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

Start

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

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

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

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

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Toekomst 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 
achtergrondinformatie aan de leerlingen moet geven. Hieronder lees 
je beknopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Toe-
komst in Perspectief. 

     §1 Later 
Je ontkomt er niet aan dat je plannen maakt voor de toekomst. Maar 
het blijft natuurlijk de vraag of ze ook uit zullen komen. Je hebt niet 
alles in de hand. En je kunt zeker niet alles voorspellen. 
 
§2 Vrij of niet?  
Als de hele toekomst voor je openligt, is het soms lastig kiezen. Want 
kiezen voor het een, sluit het ander uit. Al is het de vraag hoe vrij je 
bent in je keuzes. En dan heb je ook nog te maken met de dingen te je 
overkomen. 
 
§3 (On)voorspelbaar 
Voor sommige mensen ligt de toekomst al aardig vast. Of ligt dat voor 
iedereen al vast en staat het in de sterren geschreven? Is je lot al be-
paald en hoe komt je erachter wat je lot is? 
 
§4 Eindtijd 
Als de tijd en de wereld ooit begonnen zijn, dan komt er ook weer een 
eind aan. Volgens sommigen duurt dat niet lang meer. Voor hen is de 
tijd een rechte lijn. Volgens anderen is het een cirkel: er is nooit een 
begin geweest, er zal nooit een einde komen.  
 
§5 Toekomstdromen 
Optimisten zien een andere toekomst voor zich dan pessimisten. 
Volgens sommige mensen gloort er een Utopia aan de horizon, of ze 
hebben een religieus geïnspireerd visioen van vrede en gerechtigheid. 
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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 
toekomst te maken hebben? En welke 
het minst?
- Hoe zou je zelf het thema Toekomst in 
een foto laten zien?

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud 
van het magazine. De eerste artikelen 
gaan over keuzes. Daarna gaat het 
over wat er in de wereld gebeurt en de 
invloed die dat heeft op de toekomst. 
Aansluitend gaat het over de visie op 
de toekomst. Die heeft invloed op het 
leven nu. Hoe gaat het verder? We 
sluiten af met artikelen over de eindtijd 
en hoe je om kunt gaan met angst voor 
de toekomst. 

Blz. 4 & 5: 2019 vs 2029. Kijken naar de 
toekomst.
Vier leerlingen blikken tien jaar voor-
uit in de tijd. Hoe zal hun leven er dan 
uitzien? Een foto uit 2009 laat zien dat 
er in 10 jaar heel veel gebeurt!

- Laat de leerlingen zelfstandig de inter-
views lezen.
- Vervolgens kunnen zij voor zichzelf 
kort opschrijven hoe zij hun leven over 
tien jaar voor zich zien. Je kunt ze ook 
in duo’s elkaar laten interviewen aan de 
hand van de vragen uit het artikel. 
   •  Wat voor werk doe je over tien jaar;  

•  Wat zijn je hobby’s over tien jaar? 
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SpaceX - het bedrijf van 
Elon Musk - wil rond    
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mensen naar Mars 
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Je moet de komende jaren veel 
keuzes maken. Die hebben alle-
maal invloed op hoe je leven er 
later uit zal zien. Hoe maak je die 
keuzes? En wat als je fout kiest? 
In dit deel gaan we in op je eigen 
  toekomst, en hoeveel invloed je 
        daarop hebt. 

1.ACTIE 
blz. 6-15

them a: to ek o m s t

3.VISIE
blz. 28-35

Sommige mensen hebben een visie: 
een duidelijk beeld over hoe de toe-
komst er uit moet zien. Zij proberen 
actief iets te veranderen. Bijvoorbeeld 
in de politiek, of door na te denken over 
het gebruik van nieuwe technieken. Ook 
je visie over het leven na de dood heeft 
      invloed op hoe je leeft. 

 
       4.VERBEELDING

blz. 36-43

Wat gebeurt er als het leven 
eindigt? Misschien vind je dat een 
enge gedachte. Hoe kun je met 
die angst omgaan? En hoe ziet die 
voorstelling eruit volgens verschil- 
   lende levensbeschouwingen?

 
       

Sla om en je leest een interview met vier 
leerlingen waarin ze terugblikken en voor-
uitkijken. Hoe ziet hun leven er over tien 
jaar uit?  
Achter in dit blad lees je drie interviews 
waarin mensen uitleggen hoe ze voor hun 
beroep kozen.   

Er gebeurt van alles in de wereld. Sommige dingen 
kunnen we zien aankomen. Andere gebeurtenissen 
overkomen ons. Hoe kun je daar het beste op reageren?

2.REACTIE
blz. 16-27

Hoe kijk jij naar de toekomst? Misschien heb je je hele 
leven al uitgestippeld en weet je precies wat je later wil 

gaan doen. Toch weet je nooit zeker of het allemaal echt zo 
zal gaan. Anderen zien wel wat er komt. En weer anderen 

maken zich veel zorgen over de toekomst. 

