degene die gepest wordt, kunnen 
de gevolgen zeer ernstig zijn. Vaak 

 
    

houden mensen die gepest zijn een 
negatief zelfbeeld over. Dit kan lei-
den tot depressies of zelfs gedach-
ten over of pogingen tot zelfdo-
ding. Maar ook de pesters hebben 
het niet altijd makkelijk. Ook zij 
hebben meestal weinig echte 
vrienden. Vaak ontbreekt het hem 
of haar aan sociale vaardigheden, 
zoals het zich kunnen inleven in de 
gevoelens van anderen. Het is dus 
belangrijk om pesten de wereld uit 
te helpen. Helaas is daar nog niet 
één bewezen oplossing voor, maar 
er zijn wel een aantal tactieken. (Zie 
bron 3.) 

 
    
Praat erover!
Wat kun je doen als je gepest wordt? 
Op de website stoppestennu.nl vind je een aantal tips. Zoals de 
tip om er met iemand over te praten als je gepest wordt. Dat is 
moeilijk en spannend. Maar als je het niet vertelt, kan niemand je 
helpen om het pesten te stoppen. Hoe pak je zo'n gesprek aan? 

• Schrijf eerst op wat je wilt vertellen. 
• Kies iemand uit die je vertrouwt.
• Ga naar die persoon toe en zeg ‘Hallo, ik wil iets belangrijks 

vertellen. Heeft u even tijd?’
• Vertel dan waar je mee zit. Leg uit wat er gebeurt.
• Vertel hoe je je voelt. Ben je bang, boos of verdrietig?
• Je hoeft niet alles te vertellen. Alleen wat jij wilt zeggen.
• Bepaal zelf wat er daarna gebeurt en zeg dat duidelijk. Bijvoor-

beeld dat je nog een keer wil praten, dat je hulp wilt of dat die-
gene met je meegaat om het aan iemand anders te vertellen.

• Durf je er echt met niemand over te praten? Schrijf dan op 
een briefje dat je wordt gepest en geef het aan iemand die je 
vertrouwt.

BRONNEN

Plagen of pesten 
op de werkvloer
Uit cijfers uit 2018 blijkt dat een 
half miljoen mensen per jaar 
gepest worden op de werkvloer. 
Zo worden er weleens mensen 
op de productievloer met hun 
uniform tegen de muur aan 
geniet. Of iemands werk wordt 
gesaboteerd, zodat het lijkt alsof 
iemand nooit zijn doelen bereikt. 
Collega’s houden bijvoorbeeld 
telefoontjes of informatie ach-
ter. Ook worden werknemers 
regelmatig buitengesloten. 
Dan worden er vergaderingen 
gepland op de dagen dat ie-
mand niet aanwezig is, of wordt 
iemand niet meegevraagd voor 
de lunch. Soms begint het met 
kleine plagerijtjes, maar als dit 
soort dingen aanhouden, wordt 
het pestgedrag. Dan kunnen de 
gevolgen voor de ontvanger 
       groot zijn.
 Bron: funx.nl

2
3

24 25

25

w

w

w

 Aan het einde van 
dit artikel kun je ant-
woord geven op de 
volgende vragen: 
Wat zijn de belangrijkste 
oorzaken van pesten? 
Wat voor gevolgen kan 
pesten hebben? 
Wat zou je kunnen doen 
als je gepest wordt? 
Wat kun je doen om 
pesten te voorkomen? 

 
    
1.   Waardoor ontstaat pesten en wat voor effecten heeft het? 

a. Noem de drie belangrijkste oorzaken van pesten.  
b. Noem de drie belangrijkste gevolgen van pesten.

2.   Schrijf voor jezelf een voorbeeld op van toen jij een keer te 
maken had met groepsdruk. Wat gebeurde er? 

3.   Lees de tekst en bron 1 en 2 goed door. Geef dan antwoord 
op de volgende vraag: Hoe zou het komen dat ook volwasse-
nen soms pesten en gepest worden?

4. Pesten stoppen.  
a. Lees eerst bron 3.  
b. Ga op internet op zoek naar meer tips om pesten te voorkomen, 
en tips om pesten te stoppen.  
c. Stel een lijstje op met de belangrijkste tips. 

5.   Vorm een groepje van vier leerlingen en bespreek jullie ant-
woorden op vraag 4. Denken jullie dat de oplossingen die jul-
lie gevonden hebben ook echt kunnen werken in de praktijk? 
a. Schrijf op waarom jullie dat wel of niet vinden.  
b. Weten jullie betere oplossingen? Maak een gezamenlijk lijstje. 

Stop
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Blz. 26-29: Terrorisme en media. Nieuws 
brengen of angst zaaien?
Sluit aan bij thema 11, §5 Terrorisme, 
van Perspectief
Schietpartijen en bomaanslagen met 
dodelijke slachtoffers – we horen het 
vrijwel dagelijks. Terroristen van aller-
lei achtergronden (geradicaliseerde 
moslims, ‘vrijheidsstrijders’, rechts- of 
linksextremisten) voelen zich geroepen 
om dood en verderf te zaaien. Hoe 
gaan media daar mee om?

- Lees de casus (‘Start’) en het vervolg 
van het artikel.
- Controleer of de leerlingen begrijpen 
wat het dilemma is tussen nieuws bren-
gen en meewerken aan het doel van de 
dader(s) om zoveel mogelijk aandacht 
te vergaren.
- Schrijf de vier oplossingen die in het 
artikel worden gegeven in steekwoor-
den op het bord.
- Lees bron 1 over de richtlijnen voor 
media bij berichten over zelfdoding.
- Opdracht 1 geeft leerlingen een korte 
samenvatting van wat terrorisme is.
- Opdracht 2 laat leerlingen nadenken 
over wat zij de beste oplossing vinden 
voor het dilemma van de media.
- Opdracht 3 vraagt om een klassenge-
sprek over de bewering van Joris Luy-
endijk dat terroristen altijd iets zullen 
vinden om in het nieuws te komen.
- Opdracht 4 is een groepsopdracht 
over de verslaggeving over de aanslag 
in Nice. 
- Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 

27
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Tekst: Maxine Herinx
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Terrorisme en media
NIEUWS BRENGEN OF ANGST ZAAIEN?

 
       
 

	 Het	was	14	juli	2016,	een	nationale	feestdag	in	Frankrijk.	Mensen	
 keken op de boulevard van Nice naar het vuurwerk toen er ineens een 
vrachtwagen	inreed	op	de	menigte.	Er	vielen	86	doden.	Vijf	maanden	later	reed	
er	een	terrorist	met	een	busje	in	op	het	publiek	van	een	kerstmarkt	in	Berlijn.	Bij	
deze	aanslag	kwamen	12	mensen	om	het	leven.
Er	was	iets	geks	aan	de	hand	bij	deze	aanslagen.	De	daders	van	deze	beide	aansla-
gen werden gevonden omdat ze hun identiteitspapieren in de trucks hadden la-
ten	slingeren.	Binnen	een	paar	dagen	ging	hun	foto	en	hun	levensverhaal	de	hele	
wereld	over.	Ook	de	zelfmoordterrorist	in	Manchester,	die	een	bom	liet	afgaan	
bij	het	concert	van	Ariana	Grande,	bleek	later	zijn	bankpas	in	zijn	zak	te	hebben	
gehad.	Waren	dit	heel	domme	terroristen, die iets over het hoofd hadden gezien? 
			Of	was	er	iets	anders	aan	de	hand?	