Steeds meer 
jongeren nemen een 
of meerdere 
tussenjaren voordat ze 
aan een vooropleiding 
beginnen. 

In 2017 nam 
van de mbo’ers die 
doorstroomden naar 
het hbo twee of meer 
tussenjaren. 

INHOUD
jaargang 1 nummer 4 | mavo&vmbo-t editie
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meer dan 
ton plastic. Dat wordt 
alleen maar meer. Experts 
denken dat er in 2050 
meer plastic dan vis in de 
oceanen zal zijn. 

7,7 m iljar d

11,2 m iljar d 

311 miljoen
We produceren jaarlijks 

40% 

2030 

2,9%

2024

•  Hoe ziet je leven er dan verder uit? 
•   Wat is er de afgelopen tien jaar ver-

anderd wat betreft vrienden?
  •  Wat wilde je vroeger worden?
- Vraag een aantal leerlingen hun 
toekomstvisie met de klas te delen. 
Bespreek ook wat je wel kunt plannen 
en wat niet. Waar hangt dat vanaf?

Blz. 6 & 7: Studie- en beroepskeuze. Je 
eigen toekomst. 
Sluit aan bij §2 van thema 13, Vrij of 
niet, van Perspectief.
Een decaan kan je helpen bij het maken 
van een studie- of beroepskeuze. Wat 
kun je zelf al doen?

- Inventariseer wie er in de klas al een 
keuze gemaakt heeft voor een vervolg-
opleiding. Hoe zijn ze tot die keuze 
gekomen? Staat het al vast, of kan er 
nog wat veranderen?
- Vertel iets over je eigen studiekeuze en 
loopbaan. Is dat een rechte lijn vanaf de 
middelbare school? Of heb je omzwer-
vingen gemaakt? Weet je nog op basis 
waarvan je keuzes gemaakt hebt?
- Lees gezamenlijk het artikel. 
- Ga in op de alinea ‘foute keuze’. Be-
spreek met elkaar wat een foute keuze 
precies is. Hoe weet je dat? En is dat 
dan voor altijd, of tijdelijk? Kun je wel 
verkeerd kiezen?
- Lees de tips van de decaan. 
- Met opdracht 1 kunnen de leerlingen 
individueel aan de slag. Je kunt leer-
lingen op weg helpen door een aantal 
kwaliteiten te benoemen. Je vindt hier 
https://patrickschriel.nl/2014/12/21/
persoonlijke-eigenschappen-en-kwali-
teiten-lijst-met-valkuilen/voorbeelden 
waarvan je er een aantal uit kiezen en 
op een kaartje kunt printen. Nodig leer-
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Iedereen fantaseert weleens over de toekomst. Maar ook terugkijken is 
leuk. Je ziet dan gelijk wat er door de tijd heen allemaal veranderd is. 
Op sociale media deden veel mensen begin 2019 mee aan de ‘2009-
2019 challenge’. Hierbij plaatsten ze een foto van zichzelf van tien jaar 
geleden naast een foto van zichzelf van nu. Rond dit thema hebben we 
vier mavoleerlingen uit de derde klas van het Roelof van Echten College 
geïnterviewd. Een gesprek met Stan (2003) en Ron (2004), en Priscilla 
(2004) en Dana (2004) over vroeger, nu en de toekomst. 

iets doen met sport, maar nu 
trekt de economische wereld me 
toch meer. Ik wil graag veel geld 
verdienen en met geld werken. 
Daarom zou ik graag bij een bank 
werken, omdat geld daar een 
belangrijke rol speelt. Geld vind 
ik erg belangrijk, zonder kun je 
geen mooie spullen kopen.’ 

Welke hobby’s heb je over 
tien jaar?
Ron en Stan zijn vrienden en 
delen veel dezelfde hobby’s. Zo 
voetballen en gamen ze graag en 
houden ze van chillen, darten en 
afspreken met vrienden. Ze den-
ken dat hun hobby’s niet zullen 
veranderen door de tijd heen. Ze 
willen blijven voetballen, maar 
verwachten dat darten wel een 
stuk minder zal worden. Omdat 
ze hopen dat ze over tien jaar 
hun rijbewijs hebben, denken ze 
dat ze ook veel zullen rondrijden 
in een auto. Of misschien toeren 
ze rond op een motor, dat lijkt ze 
ook erg gaaf.

Hoe ziet je leven er over tien 
jaar uit?
Stan: ‘Na de voetbalwedstrijd 

Wat voor werk denk je dat je 
over tien jaar doet?
Stan: ‘Ik zou graag iets in de 
sport doen. Ik hou van bewegen 
en onder de mensen zijn, dat 
vind ik mooi om te doen. Het lijkt 
me leuk om dit op het voortgezet 
onderwijs te doen. Deze leerlin-
gen kunnen meer aan dan die op 
de basisschool en dat geeft het 
vak gym meer uitdaging.’ 
Ron: ‘Vroeger wilde ik ook graag 

2019 vs 2029
KIJKEN NAAR DE TOEKOMST
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zal ik meer chillen bij de club, en 
daarna ‘s avonds met vrienden 
weg. Nu eet ik alleen een patatje, 
maar over tien jaar zit ik, denk 
ik, meer in de kantine. Ook denk 
ik dat ik een vriendin heb, maar 
nog geen kinderen.’ 
Ron: ‘Ik heb dan nog geen kinde-
ren, maar wel een vriendin. Ik wil 
dan ook meer chillen op de club 
en langer blijven hangen. Ik wil 
in de toekomst niet ver weg ver-
huizen. Ik verwacht dat ik in de 
omgeving van Hollandscheveld 
zal blijven wonen.’ 

Even terugblikken: Wat is er 
in de afgelopen tien jaar ver-
anderd wat betreft vrienden?
Stan: ‘Op de middelbare school 
heb je meer vrienden dan daar-
voor. Je leert meer mensen 
kennen en je gaat meer weg in 
het weekend.’ 
Ron: 'De vrienden die ik nu heb, 
heb ik over tien jaar ook nog 
wel. We zijn een goede groep. 
Iedereen gaat met elkaar om en 
het is altijd gezellig. Dit zal in de 
toekomst ook wel zo blijven. Wie 
mijn vrienden zijn, is wel veran-
derd. Sommigen kende ik vroe-
ger al wel, maar ik ging er nog 
niet echt mee om. Nu trek je toch 
meer met elkaar op en ontstaan 
er echt meer vriendschappen.’ 

Wat wilde je vroeger wor-
den? 
Ron: ‘Politieagent of profvoet-
baller. Ik dacht dat zij een mooi 
leven hadden, met veel aandacht 
en mooie auto’s.’ 
Stan: ‘Ook profvoetballer.'

Wat voor werk doe je 
over tien jaar?
Priscilla: ‘Ik werk dan als musi-
cal performer. Het lijkt me erg 
gaaf om voor je werk te acteren 
en  te dansen en om creatief be-
zig te zijn. Als kind vond ik dan-
sen al leuk, maar toen dacht ik 
er niet echt over na of ik er iets 
mee zou kunnen. Nu wil ik wel 
mijn beroep hiervan maken.’ 

Dana: ‘Ik wil bij defensie gaan 
werken en bij de landmacht die-
nen. Dat lijkt me leuk omdat je 
anderen kunt helpen in situaties 
waar het er echt om gaat. Ik wil 
levens redden en voor mensen 
zorgen.’ 

Wat zijn je hobby’s over 
tien jaar?
Priscilla: ‘Over tien jaar heb ik 
nog wel dezelfde hobby´s, maar 
er zullen ook wel dingen bij 
komen. Ik zal meer gaan acteren, 
dus dat wordt meer dan een 
hobby. Ik zou later ook meer wil-
len reizen. Het is een droom van 
me om een wereldreis te maken.’

Tekst: Peter de Jong

Dana: ‘De hobby’s zullen wel 
hetzelfde blijven: voetbal en 
tekenen. Ik wil in de toekomst 
wel meer reizen met vrienden, 
omdat ik dan meer geld heb.’ 

Hoe ziet je leven er ver-
der over tien jaar uit? 
Priscilla: ‘Ik woon dan op mijzelf 
met meer rust, zonder veel ge-
zinsleden om me heen. Ik woon 
samen met een vriend. Ik heb 
dan twee kinderen, denk ik.’ 
Dana: ‘Ik woon ook op mezelf. 
Ik woon dan samen met een 
vriend en heb, denk ik, nog 
geen kinderen. Dat is niet te 
combineren met het werk dat ik 
wil doen.’

Ook met jullie blikken 
we even terug: Wat is er 
in de afgelopen tien jaar 
veranderd wat betreft 
vrienden?
Dana: ‘Er is veel veranderd. Ik 
heb veel nieuwe vrienden, en ik 
praat ook veel meer en makkelij-
ker. Ik voel me lekkerder in mijn 
vel en durf meer mezelf te zijn.’ 

Priscilla: ‘Sommige vrienden ken 
ik nog van de basisschool, maar 
ik heb ook veel nieuwe vrienden 
erbij gekregen. Vroeger was ik 
ook stiller, maar dat is nu wel 
veranderd. Ik ben veel drukker 
geworden en durf mezelf meer 
te laten zien.‘ 

Wat wilde je vroeger 
worden? 
Priscilla : ‘Ik heb geen idee. Vol-
gens mij wilde ik bij de politie, 
dat leek me wel een spannend 
beroep.’ 
Dana: ‘Juf, dan kon je met kleine 
kinderen omgaan. Dat leek mij 
leuk.’
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Studie- en beroepskeuze?
JE EIGEN TOEKOMST 

  
 
   

 
      

Tekst: Leny Annen-Slagter
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Op school word je gedwongen om na te denken 
over je eigen toekomst. Misschien heb je daar niet 
altijd zin in, maar het is wel belangrijk. Zodra je je 
diploma haalt, moet je namelijk keuzes maken. Het 
is daarom fijn om een antwoord te hebben op vragen 
als: Waar ben je goed in? Wat voor werk zie je jezelf 
later doen? In wat voor soort omgeving zou je willen 
werken? 
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2.  Welke opleiding past bij jouw interesses? 
a. Ga naar de website www.kiesmbo.nl.  
b. Klik aan de linkerkant op ‘interesses’. Bekijk 
welke opleidingen naar voren komen als je jouw 
interesses invult.  
c. Schrijf twee opleidingen op die goed bij jouw 
interesses passen. 