Bang maken 
Het doel van terroristen is altijd 
groter dan het vermoorden van 
een of meerdere mensen. Ze 
willen mensen bang maken. Niet 
zomaar, maar om iets te veran-
deren in de maatschappij. Of om 
de regering te dwingen om iets 
te doen, of juist niet te doen. Ook 
willen ze dat meer mensen zich 
bij hen aansluiten. Alle aandacht 
die terroristen krijgen, helpt ze 
om deze doelen te bereiken. Het 
plegen van grote, afschuwelijke 
aanslagen is een middel om dat 
te bereiken. Want op die manier 
krijgen ze aandacht voor hun 
boodschap, of worden mensen 
bang. Dan gaan ze misschien 
doen wat de terroristen willen. 

In het nieuws
Voor terroristen is het dus belang-
rijk om ervoor te zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen hun bood-
schap horen. Ze maken dan ook 
dankbaar gebruik van alle com-
municatiemiddelen die er zijn. Dat 
gebeurt al zolang er terrorisme in 
de wereld bestaat. Terroristen die 
in de negentiende eeuw aansla-
gen pleegden, wilden in de krant 
komen. Later werd dat op radio 
en televisie, en tegenwoordig is 
dat op internet en sociale media. 
Dat levert een lastig dilemma 
op voor journalisten. Hun taak 
is om het nieuws te brengen, en 
aan de wereld te laten zien wat 
er gebeurt. Tegelijkertijd weten 
journalisten heel goed dat terro-

Zelfmoordterroristen plegen geen 
zelfmoord omdat ze hun leven zat 
zijn, maar omdat ze willen sterven 
voor een hoger doel. Zoals voor de 
onafhankelijkheid van hun land, of 
voor het islamitisch kalifaat van IS. 
Maar als je dood bent, kun je die 
boodschap niet meer verspreiden. 
Zelfmoordterroristen moeten dus 
zorgen dat zo veel mogelijk mensen 
over hun zelfmoord gaan praten. Zo 
komt duidelijk in het nieuws wie ze 
waren en wat ze wilden.

}
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} risten mensen bang willen maken. 
En dat die angst alleen maar groter 
wordt door aanslagen in beeld te 
brengen. Als ze de aanslagen in 
het nieuws brengen, dan helpen 
ze de terroristen. Maar als ze het 
niet doen, doen ze hun werk niet 
goed. Hoe moeten ze dit probleem 
oplossen? Daar wordt door veel 
journalisten over nagedacht. Zij 
bedachten een paar oplossingen. 

Oplossing 1: Minder 
aandacht
Natuurlijk moeten journalisten het 
nieuws brengen. Dat is hun werk. 
Bovendien kun je het nieuws niet 
verzwijgen. Op sociale media zien 
mensen het vanzelf. Dan kan het 
beter goed uitgezocht worden door 

journalisten van het journaal en 
de krant. Maar kan het misschien 
een beetje minder? Jazeker, vond 
de Zwitserse publieke omroep. Die 
besloot om geen extra nieuwsuit-
zending te maken na de aanslag in 
Manchester. Ze vertelden erover in 
het gewone journaal, en dat was 
genoeg.

Oplossing 2: Geen helden, 
maar anonieme daders
De terroristen in Nice, Berlijn en 
Manchester lieten hun identiteits-
papieren niet zomaar ‘slingeren’ in 
de auto of in hun jaszak. Ze wisten 
heel goed wat er zou gebeuren als 
deze gevonden werden. Hun naam 
en pasfoto zou de hele wereld over 
gaan. Dat is een ‘eer’ die normaal 

alleen overleden presidenten of 
koningen krijgen. Steeds meer 
media vinden zulke berichten dan 
ook te veel eer voor terroristen. 
In Frankrijk spraken de journaals 
daarom af dat ze niet langer foto’s 
van terroristen zullen delen. De 
Franse radiozender Europe 1 
noemt zelfs hun namen niet meer. }

Blz. 30-31: Veiligheid of privacy? Came-
ra op het schoolplein.
Sluit aan bij thema 11, §5 Terrorisme, 
van Perspectief
Cameratoezicht is een oplossing die 
steeds meer wordt toegepast om (het 
gevoel van) veiligheid te vergroten. 
Maar er zitten ook nadelen aan al die 
camera’s. Wat weegt zwaarder: een 
gevoel van veiligheid of privacy? En 
wordt het er echt veiliger van?

- Leerlingen kunnen in groepjes van 
vier aan de slag met dit onderwerp.
- Lees de ‘Start’-casus en de inleiding. 
Vervolgens beantwoorden de leerlingen 
de vragen bij opdracht 1.
- Vervolgens lezen ze de situaties A, B 
en C van pagina 31 en bespreken de 
vragen die bij opdracht 2 staan.
- Opdracht 3 gaat over het protest dat 
een van de leerlingen aantekent. Steu-
nen ze dat protest of niet?
- Rond deze opdrachten af met een 
klassengesprek: helpen camera’s om 
het veiliger te maken? Helpen ze om 
je veiliger te voelen? In welke van de 
3 situaties (A, B of C) weegt privacy 
zwaarder dan veiligheid? Waarom?

Blz. 32-33: De trap weer af. Hoe laat je 
een ruzie niet uit de hand lopen?
Sluit aan bij thema 11, §3 Van kwaad 
tot erger, van Perspectief
De escalatieladder van Glasl laat zien 
hoe een conflict stap voor stap uit de 
hand kan lopen. Maar wat kun je doen 
om te de-escaleren?

- Als het begrip ‘escalatieladder’ nog niet 
bekend is, lees dan eerst het tekstblok 
links onder op pagina 32. Geef eventu-
eel extra uitleg, mocht dat nodig zijn.

29
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Oplossing 3: Maak 
afspraken 
Journalist David van Reybrouck 
van De Correspondent vindt dat 
journalisten afspraken moeten 
maken over hoe ze aanslagen in 
het nieuws brengen. Zulke afspra-
ken bestaan nu al voor zelfdoding. 
(Zie bron 1.) Met nieuws over 
zelfmoordaanslagen zou je net zo 
voorzichtig moeten omgaan. Het 
is wel belangrijk dat alle media 
dat samen afspreken. Dat zit zo. 
Televisieomroepen en kranten 
zijn financieel afhankelijk van hun 
lezers en kijkers. Zonder kijkers en 
lezers kunnen ze hun journalisten 
niet betalen. Als de ene zender wel 
sensationele IS-filmpjes of informa-
tie over een terrorist blijft delen, en 
de andere niet, zal de eerste zender 
waarschijnlijk meer kijkers krijgen. 
Maar als alle media dezelfde afspra-
ken maken, maakt dat niet meer uit.

Oplossing 4: Geen terroris-
me, maar criminaliteit
Waarom spreken we over een 
‘aanslag’ en niet over ‘moord’? 
Vaak zoeken journalisten na een 
aanslag uit waaróm een dader die 
aanslag heeft gepleegd. Ze willen 
weten wat zijn motief was. Maar 
dat is nu net wat de terrorist wil. 
Want dan wordt er weer uitgebreid 
over gesproken waarom de terro-
rist vindt dat zijn land onafhanke-
lijk moet worden. Of waarom er 
volgens hem een kalifaat gesticht 
moet worden. Of waarom hij niks 
moet hebben van mensen met een 
bepaalde politieke overtuiging. 
Journalisten zouden ook terroristen 
als ‘gewone’ misdadigers in het 
nieuws kunnen brengen. Dan krij-
gen terroristen geen kans om hun 
verhaal nog een keer te vertellen 
na hun dood. 

Richtlijnen bij zelfdoding
In veel landen hebben de me-
dia strenge afspraken gemaakt 
over hoe ze een zelfdoding in het 
nieuws brengen. Berichten over 
zelfdoding zorgen er namelijk 
soms voor dat mensen dat gaan 
nadoen. Mensen die eraan denken 
om een eind aan hun leven te ma-
ken, worden door zo’n bericht er-
toe aangezet om het ook te doen. 
Daarom hebben media afgespro-
ken om geen foto’s of afscheids-
brieven te delen. Ze geven geen 
details over de manier waarop het 
is gebeurd. Ook staat er altijd bij 
waar iemand met dezelfde gedach-
ten hulp kan zoeken. Volgens Van 
Reybrouck zou dit een voorbeeld 
kunnen zijn voor de berichtgeving 
over aanslagen. Daarbij is het ook 
belangrijk dat mensen dit niet 
gaan herhalen – en dat mensen 
niet onnodig bang worden. 