3.  Op zoek naar een stage. 
a. Zoek op www.stagemarkt.nl een leerbedrijf dat 
jou leuk lijkt.  
b. Houd een klein interview met de begeleider 
van dat bedrijf. (Je mag bellen of e-mailen.)  
c. Bereid je interview goed voor. Stel minimaal 
drie vragen. Schrijf het interview uit. 

1.     Wat zijn jouw sterke punten, en jouw verbe-
terpunten? 
a. Schrijf drie sterke punten en drie verbeterpun-
ten op over jezelf.  
b. Vraag een paar mensen in jouw omgeving 
(bijvoorbeeld een familielid, vriend, klasgenoot, 
docent of iemand van je bijbaan) om ook drie 
sterke punten en drie verbeterpunten over jou te 
noemen.  
c. Lijken de punten die je zelf noemde op de pun-
ten van de anderen?  
d. Zijn er sterke punten die veel genoemd wor-
den? Zou je daar een vervolgstudie of beroep bij 
kunnen bedenken? 
e. Wat zou je kunnen doen om aan je verbeterpun-
ten te werken? Bedenk minimaal twee dingen die 
je zou kunnen doen. 

Weet wat je sterke en je zwakke kanten zijn. Daar kom je achter door bijvoor-beeld te kijken in welke vakken je goed bent. Of wat je makkelijk afgaat bij je bijbaantje, of in het dagelijks leven. Je kunt natuurlijk ook aan mensen in je omgeving vragen wat jouw kwaliteiten zijn, en welke punten je nog kunt verbeteren. 

Bezoek open dagen van mbo’s. Zie je daar een opleiding die je aanspreekt? Vraag dan of je een dag mag meelopen. 

Maak een profiel- of sectorwerkstuk over een beroep. Zo kom je meer te we-ten over dat beroep. Dat kan motiveren. Of je komt er juist achter dat het toch niets voor jou is. Dat beroep kun je dan wegstrepen. 

Is er een beroep dat je leuk lijkt? Bel een bedrijf op, stuur er een e-mail heen of ga erlangs. Vraag of je een interview mag houden. Bereid dit goed voor. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat voor opleiding de werknemers hebben gevolgd. Maar ook hoe een gemiddelde dag eruitziet, en of je misschien een dag zou mogen meelopen. 

Heb je een toelatingsgesprek of sollicitatie? Zorg dan dat je weet hoe je jezelf het beste presenteert. Weet waar je goed in bent, en waarin minder. Noem die laatste punten ‘verbeterpunten’. Zorg dat je een paar vragen hebt voorbereid over de studie of het bedrijf. 

Tips van decaan Klaas Kroezen:
w

De decaan op school kan je 
helpen om een antwoord te 
vinden op zulke vragen. Hij of 
zij kan met je in gesprek om te 
kijken waar jouw kwaliteiten 
liggen. En hij of zij kan je ver-
tellen welke opties er allemaal 
zijn op het gebied van ver-
volgopleidingen en beroepen. 
Decaan Klaas Kroezen van het 
Roelof van Echten College heeft 
een paar tips voor je. Maar er is 
ook veel dat je zelf kunt doen.

Foute keuze
Natuurlijk zijn de keuzes die 
je nu maakt voor je toekomst 
belangrijk. Als je een studie 
kiest in de richting van zorg en 
welzijn, kun je niet zomaar aan 
de slag als monteur of techni-
cus. Je sluit dus altijd keuzes 
en mogelijkheden uit. Aan de 

andere kant is het ook weer 
niet zo dat je gelijk een keu-
ze voor de rest van je leven 
maakt. Er zijn genoeg men-
sen die er langer over doen 
om hun dromen waar te 
maken. Of die iets heel an-
ders gaan doen dan ze ooit 
van plan waren. Ze moeten 
dan misschien later een 
nieuwe opleiding volgen, of 
bij een nieuwe baan weer 
onderaan beginnen. Maar 
uiteindelijk gaat het erom 
dat je doet waar je gelukkig 
van wordt. 

w

w

w
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lingen vooral ook uit om aandacht te 
besteden aan opdracht 1b. De visie van 
anderen kan je eigen blik verruimen! 
Geef dit eventueel als huiswerk mee. 
- Opdracht 2 wordt ook individueel 
gedaan. Leerlingen zoeken online een 
opleiding die bij hun interesses past. 
- Ook opdracht 3 wordt individueel 
gedaan. Leerlingen kunnen wel met 
elkaar overleggen om goede vragen te 
bedenken.

Blz. 8-11: Fouten maken is menselijk. 
Durf te falen!
Sluit aan bij thema 13, §1 en §2, van 
Perspectief
Wie durft zijn of haar faalverhalen te 
delen? Gelukkig doen steeds meer 
mensen dat. Want mislukken, dat hoort 
nu er nu eenmaal bij. Hoe ga je daar-
mee om?

- Lees ‘Start’, de tekst van het artikel en 
bron 1.
- Vertel iets over je eigen ervaringen 
met ‘mislukken’. Was dat alleen maar 
‘verkeerd’ en ellendig? Of is er iets 
goeds uit voortgekomen? Heb je er iets 
van geleerd?
- Bespreek met de klas waarom het 
moeilijk kan zijn om het over je eigen 
falen te hebben. Onderzoek waar ‘m 
dat in zit. 
- Opdracht 1 kan individueel gemaakt 
worden. De leerlingen bekijken onli-
ne voorwerpen uit het ‘museum van 
gefaalde voorwerpen.’ Verzamel de 
verschillende foto’s met uitleg en hang 
ze in de klas.
- Opdracht 2 is een individuele op-
dracht die laat leerlingen reflecteren op 
hun eigen mislukkingen.
- Met de controlevragen (bij ‘Stop’) 
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9Fouten maken is menselijk
DURF TE FALEN!

 
       
 

 ‘Ik ben Christiaan Maats en mijn bedrijf is failliet.’ Het 
is even stil in de zaal. Dan vertelt Maats hoe het fout ging. Hij 
wilde de wereld mooier maken met schoenen. Waren ze af-
gedragen? Dan gooide je ze niet weg, maar stopte je ze in de 
grond, en dan zouden er bloemen uit groeien. Maar zo ging het 
niet. Toen de schoenen uit de fabriek kwamen, was de kwaliteit 
helemaal niet goed. Er was geen tijd om nieuwe te maken, en 
het geld raakte snel op. Maats moest al zijn werknemers ont-
slaan. Na anderhalf jaar ploeteren ging hij failliet. 
Dit soort verhalen hoor je maar weinig. Mensen praten liever 
over hun succes dan over hun mislukkingen. Maar niet op dit 
soort avonden. Maats deed zijn verhaal op een FuckUpNight. 
Hier delen mensen op een podium hun faal-verhalen. 
 Bron: Trouw 

Start }

Blijkbaar zijn er steeds meer men-
sen die faal-verhalen willen horen, 
zoals dat van Christiaan Maats. Ver-
halen over dingen die anders liepen 
dan gepland, en mislukten. In meer 
dan 180 steden worden al FuckUp-
Nights georganiseerd. Dat is niet 
zomaar. Succesverhalen worden 
massaal gedeeld, maar over onze 
fouten hebben we het een stuk min-
der vaak. Toch zal in je leven echt 
niet altijd alles goed gaan. Misluk-
kingen horen bij het leven. Hoe kun 
je daar het beste mee omgaan?

Tekst: Maxine Herinx

Remko van der Drift richtte het 'In-
stituut voor Faalkunde' op. Volgens 
hem is het belangrijk dat we eerlij-
ker zijn over onze fouten en misluk-
kingen. Ten eerste omdat het niet 
gezond is om constant te willen 
presteren en altijd maar succesvol 
te willen zijn. Je houdt het gewoon 
niet vol. Daarom hebben zoveel 
jongeren last van faalangst, en 
krijgen steeds meer jonge werkne-
mers een burn-out. Meer open zijn 
over onze fouten en mislukkingen 
kan helpen tegen die druk. 

Durf te falen
Dat vindt ook psycholoog Arjan van 
Dam. Volgens hem zijn we bang om 
te falen. We worden er ongelukkig 
van als iets mislukt. Soms durven 
we daarom niets nieuws te probe-
ren, en kiezen we voor iets wat vei-
lig en vertrouwd is. Maar je kunt be-
ter denken: Waarom ging het fout? 
En: Hoe kan ik dat de volgende keer 
voorkomen? Zo gebruik je de lessen 
van je fout bij het bedenken van 
een nieuw doel. Je bent niet aan 
het falen, maar bezig om beter te 
worden. Het luisteren naar ander-
mans faalverhalen kan hier ook bij 

}

helpen. Je kunt denken: Iemand 
als Christiaan heeft gefaald, maar 
hij is er niet dood aan gegaan. Het 
was niet leuk, maar er zijn dingen 
die nog veel erger zijn. Zijn verhaal 
laat zien dat fouten maken mense-
lijk is. En dat het ons allemaal kan 
overkomen. 