BRON 1}

 
    
1.  Bekijk op whymagazine.nl de Clipphanger 

over terrorisme.  
a. Schrijf in je eigen woorden op wat terrorisme 
is.  
b. Schrijf in je eigen woorden op wat voor rol 
media spelen bij terrorisme. 

2.   In de tekst staan vier mogelijke oplos-
singen voor hoe media kunnen berichten 
over terrorisme.   
a. Schrijf eerst voor jezelf op welke oplossing 
je het best vindt, en waarom.  
b. Wissel dan je mening uit met een medeleer-
ling. 

3.      Journalist Joris Luyendijk denkt dat geen 
van de oplossingen in het artikel zal wer-
ken. Terroristen zullen volgens hem altijd 
op zoek gaan naar extremere manieren 
om in het nieuws te komen.  

 Bespreek in een klassengesprek hoe  
jullie daarover denken. 

4.  Werk in groepjes van vier. Ga via why-
magazine.nl naar het dossier over de 
aanslag in Nice van het Algemeen Dag-
blad (AD).  
a. Lees de artikelen (je mag deze verdelen in 
je groepje).  
b. Stel dat jullie de redactie van een krant of 
journaal waren. Jullie moeten een uitzending 
maken over Nice, of bedenken wat er op de 
voorpagina van jullie krant komt. Bespreek in 
jullie groepje de volgende vragen:  
-  Welke informatie is wel belangrijk, en  welke 
minder?

 -  Hoeveel tijd en ruimte besteden jullie aan 
deze aanslag? 

•
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat is het doel van terroristen? 
Waarom plegen terroristen aanslagen? 
Welk dilemma hebben journalisten als ze 
nieuws brengen over terrorisme? 
Welke oplossingen hebben journalisten 
bedacht om te berichten over terrorisme?

w
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Veiligheid of privacy?
CAMERA OP HET SCHOOLPLEIN
 
      
  

 Er is een paar keer gevochten op het schoolplein. Het is 
	 niet	helemaal	duidelijk	wie	er	is	begonnen.	Niemand	wil	er	
eerlijk	over	praten.	Ook	zijn	er	vorige	week	drie	fietsen	uit	het	fiet-
senhok	gestolen.	Er	zijn	een	paar	scooters	beschadigd.	Dat	voelt	
allemaal	onveilig.	Sommige	leerlingen	zijn	bang.	Wat	gebeurt	er	
nou	eigenlijk?	En	wie	doet	wat?	
Om	daar	achter	te	komen,	worden	er	camera’s	opgehangen.	Alle	
hoeken	van	het	plein	en	de	fietsenstalling	worden	in	de	gaten	ge-
houden.	Er	worden	dag	en	nacht	opnames	gemaakt.	Mocht	er	iets	
verkeerd	gaan,	dan	kan	de	directeur,	of	de	politie,	precies	zien	wie	
wat	gedaan	heeft.	Ook	wordt	de	wifi	op	het	schoolplein	verbeterd.	
Er	komt	een	speciaal	meldnummer.	Alles	wat	verdacht	is,	kun	je	
onmiddellijk	anoniem	doorgeven.	De	mensen	die	in	de	buurt	van	
						de	school	wonen,	kunnen	ook	gebruik	maken	van	dat	nummer.	

Start

Tekst: Hilde van Halm
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Niemand vindt het fijn om in een 
onveilige omgeving te zijn. Je voelt 
je dan niet op je gemak. Het kan 
zelfs gevaarlijk zijn. Om problemen 
te voorkomen, zie je steeds meer 
camera’s op straat, in de bus, op 
stations en ook op scholen. Niet 
iedereen is daar blij mee. Wordt 
het wel echt veiliger? En hoe zit het 
dan met de privacy? Is het erg als je 
steeds in de gaten kunt worden? Of 
maakt dat niet uit, zolang het maar 
veiligheid oplevert? 

 
      
  

1.  Werk in groepjes van vier. Lees eerst de tekst bij 'Start'  
en de inleiding. Beantwoord dan de volgende vragen:  
- Zorgen camera’s voor meer veiligheid, of is daar nog meer voor 
nodig? Zo ja, wat dan? 
- Wie mag de beelden bekijken die op het plein en in de fietsenstal-
ling gemaakt worden? 
- Zou jij je anders gaan gedragen als er camera’s waren? 
- Zijn er nadelen aan camera’s op het schoolplein? 
- Welke dingen zou jij melden via zo’n speciaal meldnummer?

 
 2.  Lees dan de situaties A., B. en C. goed door en bespreek 

deze met je groepje. Beantwoord eerst de volgende vragen:  
a. Is het erg dat deze dingen gebeuren? Of hoort dat er gewoon bij? 
b. Wordt de privacy van leerlingen geschonden? Waarom wel of niet?

3.  Een van de leerlingen van deze school vindt dat de camera’s 
weer weg moeten. Ze start een handtekeningenactie. Zij 
vindt dat haar privacy gevaar loopt met al die camera’s. Ze 
voelt zich niet meer vrij, nu ze overal in de gaten gehouden 
wordt. ‘We kunnen de problemen makkelijk zelf oplossen,’ 
zegt ze. ‘We moeten elkaar aanspreken als iemand zich mis-
draagt. Daar hebben we geen toezicht voor nodig.’ 
a. Bespreek in je groepje of jullie deze leerling zouden steunen.  
Zouden jullie je handtekening zetten? Waarom wel of niet? 
 

•
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Het	wordt	inderdaad	veiliger	
op	school.	Er	zijn	geen	vecht-
partijen	meer	en	er	wordt	niks	
meer gestolen. 
Maar	dit	gebeurt	er	ook:	

Straf
Een groepje vrienden staat op 
het schoolplein. Ze dollen wat 
met elkaar. De een krijgt een 
duwtje. De ander pakt een petje 
af en gaat daarmee overgooien. 
Degene van wie het petje is, 
vecht om zijn hoofddeksel terug 
te krijgen. Dan staat ineens de 
conciërge tussen hen in. Twee 
vrienden moeten mee naar 
binnen. Ze krijgen een week lang 
corvee omdat ze een vechtpartij 
zijn begonnen. Dat heeft de con-
ciërge op de filmbeelden gezien.

Bemoeial
Een buurtbewoner maakt veel 
gebruik van het speciale meldnum-
mer. Hij meldt dat er licht brandt in 
een lokaal waar niemand is. Dat er 
alweer een film wordt gekeken in 
een ander lokaal. Dat de prullen-
bakken op het plein geleegd moe-
ten worden. En ga zo maar door. 
Het lijkt wel of hij de hele dag door 
een verrekijker tuurt om de hele 
school in de gaten te houden. Maar 
omdat de meldingen anoniem 
zijn, weet niemand precies wie die 
berichten stuurt. 

Betrapt!
Een verliefd stelletje staat te zoe-
nen in het fietsenhok. Als ze na de 
pauze weer in de klas komen, gaat 
er een gejoel op in de klas. ‘Was 
het lekker?’ vraagt iemand. ‘Zoek 
de volgende keer een kamer!’ 
roept een ander. Vanuit de hal kun 
je de monitors bij de conciërge 
door het raam heen zien. En de 
hele klas had naar de beelden 
staan kijken.
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De trap weer af
HOE LAAT JE EEN RUZIE
NIET UIT DE HAND LOPEN?