Humor 
Tim Fransen is het daar mee eens. 
Deze filosoof en cabaretier schreef 
het boekje Het leven als tragiko-
medie voor de 'Maand van de 
Filosofie' van 2019. Op de voorkant 
staat iemand die uitglijdt over een 
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checken de leerlingen of zij alles begre-
pen hebben. 

Blz. 12 & 13: Hoe ga je met geld om? 
Sparen, lenen, uitgeven.
Sluit aan bij thema 13, § 1 Later, van 
Perspectief.
Goed omgaan met geld is iets wat je 
moet leren. 

- Lees de ‘Start’ met elkaar en bespreek 
dit. Is het herkenbaar wat Jaylee mee-
maakt? Is er iemand in de klas die zo 
redeneert als Sima?
- Laat de scholierensite van het Nibud 
zien, met de diverse onderwerpen die 
speciaal voor scholieren gemaakt zijn. 
(https://scholieren.nibud.nl/) 
- Welke onderwerpen vinden leerlingen 
interessant? Wijs leerlingen eventueel 
op de test die ze kunnen doen: ‘Wat 
voor geldtype ben ik?’ Aan het eind van 
de test worden tips gegeven.  
https://scholieren.nibud.nl/geldtypetest/ 
- Lees het artikel en bron 1.
- Opdracht 1 t/m 4 zijn individueel te 
maken. 
- De documentaire over schuldhulp-
verlening bij opdracht 5 kan klassikaal 
bekeken worden. Ook de bijbehorende 
vragen zijn geschikt voor een klassikaal 
gesprek. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

10
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Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vragen: 
Hoe kun je het beste omgaan met fouten en 
mislukkingen? 
Waarom is het belangrijk om niet alleen onze 
successen, maar ook onze mislukkingen te 
delen? 

w

Stop

w

  
 
   
1.  Via whymagazine.nl vind je een link naar het 'Museum 

van gefaalde voorwerpen'. Hier delen mensen een 
voorwerp dat voor hen symbool staat voor een mis-
lukking.  
a. Kies een voorwerp uit dat je aanspreekt. Vertel je buur-
man of -vrouw waarom je juist dit voorwerp hebt uitgeko-
zen.  
b. Bedenk zelf een voorwerp dat jij in dit museum zou plaat-
sen. Maak er een foto van en plak die op een A4’tje. Schrijf 
erbij waarom dit voorwerp voor jou een voorbeeld van falen 
is.  
c. Hang de foto’s in de klas en maak jullie eigen 'Museum 
van gefaalde voorwerpen'. 

2.  Lees bron 1.  
a. Kijk via whymagazine.nl minstens één filmpje van een 
bekende Nederlander die zijn/haar faal-cv (‘cv der misluk-
kingen’) deelt.  
b. Wat vond je van dit verhaal? Wat voor gevoel riep dit 
verhaal bij je op?  
c. Wat zou er op je eigen cv der mislukkingen staan? Maak 
een cv op papier, of neem ook een filmpje op waarin je ver-

telt over jouw mislukkingen. 

bananenschil. Het is een beeld waar 
we vaak om moeten lachen. Toch is 
het voor de persoon die valt heel 
pijnlijk. 
Dat is precies waar  Tim het over wil 
hebben. Volgens hem is het leven 
vaak pijnlijk: we kunnen zomaar 
ziek worden, onze relaties kunnen 
stukgaan, en we gaan allemaal 
een keer dood. Daarbij hebben we 
geen idee waarom we hier op aarde 
zijn. Boven op al die ellende die 
ons zomaar overkomt, komt nog 
eens de ellende die wij elkaar als 
mensen aandoen. Daarvan zijn er 

genoeg voorbeelden te vinden in 
de geschiedenis. Hoe moeten we 
daarmee omgaan? 

'Met humor,' zegt Tim. We kunnen 
beter inzien dat die nare gebeur-
tenissen ons allemaal overkomen. 
‘Het struikelen, het sterven, het ver-
val, dat is wat we met elkaar delen.’ 
Niemand is perfect. Dat verbindt 
ons als medemensen. Probeer er 
om te lachen. Dan verandert je kijk 
op die gebeurtenis, en dat maakt 
het allemaal een stuk beter uit te 
houden. 

Faal-cv
Als je gaat solliciteren, stuur je je cv 
op. Daarin staan je persoonlijke ge-
gevens (naam, adres, telefoonnum-
mer, geboortedatum), welke oplei-
ding je gedaan hebt en welke werk-
ervaring je hebt. Kortom: het is een 
overzicht van alles wat je in je leven 
bereikt hebt. 
De Amerikaanse psycholoog Jo-
hannes Haushofer deed iets heel 
anders. Volgens hem wordt er al 
genoeg succes gevierd. Daarom 
deelde hij zijn ‘faal-cv’. Hierop zette 
hij al zijn artikelen die níet werden 
gepubliceerd, alle banen die hij níet 
kreeg en de beurzen waarvoor hij 
werd afgewezen. Het werd een groot 
succes. Mensen gingen het massaal 
nadoen. Ze deelden hun eigen faal-
cv. Het idee van een ‘faal-cv’ kreeg 
veel meer aandacht dan Haushofer 
ooit met zijn echte werk had gehad. 
Ook dat zette hij op zijn faal-cv.  