 
    
De escalatieladder laat zien hoe een 
conflict stapje voor stapje uit de hand kan 
lopen. Maar hoe kom je ooit die trap weer 
af? Of liever nog: hoe zorg je ervoor dat je 
niet op die ladder terechtkomt? 

Hier vind je 

Zoek er drie uit die jou het meest aanspre-
ken en probeer ze uit in de komende week.}}

11 tips !

ESCALATIELADDER
De ‘escalatieladder’ is bedacht door Friedrich 
Glasl. Het is een model voor verschillende stap-
pen van een conflict dat uit de hand loopt.

1.  In de eerste fase speelt je verstand een grote 
rol. Er is een verschil van mening, maar al pra-
tend kun je daar met elkaar nog uitkomen.

2.  In de tweede fase houden beide partijen wat 
harder vast aan hun eigen gelijk. Beide par-
tijen willen het conflict winnen en niemand 
wil toegeven. Het is de fase van het gevoel. Er 
ontstaat een gevoel vijand van elkaar te zijn.

3.  In de laatste fases doet het er eigenlijk niet 
meer toe waar de ruzie over ging. Nu wil je 
vooral de ander klein krijgen. Liever samen 
verliezen dan iets toegeven. Het is de fase van 
een bittere strijd.

Als je boos wordt, versnelt je 
ademhaling en je hartslag. Door 
een paar keer diep in- en uit te 
ademen, ontspan je en word je 
weer wat rustiger.

2. Adem

Een oud en bekend advies, maar 
het helpt écht: Tel voor je rea-
geert eerst tot tien. Of tot twin-
tig. Het geeft je net iets meer tijd 
om na te denken.

1. Tel
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Lastig, maar het kan wel veel 
duidelijk maken: probeer je te 
verplaatsen in de ander. Hoe zou 
jij naar dit conflict kijken, als je 
in zijn of haar schoenen stond?

11. Perspectief

Bedenk dat er een kloof tussen 
jullie is. Letterlijk. Je kunt elkaar 
nauwelijks verstaan. Bedenk 
dus dat wat jij zegt, bij de ander 
helemaal niet overkomt. 

5. Kloof

Wat is de kern van het pro-
bleem? Probeer daar met elkaar 
achter te komen. Misschien ont-
dek je wel dat je het allebei 
over iets anders hebt! 

8. Kern

Een moeilijke: bied je excuses 
aan als je fout zit. Dat kan ook 
later, als je dan ontdekt of inziet 
dat je iets verkeerd hebt gedaan. 

10. Sorry

Neem geen risico: als iemand 
wil vechten, al dan niet onder 
invloed van drank of drugs, ga 
er dan vandoor en/of probeer 
hulp te vinden.

4. Veilig

Probeer met elkaar zo veel mo-
gelijk oplossingen te bedenken 
voor het probleem. Niks is gek, 
alles mag gezegd worden. Wees 
creatief; denk ‘out of the box'.

7. Creatief

Vertel hoe je je voelt. Waar je 
precies boos of gekwetst over 
bent. De ander is geen helder-
ziende! Vertel ook wat jij graag 
zou willen.

9. Vertel

Probeer écht te luisteren naar de 
ander. Hoe boos en onredelijk hij 
of zij ook is. Onderbreek elkaar 
niet en schreeuw niet. Laat de 
ander uitpraten.

6. Luister

Blijf rustig en probeer jezelf te 
beheersen. Rustige gebaren en 
een kalme stem kunnen ook de 
ander weer tot bedaren 
brengen.

3. Rustig
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onderzoeken hoe een door hen gekozen 
religie denkt over vergeving. Zij maken 
vervolgens een poster met hun bevin-
dingen.
- Opdracht 2 gaat dieper in op dader/
slachtofferontmoetingen. Leerlingen 
kunnen deze opdracht individueel ma-
ken. Je kunt ook de vragen betrekken 
bij het klassikaal bespreken van bron 1.
- Opdracht 3 laat leerlingen in tweetal-
len het begrip ‘vergeving’ in een foto 
uitbeelden.
- Opdracht 4 gaat over een ontmoeting 
tussen twee jonge vrouwen: Baukje 
en Sanne. Baukje werd jarenlang door 
Sanne gepest. Deze opdracht kunnen 
leerlingen samen doen. Je kunt hem 
ook klassikaal bespreken.
- Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 

Blz. 38-41: Als je de wet overtreedt… 
Waarom straffen we?
Sluit aan bij thema 11, § 1 Sterk en 
zwak van Perspectief
In Nederland heeft de staat het ge-
weldsmonopolie. Als burgers overgaan 
tot geweld, dan staan daar straffen op. 
Waarom eigenlijk? Wat is het nut van 
straf? Het artikel legt uit wat er gebeurt 
als je de wet overtreedt.

- Lees de casus (‘Start’) en bekijk de 
aflevering van Schuldig of niet via why-
magazine.nl.
- Bespreek met de aflevering met 
elkaar. 
- Lees het vervolg van het artikel. Ver-
helder indien nodig de begrippen.
- Bron 1 legt uit welke straffen een Ne-
derlandse rechter op kan leggen.

- Bespreek met elkaar voorbeelden (uit 
de media of uit eigen ervaring) van 
conflicten die uit de hand gelopen zijn. 
Is nog te achterhalen wat er gebeurde? 
Wanneer werd er een nieuwe fase van 
het conflict ingeluid?
- Lees de 11 tips. Laat leerlingen er drie 
uitkiezen om de komende week uit te 
proberen. 

Blz. 34-37: Hoe ga je verder na onrecht? 
Vergeven, niet vergeten
Sluit aan bij thema 11, §5 Terrorisme, 
van Perspectief
Als jou iets ellendigs is aangedaan, 
is het een hele stap om die dader te 
vergeven. Het is een proces, waar soms 
heel wat tijd in gaat zitten. Maar uitein-
delijk help je vooral jezelf als je kunt 
vergeven. Verschillende religies hebben 
er ook uitgesproken ideeën over waar-
om vergeving zo belangrijk is.

- Lees de casus over Nelson Mandela 
de inleiding op het artikel (‘Start’).
- Lees het stuk ‘Hoe vergeef je iemand?’ 
en sta stil bij de verschillende punten 
door deze klassikaal te bespreken. 
- Lees bron 1 over een ontmoeting 
tussen een dader en een slachtoffer. 
Bekijk met elkaar het bijbehorende 
filmpje. Houd er rekening mee dat leer-
lingen zelf ervaring kunnen hebben met 
slachtoffers van verkeersongelukken, 
persoonlijk of in familie- of vrienden-
kring. Het kan zijn dat hun proces in 
een andere fase is dan waarin Sharon 
terecht is gekomen en dat er dus nog 
veel meer boosheid is.
- Lees het vervolg op pagina 36, over de 
verschillende godsdiensten. Controleer 
of de leerlingen de tekst begrijpen.
- Opdracht 1 laat leerlingen verder 

Hoe ga je verder na onrecht?
VERGEVEN, NIET VERGETEN

 
      
  

 Nelson Mandela zat 27 jaar in de gevangenis in Zuid- 
	 Afrika.	Niet	omdat	hij	iemand	had	vermoord,	of	omdat	hij	
bankovervallen	had	gepleegd.	Hij	zat	gevangen,	omdat	hij	tegen	
de	‘apartheid’	in	zijn	land	protesteerde.	In	Zuid-Afrika	golden	
toen wetten die de levens van blanken en zwarten strikt uit elkaar 
hielden.	Ze	mochten	niet	naar	dezelfde	scholen,	ze	mochten	niet	
met	elkaar	trouwen,	ze	woonden	in	verschillende	steden.	Al	de	
wetten waren er om blanken aan de macht te houden en zwarten 
te	discrimineren.	Nelson	Mandela	was	een	zwarte	man.	Toen	hij	
eindelijk	vrijkwam,	zei	hij:	‘Toen	ik	naar	buiten	liep,	wist	ik	dat	ik	
al	mijn	angst,	mijn	haat	en	mijn	bitterheid	daar	in	de	gevangenis	
moest	laten.	Zou	ik	dat	niet	doen,	dan	zou	ik	altijd	een	gevangene	
blijven.’	In	1994	werd	Nelson	Mandela	president	van	Zuid-Afrika.	
Hij	was	een	president	voor	álle	Zuid-Afrikanen.	Blank	en	zwart.	
         Voor	veel	mensen	is	hij	nog	altijd	een	voorbeeld	van	vergeving.

Start

Tekst: Hilde van Halm

}

Vergeven betekent dat je iemand 
niet meer kwalijk neemt wat hij of 
zij gedaan heeft. Het betekent dus 
niet dat je het vergeet. Het betekent 
ook niet dat je doet alsof er niets 
gebeurd is. Het gaat erom dat je 
niet langer boos bent, niet langer 
boos wilt zijn. Als jou iets naars is 
aangedaan, dan kan het best even 
duren voordat je de ander kan ver-
geven. Mandela heeft ook 27 jaar 
de tijd gehad om na te denken hoe 
hij verder zou willen leven ná zijn 
gevangenschap. 

Je kunt behoorlijk boos zijn als 
iemand je heeft bedrogen, of als je 
slecht bent behandeld. Dat is van-
zelfsprekend. Vaak is het ook terecht. 
Maar hoe lang kun je boos blijven? 
Hoe lang mág je boos blijven? Daar 
zijn – gelukkig – geen regels voor. 
Maar vast staat wel dat heel lang 
boos blijven, je op den duur niet 
verder helpt. Eigenlijk help je ook 
jezelf, als je kunt vergeven.

}
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Dit standbeeld van Nelson Mandela staat in Pretoria in Zuid-Afrika. 

v

Hoe vergeef je iemand?
Als je ooit erg bent gepest, dan 
wens je die pesters waarschijnlijk 
alle nare ziektes toe die je kunt be-
denken. Ze hebben jouw leven ver-
woest, dus waarom zou je ze ooit 
iets goeds gunnen? Als je vader je 
heeft geslagen, als je moeder geen 
aandacht voor je heeft - hoe kun 
je dat ooit vergeven? Als je bes-
te vriendin je in de steek laat, als 
vrienden over je roddelen – waar-
om zou je dat vergeven? Het gaat 
er niet om dat je niet boos mag zijn 
over wat jou is aangedaan. Mensen 
kunnen vreselijke dingen doen, 
waar je lang last van kunt hebben. 
(Zie ook bron 1.)

De eerste stap naar vergeving 
is dan ook dat je erkent dat jou 
onrecht is aangedaan. Dat je bent 
gekwetst. Die eerste stap kan best 
even duren, want vergeving is 
een proces, je moet een bepaalde 
ontwikkeling doormaken.
Je kunt niet veranderen wat er 
gebeurd is. Hoe lang je daar ook 
over nadenkt. Hoe boos je ook 
bent. Het verleden blijft wat het 
is. Maar hoeveel ruimte mag die 
gebeurtenis van toen innemen in 
je leven van nu? Zolang je eraan 
blijft denken, heeft die ander nog 
macht over je. Dat is wat Mandela 
bedoelde toen hij zei dat hij een 
gevangene zou blijven, als hij 

boos en bitter zou blijven.
Heeft iemand je leven verwoest? 
Probeer er een ander verhaal 
van te maken. Maak er een hel-
denverhaal van. Dus, ja, je bent 
gepest. Maar je bent doorge-
gaan. Je hebt het overleefd. Je 
bent niet zo’n sukkel geworden 
die ook is gaan pesten. Je hebt 
de eer aan jezelf gehouden. 
Vergeven draait om jou. Niet om 
de dader. Als je de ander kan 
vergeven, dan voel jij je beter. 
Je laat je leven niet meer draai-
en om wat jou is aangedaan, 
maar om wat jij belangrijk vindt, 
wat jou gelukkig maakt.

w

w

w

w
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Dader-slachtofferontmoe-
tingen
      In 2013 rijdt de 16-jarige 
     Sharon met haar scooter naar 
   school. Onderweg wordt ze 
aangereden. Ze ligt drie weken in 
coma en moet daarna lang revali-
deren. De veroorzaker van het on-
geluk schrijft al snel een brief. Hij 
vindt het vreselijk wat er gebeurd 
is en voelt zich enorm schuldig. 
Hij wil graag langskomen in het 
ziekenhuis. Maar Sharons moeder 
is dan nog te boos. Ze wil de man 
helemaal niet zien – ze heeft wel 
iets belangrijkers aan haar hoofd. 
Anderhalf jaar na het ongeluk wil 
Sharon zelf graag een gesprek met 

BRON 1

de man. Het gaat inmiddels weer 
een stuk beter met haar. Met een 
bemiddelaar erbij spreken Sharon 
en de man anderhalf uur met elkaar. 
Ze waren eerst allebei nerveus. ‘Ik 
zou beginnen te vertellen, maar 
ineens begon ik te huilen,’ zegt Sha-
ron. ‘Het was heel emotioneel om 
hem te zien. Hij had het er duidelijk 
ook moeilijk mee. Hij zei steeds hoe 
erg hij het vond en dat hij mij écht 
niet had gezien. Het was voor mij 
een goede manier om het af te slui-
ten. Ik wilde ook zijn schuldgevoel 
wegnemen en zeggen dat zoiets 
iedereen kan overkomen.’
Zie whymagazine.nl. 

36

Godsdiensten
Een ander vergeven die jou iets 
heeft aangedaan, is best moei-
lijk. Het gaat niet van de ene 
dag op de andere. Maar het is 
wel belangrijk. Alle belangrijke 
godsdiensten hebben er dan 
ook veel over te zeggen. Joden, 
christenen en moslims zijn het 
er allemaal over eens dat God je 
vergeeft wat er mis is gegaan. 
Joden kennen een speciale ‘ver-
gevingsdag’: Jom Kippoer. Op 
deze dag, aan het einde van een 
vastenperiode, staan joden stil 
bij wat er mis is gegaan in hun 
relatie met God en in hun relatie 
met andere mensen. Eerst probe-
ren zij alles goed te maken met 
de mensen om hen heen. Dat 
maakt de weg vrij om aan God 
om vergeving te vragen.
In een bijbelverhaal zegt Jezus 
dat je iemand die jou iets heeft 
aangedaan 7 x 70 maal moet ver-
geven. 490 keer dus, om precies 

te zijn. Het is niet zo dat chris-
tenen precies de tel bij houden, 
want daar gaat het niet om. De 
boodschap van Jezus is juist dat 
je de tel niet moet bijhouden. Je 
zou de ander moeten vergeven 
‘met je hart’. 
Ook in de Koran wordt verschil-
lende keren verteld dat vergeven 
belangrijk is. ‘De vergelding van 
een slechte daad is een slech-
te daad die daarvan de gelijke 
vormt. En degene die vergiffenis 
schenkt en verzoening teweeg-
brengt, zijn beloning berust bij 
Allah.' (Soera 42:40.) Met ande-
re woorden: als je kwaad met 
kwaad vergeldt, dan doe je niet 
wat Allah van je zou willen.
De Boeddha, de grondlegger 
van het boeddhisme, zei over 
vergeving: ‘Boos worden is als 
het vastpakken van een stuk 
hete kool met de intentie om het 
naar de ander te gooien. Jij bent 
degene die zich brandt.’ 

w

w

w

w
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1.   Lees de tekst over hoe verschillende  
godsdiensten over vergeving denken.  
a. Kies een van de stromingen uit en ga op zoek 
naar meer informatie over hoe deze stroming 
over vergeving denkt.   
b. Maak een poster waarin je deze informatie 
presenteert. 