BRON 1
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Tekst: Nienke Moolhuizen

12

 
       
 

 In de klas gaat het over geld geven aan een goed doel. 
Jaylee zucht hardop in de klas. Haar telefoon gaat niet lang 
meer mee en ze is hard aan het sparen voor een nieuwe tele-
foon. Yaylee zegt: ‘Geld om weg te geven heb ik al helemaal 
niet. Al mijn geld moet ik sparen voor mijn telefoon.' Sima roept 
dat dit niet waar is, want Jaylee haalt iedere middagpauze soep 
uit de schoolkantine. ‘Wat maakt die soep nou voor verschil?’ 
vraagt Jaylee, ‘Dat is maar €0,80 per dag!’ Sima maakt een sim-
pele rekensom. Daarmee laat ze Jaylee zien hoe besparen op 
soep je sneller kan helpen aan een telefoon. En dat je dan ook 
wat overhoudt om weg te geven aan een goed doel. ‘Alle 
      beetjes helpen,' zegt Sima. 

Instituut voor Budgetvoorlichting) 
is een organisatie in Nederland die 
jongeren en volwassenen adviseert 
bij het besteden van hun geld. 
Het Nibud geeft scholieren advies 
over een bijbaan, sparen, lenen en 
andere geldzaken. 

Geld lenen kost geld
Wanneer je onvoldoende budget 
hebt voor een aankoop kun je in 
Nederland op krediet kopen. Dit 
betekent dat je niet direct het hele 
bedrag betaalt, maar dat je wel 
direct het product in handen hebt. 
Een nieuwe telefoon koop je vaak 
op krediet, want je ontvangt het 
product en betaalt daarna twee jaar 
lang voor het abonnement en het 
toestel. Een bedrijf dat krediet van 
meer dan € 250,- aanbiedt, moet 

Start

•
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Geld gebruiken we allemaal. We 
kunnen sparen en uitgeven. We 
kunnen contant betalen,  maar doen 
dat meestal met een pinpas. Hoe 
gebruik jij geld? Het is goed om na 
te denken over je eigen inkomsten 
en uitgaven. Want wanneer je op 
jonge leeftijd op een goede manier 
leert omgaan met geld, heb je daar 
je hele leven wat aan! 

Euro's tekort
Bij sommige mensen brandt het 
geld in hun zak. Dit betekent dat 
iemand zijn geld graag en ge-
makkelijk uitgeeft. Soms heb je 
meer wensen dan budget. Dat is 
de hoeveelheid geld die iemand 
heeft. Wil je dan toch iets kopen, 
dan zal je geld moeten lenen van 
je ouders of van vrienden. Het 
lenen van geld hoeft niet direct 
een probleem te zijn, maar als 
je structureel meer geld uitgeeft 
dan je binnenkrijgt, ontstaat er 
een schuld. Het geleende geld 
kan oplopen en je schuld wordt 
groter. Als mensen zelf de schul-
den niet meer kunnen betalen, 
dan hebben ze hulp nodig. Deze 
hulp noem je de schuldhulpver-
lening. Je krijgt deze wanneer de 
schulden zo hoog zijn dat er geen 
geld meer is voor de basisbe-
hoeften zoals huur en voedsel. Bij 

}

dit melden bij de Stichting Bu-
reau Krediet Registratie (BKR). Dit 
bureau houdt een dossier bij van 
iedereen die een lening of beta-
lingsachterstanden heeft. Wanneer 
iemand een nieuwe lening wil 
afsluiten, kan een bedrijf dat dos-
sier opvragen bij BKR. Blijkt dan 
dat iemand al veel openstaande 
leningen heeft of achterloopt met 
terugbetalen? Dan krijgt diegene 
misschien geen nieuw krediet. De 
stichting is bedoeld om burgers te 
beschermen tegen onverantwoor-
de uitgaven. Het lenen van geld 
kost tenslotte geld. Het BKR wil 
mensen helpen om zelfstandig om 
te gaan met hun uitgaven. Maar 
een BKR-registratie betekent ook 
dat andere mensen jouw financiële 
verleden kunnen zien. Wat zou jij 
daarvan vinden?  

  
 
   

1.        Startopdracht:  
Reken zelf uit hoeveel geld 
Jaylee per maand kan besparen 
als ze geen soep meer koopt. 
Leg daarna uit of je het met 
Jaylee of met Sima eens bent. 