2.   Lees bron 1, Dader-slachtofferontmoetingen. 
a. Bekijk via whymagazine.nl het filmpje over 
Sharon en vrachtwagenchauffeur Marco die een 
ongeluk heeft veroorzaakt. 
b. Waarom helpt zo’n ontmoeting daders/veroor-
zakers en slachtoffers? 
c. Er zijn ook ontmoetingen tussen moordenaars 
en nabestaanden, of overvallers en slachtoffers. 
Zouden zij elkaar ook beter kunnen begrijpen, 
denk je?  
d. Hebben Sharon en haar moeder de veroorza-
ker van het ongeluk vergeven? Hoe weet je dat?

3.  Kunnen jullie in één beeld laten zien  
wat vergeving is?  
a. Werk in tweetallen.  
b. Bedenk samen hoe jullie vergeving in een foto 
zouden kunnen uitbeelden.  
c. Maak de foto, print hem uit en plak hem in het 
kader hierboven. 

4.  Baukje werd jarenlang gepest door Sanne. 
Sanne is nu 27 en wil praten met Baukje. 
Kijk het filmpje op whymagazine.nl tot 2’35. 
Zet hem dan even stop.  
a. Bespreek met een medeleerling hoe het filmpje 
verder zal gaan. Probeer je in te leven in de beide 
vrouwen.  
b. Kijk het filmpje dan samen af. Ging het zoals 
jullie hadden voorspeld? Zo niet, wat ging er 
anders?  
c. Wat vind je van de vraag van Sanne? En van de 
reactie van Baukje? 

Plak hier de 
foto die jullie 
hebben gemaakt 
bij opdracht 3. 

v

•
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat is vergeving? 
Welke stappen kun je zetten om iemand 
te vergeven?
Wat zeggen christendom, jodendom, is-
lam en boeddhisme over vergeving?
Wat is een dader-slachtofferontmoeting?

w
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Als je de wet overtreedt...
WAAROM STRAFFEN WE?

Je krijgt huisarrest. Je wordt uit de 
klas gestuurd. Je bent gepakt met 
vuurwerk en moet naar bureau 
Halt. Op allerlei plekken kun je in 
aanraking komen met mensen die 
je belonen en bestraffen. In je kin-
derjaren zullen dit vooral je ouders/
opvoeders, leerkrachten en trainers 
zijn. Maar als je ouder wordt, zullen 
zij minder straffen uitdelen. Dat wil 
niet zeggen dat je ongestraft din-
gen mag doen. In de maatschappij 
is er een systeem dat je een straf 
kan opleggen. Hoe wordt zo’n straf 
bepaald? En waarom straffen we 
eigenlijk? 

38

 
      
	 			Stel,	er	wordt	vannacht	bij	jullie	ingebroken.	Je	wordt	
	 wakker	en	wil	jullie	spullen	beschermen.	Je	pakt	een	bezem	
en	slaat	de	inbreker	op	zijn	hoofd.	Die	zakt	bewusteloos	in	elkaar.	
Heb	je	in	deze	situatie	gehandeld	‘vanuit	noodweer’	–	om	jezelf	te	
verdedigen	–	of	heb	je	te	veel	geweld	gebruikt?	In	Nederland	zal	de	
rechter	hier	een	uitspraak	over	doen.	Bekijk	via	whymagazine.nl de 
aflevering	van	het	programma	Schuldig of niet.	Hierin	zie	je	wat	er	in		
		dit	geval	gebeurt	in	Nederland.	Ook	discussiëren	jongeren	over	wie	
									er	schuldig	is.	

38

De wet overtreden
In Nederland leven we met veel 
mensen naast elkaar. Om dit op een 
goede manier te laten verlopen, 
hebben we verschillende wetten. 
Dit zijn de regels waar de inwoners 
van een land zich aan moeten hou-
den. Deze wetten worden gemaakt 
door de politiek. Politici mogen die 
regels maken, omdat ze door het 
volk gekozen zijn. 
Op het moment dat iemand een 
wet overtreedt, begaat hij een delict 
of een overtreding. Als de politie 
deze persoon betrapt, wordt er een 
proces-verbaal geschreven. Hierin 
staat wat er precies is gebeurd. 
Als het een kleine overtreding is, 
krijgt iemand een taakstraf of een 
boete. Is het een grotere overtre-

}

Tekst: Peter de Jong

}

Start

}

ding, dan besluit de officier van 
justitie om iemand te vervolgen. 
Zo wil hij aantonen dat er sprake is 
van een misdrijf. Iemand krijgt dan 
een dagvaarding. Hierin staat dat 
deze persoon voor de rechter moet 
verschijnen, zodat deze na een 
rechtszaak een passende straf kan 
opleggen. (Zie bron 1.) 

Bij de rechtbank
Als je voor de rechter moet ver-
schijnen, zie je een aantal personen 
in de rechtbank met belangrijke 
functies. Ten eerste is er een rech-
ter. Deze persoon leidt de rechts-
zaak en zal bepalen of de verdachte 
schuldig is, en welke straf passend 
is. Daarnaast is er de officier van 
justitie. Deze persoon klaagt na-
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Straffen in Nederland
De rechter kan verschillende 
soorten straffen opleggen aan 
mensen die de wet overtreden 
hebben. De rechter kan kiezen 
voor een taakstraf. De dader 
moet dan voor straf een taak 
uitvoeren, die ten goede komt 
aan de samenleving. Er kan ook 
gekozen worden voor een geld-
straf. Dit betekent dat de dader 
een bepaald bedrag moet betalen 
als straf. Een verkeersboete is 
een vorm van geldstraf. Als je die 
niet wilt of kunt betalen, kan dat 
worden omgezet in een andere 
straf. Ten slotte kan de rechter 
kiezen voor een vrijheidsstraf: de 
dader moet een bepaalde tijd in 
de gevangenis doorbrengen. Dit 
is de zwaarste vorm van straffen 
die we in Nederland kennen. 

BRON 1

mens de samenleving de verdach-
te aan. Hij geeft aan waarom de 
verdachte schuldig is en welke straf 
hierbij hoort.
De verdachte heeft recht op een 
advocaat: een jurist die hem ver-
dedigt en ervoor zorgt dat hij een 
eerlijk proces krijgt. Als de rechter 
de officier van justitie en de ad-
vocaat heeft gehoord, zal hij een 
vonnis uitspreken. Een vonnis is de 
uitspraak of iemand schuldig is aan 
dat waarvoor de officier van justi-
tie hem aanklaagt en welke straf 
hierbij hoort. 

Redenen om te straffen
Waarom worden overtredingen 
eigenlijk bestraft? Daar zijn ver-

schillende redenen voor. De eerste 
reden is vergelding voor het 
slachtoffer. Iemand heeft de ander 
iets ergs aangedaan en dat moet 
rechtgezet worden. De tweede 
reden is om iemand te straffen om 
te voorkomen dat de dader niet 
weer de fout ingaat (recidive). De 
derde reden is afschrikking. Het 
idee hierbij is dat mensen geen 
overtredingen begaan, omdat 
ze bang zijn voor de straf die ze 
ervoor kunnen krijgen. Ten slotte 
beschermen wordt de samenle-
ving beschermd door bepaalde 
straffen. Mensen die bijvoorbeeld 
voor straf naar de gevangenis 
moeten, kunnen dan geen ande-
ren kwaad doen. •
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- Lees de instructies die onder het kopje 
‘opdracht’ staan.
- Verdeel de klas in drie groepen. Elk 
groepje neemt één situatie door en 
bespreekt hoe dit verder moet gaan 
om bij het laatste punt (‘Kun jij ervoor 
zorgen…’) uit te komen.
- Lees het ‘wat eraan voorafging’ voor 
van situatie 1.
- Laat groepje 1 de situatie naspelen.
- Andere leerlingen kijken toe en grij-
pen in als een andere reactie beter zou 
zijn.
- Bespreek na wat er gebeurde, wat 
er eventueel misging, wat beter had 
gekund. Was de interventie effectief? 
- Herhaal dit met de andere groepjes 
voor situatie 2 en 3. 

Blz. 44-45: Agressie en werk. Professio-
neel omgaan met agressie
Drie mbo’ers vertellen over hun werk. 
Ze hebben alle drie op een verschil-
lende manier met agressie te maken. 
Guido van den Berg is korporaal eerste 
klas bij de infanterie. Susan Stenneberg 
is politieagent. Sahar is beveiliger op 
een mbo. 

- Leerlingen kunnen deze voorbeelden 
individueel lezen ter inspiratie op hun 
eigen loopbaan. 

- Opdracht 1 geeft kennisvragen over 
de verschillende taken die mensen 
binnen de rechtbank hebben.
- Opdracht 2 geeft kennisvragen over de 
verschillende redenen om te straffen.
- Opdracht 3 laat leerlingen nadenken 
over de doodstraf. Eventueel is hier ook 
een klassengesprek over te voeren. 
Ter voorbereiding van dit gesprek: Tien 
antwoorden op vragen hierover door 
Amnesty International vind je hier: 
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/
doodstraf-in-10-vragen. 
Leerlingen kunnen hier een educatie-
boekje over dit onderwerp downloa-
den: https://www.amnesty.nl/content/
uploads/2017/07/AI-15-15-Educatieboek-
je-Doodstraf-06.pdf?x92076. 
- Opdracht 4 geeft kennisvragen over 
de redenen waarom mensen een be-
paalde straf krijgen opgelegd. 
- Opdracht 5 gaat over Bastøy, een 
gevangenis zonder tralies. Leerlingen 
kunnen een documentaire hierover 
bekijken, die je eventueel ook klassi-
kaal kunt laten zien. De vragen kunnen 
vervolgens ook klassikaal besproken 
worden. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 42-43: Drie situaties. Wat zou jij 
doen?
Sluit aan bij thema 11, §3 Van kwaad 
tot erger, van Perspectief.
Vaak denk je achteraf: had ik dat maar 
gezegd of gedaan. Als je eerst bepaal-
de (conflict)situaties oefent, komt je er 
misschien beter uit als je het eens echt 
overkomt.

 
   

4.  Lees bron 1 en lees de alinea ‘Redenen om 
te straffen’ nog eens goed door. Beant-
woord de volgende vragen over deze straf-
fen. 
a. Aan welke reden(en) om te straffen wordt vol-
daan bij een geldstraf? 
b. Aan welke reden(en) om te straffen wordt vol-
daan bij een taakstraf? 
c. Aan welke reden(en) om te straffen wordt vol-
daan bij een vrijheidsstraf? 
d. Welke straf lijkt jou het vervelendst om te krij-
gen en waarom?

5.  Bekijk de documentaire Bastøy: Een gevan-
genis zonder tralies via whymagazine.nl en 
beantwoord de vragen:   
a. Wat zijn volgens jou goede kanten aan de ge-
vangenisstraf die je ziet in de documentaire? 
b. Wat zijn volgens jou mindere kanten aan de 
gevangenisstraf die je ziet in de documentaire? 
c. Zijn er gevaren voor de samenleving als je de 
gevangenis inricht zoals in de documentaire? Wat 
zijn die gevaren? 
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1.  In de tekst staan verschillende mensen 
beschreven die een taak hebben in de recht-
bank. Beantwoord de volgende vragen over 
deze personen. 
a. Wat is de taak van een rechter? 
b. Wat is de taak van de officier van justitie? 
c. Wat is de taak van de advocaat? 
d. Wat wordt er bedoeld met een vonnis? 

2.  Er worden in de tekst enkele redenen gege-
ven waarom we straffen in onze samenle-
ving. 
a. Schrijf de vier verschillende redenen om te 
straffen op. 
b. Welke redenen om te straffen vind jij de beste? 
c. Welke reden om te straffen vind jij niet goed? 
d. Welke redenen zouden docenten en ouders 
hebben om soms straf te geven? 

3.  In sommige landen kent men ook de dood-
straf. In Nederland is deze straf niet toege-
staan.  Ben jij voor of tegen de doodstraf? 
Schrijf op waarom je dit vindt in ongeveer 
200 woorden.

}}

w

w

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat kan er in Nederland gebeuren als 
je de wet overtreedt? 
Wat gebeurt er als een verdachte in 
de rechtbank moet verschijnen? 
Wat voor soort straffen kan een 
Nederlandse rechter opleggen? 
Waarom straffen we mensen die 
een overtreding begaan? 

w

w
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Drie situaties

WAT ZOU JIJ DOEN?
En dan zit je ineens midden in een ruzie met je ouders. Of je bent 
met vrienden en het geintje dat jullie uit willen halen loopt per 
ongeluk uit de hand. Hoe kom je daar weer uit? Vaak heb je op het 
moment zelf niet goed door wat er gebeurt. Of je weet pas na afloop 
wat je eigenlijk had moeten doen. Zou het dan anders gelopen zijn?

Tekst: Hilde van Halm & Leny Annen-Slagter
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Opdracht: Drie situaties. 
Hieronder staan drie verschil-
lende situaties die jullie voor de 
klas gaan naspelen. De rest van 
de klas kijkt naar wat er gebeurt. 
Als iemand in de klas vindt dat 
de situatie uit de hand loopt, of 
dat een andere reactie beter zou 
zijn, kan hij of zij de hand opste-
ken. Het spel wordt dan gestopt 
en diegene uit de klas ruilt met 
iemand in het toneelstukje.

} }

Situatie 1: Uitwedstrijd

Wat eraan voorafging:
Deze zaterdag moet je uit voet-
ballen. Het team waartegen jullie 
moeten spelen heeft bij de vorige 
wedstrijd onsportief gespeeld. 
Gemene tackles, veel zeuren bij de 
scheidsrechter en als het even kon, 
werd er stiekem nagetrapt. Een van 
je teamgenoten wil ze terugpakken. 

Na de training vertelt hij dat hij een 
stinkbom heeft om daar achter te 
laten in de kleedkamer en wat vuur-
werk om een vuilnisbak mee op te 
blazen. 

De situatie:
• Vijf teamgenoten zitten in de 

kleedkamer. Degene die voor-
stelt om daar ‘een geintje’ uit te 
halen is er nog bij.

• Twee anderen zijn enthousiast, 
twee zijn wat stil.

• De vijfde vindt het eigenlijk 
helemaal geen goed idee. 

•  Speel deze situatie in de  
kleedkamer na. 

• Kun je ervoor zorgen dat de 
uitwedstrijd goed en sportief 
verloopt?

w

w

1
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      Situatie 2: Trein

Wat eraan voorafging:
Je gaat met een groepje vrienden 
met de trein weg. Een van jullie 
is op het station over het poortje 
gesprongen. ‘Betalen is voor lo-
sers!’ In de coupé zit diegene met 
de voeten op de andere bank als 
de conducteur komt. Die vraagt om 
jullie ov-kaart en zegt dat je niet met 
je voeten op de andere bank mag 
zitten. Je reisgenoot ontploft en 
begint meteen tegen de conducteur 
te schreeuwen.

2
De situatie:
• Zes vrienden/vriendinnen zitten 

in een treincoupé. Eentje heeft 
dus niet betaald. 

• Twee volwassen vreemden 
zitten een bank verderop. Zij 
bemoeien zich met het conflict 
en nemen het op voor de con-
ducteur. 

• Speel deze situatie in de trein-
coupé na.

• Kun je ervoor zorgen dat je op-
standige vriend(in) niet verder 
in de problemen komt?

w

w

 
      
Situatie 3: Schoolfeest

Wat eraan voorafging:
De regels voor schoolfeesten zijn 
duidelijk en streng: er mag niet 
gedronken worden. Doe je dat 
toch, dan zou je geschorst kunnen 
worden. Een van je klasgenoten 
heeft wodka mee naar binnen we-
ten te smokkelen, waar stiekem, 
maar gul, van wordt rondgedeeld. 
Een klasgenoot is al snel aange-
schoten en wordt luidruchtig. Hij 
probeert een meisje te zoenen – 
de vriendin van zijn vriend nota 
bene. Het meisje geeft hem een 
klap. Als hij zich niet weet te ge-
dragen, kan hij iedereen verraden. 
En als die vriend erachter komt, is 
er helemaal een probleem.

De situatie:
• Spoedoverleg op het school-

feest. Zes vrienden/innen over-
leggen hoe het verder moet. 

• Er staat een docent in de buurt, 
die steeds dichterbij komt 
staan. De docent is iemand 
waar jullie goed mee op kun-
nen schieten. Ga je hem of haar 
erin betrekken? 

• Kun je ervoor zorgen dat dit 
voor zo veel mogelijk mensen 
goed afloopt?

3
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Agressie en werk

Professioneel omgaan met agressie 

G
uido van den Berg 
ging na het mbo ‘Vei
ligheid en Vakman
schap’ meteen bij 

Defensie werken. Hij is inmid
dels 22 en is nu korporaal eerste 
klas. Hij zit bij de infanterie. Als 
er een conflict dreigt, gaat hij 
als eerste naar het front. 

In het leger is hij verder opge-
leid. ‘Dat was een harde op-
leiding. Fysiek en mentaal. Je 
moet 10 km kunnen lopen, met 
55 kilo bepakking op je rug. Je 
slaapt ook buiten als het vriest. 
’s Nachts werden we uit ons 
bed gehaald om ligsleuven te 
graven. Dat slaapgebrek vond ik 
eigenlijk het zwaarst.’

Beheersing
‘Het werk in het leger heeft 

weinig met agressie te maken. 
Je leert je juist te beheersen. Als 
je dat niet kunt, dan vlieg je er 
zo uit. We hebben ook les gehad 
over de Conventie van Genè-
ve. Hierin staan de regels voor 
oorlogsvoering. Als je je daar 
als militair niet aan houdt, moet 
je voor de rechter komen.’

Beslissingen onder druk
‘Het is voor een militair vooral 
belangrijk om stabiel te zijn. 
Want op cruciale momenten 
moet je wel de juiste beslissing 
nemen. Je moet niet bang zijn 
om te vuren, maar je moet wel 
weten wanneer je dat doet. 
Anders kun je jezelf en je maten 
in gevaar brengen.’

Expert 
‘Binnenkort stap ik over naar het 
CBRN Centrum. Daar word je 
expert op het gebied van chemi-
sche, biologische, radiologische 
en nucleaire wapens. Je kunt 
dan bij incidenten worden inge-
zet. Het liefst zou ik binnen een 
paar jaar overstappen naar de 
politie, maar daar heb ik mbo 
niveau 3 voor nodig. Ik hoop dat 
ik dat naast mijn werk bij CBRN 
kan gaan halen.’
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Tekst: Hilde van Halm, Nienke Moolhuizen & Jerina Kreuning

Met agressie krijgen de meeste mensen niet dagelijks te maken. 
Maar in bepaalde beroepen ligt dat anders. Daar spelen geweld en 
agressie een grote rol. Natuurlijk wel op een gecontroleerde manier. 
Hoe worden mensen in het leger, bij de politie en in de beveiliging 
daartoe opgeleid? En hoe zien hun werkdagen eruit? 

S  
usan Stenneberg 
werkt als politieagent. 
Voor haar is geen dag 
hetzelfde. 

‘Ik wilde graag bij de politie 
werken, omdat het een uitda-
gend en spannend beroep is,’ 
vertelt Susan. ‘Het opsporen en 
aanhouden van verdachten van 
een misdrijf, het verlenen van 
hulp aan mensen die het nodig 
hebben: het hoort allemaal bij 
het politiewerk.’ 

Opleiding
‘De opleiding die je volgt is 
afhankelijk van de functie die je 
binnen de politie wilt gaan uit-
voeren. Via de site kombijdepo
litie.nl kun je informatie vinden 
over verschillende opleidingen, 
van agent tot recherchekundige.’ 

Geen dag hetzelfde
‘Aan het begin van de dag meld 
ik mijzelf in bij de meldkamer. 
Vanaf dat moment ben ik be-
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schikbaar en kan ik meldingen 
krijgen. Van een reanimatie tot 
een winkeldiefstal, van een ver-
keersongeval tot een melding 
van overlast van jeugd, van het 
geven van voorlichting tot het 
overbrengen van slecht nieuws.’ 

Omgaan met agressie
‘Wij krijgen regelmatig te 
maken met agressie, soms 
ook gericht tegen de politie. 
Ook krijgen we vaak meldin-
gen van geweld, bijvoorbeeld 
van een vechtpartij of huiselijk 
geweld. In de opleiding krijgen 
wij weerbaarheidstraining en 
handvatten om om te gaan met 
agressie.' 

Slecht nieuws
‘Het meest vreselijke binnen 
mijn werk is slecht nieuws bren-
gen aan familieleden, wanneer 
een persoon is overleden. Het 
kunnen helpen van mensen is 
juist het mooiste van mijn werk. 
Iets goeds doen voor een ander 
geeft een fijn gevoel. Zoals een 
geslaagde reanimatie, waarna 
het slachtoffer jou bedankt voor 
het redden van haar leven.’

S
ahar (echte naam bij 
redactie bekend) is 
beveiliger op een mbo. 
Een echt 'mannen

beroep' volgens haar familie. 
Die hadden liever gezien dat ze 
in de zorg was gaan werken. 

Meer dan stoer
'Wat weinig mensen weten 
is dat mijn beroep niet alleen 
maar stoer is,' zegt Sahar. 'Er 
komt veel sociale zorg bij kijken. 
Mensen reageren nooit hetzelf-
de: hun gedrag wordt altijd door 
verschillende factoren bepaald. 
Daardoor is iedere dag anders.' 

Alle kanten op 
Sahar volgde na haar vmbo 
de mbo-opleiding tot facilitair 
medewerker omdat ze niet goed 
wist welk beroep bij haar pas-
te. Met die studie kun je nog 
alle kanten op. Om erachter 
te komen wat ze wilde, voer-
de ze gesprekken met diverse 
medewerkers: receptionisten, 
medewerkers van de technische 
dienst, gastheren en beveiligers. 
Dat laatste beroep sprak haar het 
meest aan. Daarom maakte ze 

haar studie af en ging ze verder 
met een nieuwe studie beveili-
ging. 

Alert
'Als beveiliger heb je geen 9-tot-
5-baan,' zegt Sahar. 'Je werkt 
vaak in ploegendiensten. Soms 
word je overdag ingepland, de 
week daarna in de late middag 
of avond. In mijn werk is het 
belangrijk om alert te zijn en om 
goed te kunnen samenwerken. 
Ook heb ik tijdens mijn studie 
geleerd om rustig te blijven en 
om zaken altijd van twee kanten 
te bekijken.'

Onbegrip
'Onderdeel van mijn werk is dat 
ik studenten moet aanspreken 
op ongewenst gedrag. In de 
pauze bijvoorbeeld, of als we op 
camerabeelden hebben gezien 
dat ze iets vernield hebben. Niet 
iedereen reageert daar goed op, 
maar met echte agressie heb 
ik weinig te maken. Wel met 
onbegrip. Ik probeer altijd uit te 
leggen waarom ik iets doe. Vaak 
haalt dat de irritatie weg. Zo 
voorkom ik een hoop agressie.' 