 
 
  

Ik dacht dat ik de enige was
Lenn (21 jaar) zegt dat hij zich 
eenzaam en alleen voelde in zijn 
schulden. ‘Vanaf mijn 18e was ik 
verantwoordelijk voor mijn eigen 
rekeningen. Het betalen van mijn 
zorgverzekering en mijn telefoon- 
abonnement waren te veel voor me 
op die leeftijd. Door altijd contact-
loos met mijn pinpas te betalen, had 
ik totaal geen overzicht meer over 
mijn uitgaven. Sinds mijn 18e liepen 
de schulden dagelijks op. Ik probeer-
de zo veel mogelijk uren te werken 
om mijn schulden af te betalen. Het 
was een onmogelijke opgave en ik 
had hulp nodig. Via 'Schuldhulp- 
maatje' heb ik hulp gekregen. 
Daardoor ben ik me bewust ge-
worden van mijn eigen financiële 
gedrag. Samen hebben we een plan 
gemaakt en nu sta ik er niet meer 
alleen voor’. 

BRON 1

2.  Er zijn veel Nederlandse spreekwoorden die 
te maken hebben met geld. Zo kun je ‘geld 
verdienen als water’ of ‘waar krijgen voor je 
geld’. Zoek online nog drie spreekwoorden 
op die te maken hebben met geld. 
a. Noteer deze spreekwoorden. 
b. Leg de betekenis van deze spreekwoorden uit 
in je eigen woorden. 
c. Zoek een passende afbeelding bij een van deze 
spreekwoorden. 

3.  Lees bron 1.  
Zoek uit wat 'Schuldhulpmaatje' in jouw omge-
ving doet voor mensen met schulden. 

schuldhulpverlening ga je samen 
met een professional een traject 
in waarbij een ander je inkomsten 
en uitgaven beheert. 
Dit om ervoor te zorgen 
dat je de schulden kunt 
afbetalen en voldoende geld 
hebt om je huis en eten te 
betalen.  

Overzicht
Het risico op schulden 
wordt groter wanneer je 
geen overzicht hebt over
je inkomen en uitgaven. 
En dat risico is nog groter wan-
neer je vaak betaalt met de pin-
pas. Je ziet daardoor namelijk niet 
direct wat je uitgeeft en wat je nog 
over hebt. Je zult dan zelf moeten 
zorgen voor overzicht. Een over-
zicht maken van je inkomsten 
en uitgaven noem je begroten. 
Het Nibud (Stichting Nationaal 

Hoe ga je om met geld? 
SPAREN, LENEN, UITGEVEN

4.   Begroting maken. 
a. Maak met behulp van het begrotingsformu-
lier van het Nibud op whymagazine.nl je eigen 
begroting.  
b. Neem je eigen begroting mee naar de les en 
vergelijk deze met een klasgenoot. Wat valt je op?

5.    Kijk de documentaire Jongeren krijgen geen 
goede schuldhulpverlening (22’00) op whyma-
gazine.nl.  
a. Op welke manier worden jongeren geholpen in 
de schuldhulpverlening? 
b. Wat zou er volgens jou beter kunnen bij de 
hulp van jongeren? 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat doet het Nibud en wat kunnen ze voor jou doen? 
Wat betekent het om geregistreerd te staan bij BKR en 
wat zijn de gevolgen?
Hoe kun je ervoor zorgen dat je uit de schulden blijft?
Hoe maak je een eenvoudige begroting? 
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Blz. 14 & 15: Alles over werk. Rechten 
en plichten.
Sluit aan bij thema 13, §1 Later, van 
Perspectief.
Als je gaat werken en geld verdienen, 
krijg je te maken met allerlei rechten 
en plichten. Op deze pagina’s worden 
belangrijke begrippen uitgelegd. 

- Lees met elkaar de tekst van het 
artikel.
- Controleer of de leerlingen de begrip-
pen goed begrijpen.
- Maak eventueel een quiz over de 
begrippen die in het artikel genoemd 
worden. Verdeel de klas in groepjes van 
vier. Noem een begrip uit het artikel. 
Welk team kan het eerst de juiste 
omschrijving geven? Of verdeel een 
vel papier in twee kolommen. Schrijf 
aan de linkerkant de begrippen, aan de 
rechterkant de juiste omschrijvingen 
in willekeurige volgorde. Wie kan (als 
eerste) de juiste omschrijvingen aan de 
begrippen verbinden? 
Je kunt ook een quiz maken via Ka-
hoot! of Mentimeter en leerlingen via 
hun telefoon, laptop of tablet mee laten 
doen. 

Blz. 16 – 19: Sociale bindingen. Samen 
leven in de samenleving
Sluit aan bij thema 13, §5 Toekomstdro-
men, van Perspectief.
Een samenleving gedijt bij onderlinge 
verbondenheid. Anders is er maar nau-
welijks sprake van een samenleving.

- Lees het stukje bij ‘Start’, over de dag 
van nationale rouw in 2014. Weten leer-
lingen nog wat ze toen deden? 
- Lees de rest van het artikel en houdt 
hierover een klassengesprek: voelen 

  
 
   

  
 
   

  
 
   

Alles over werk 
RECHTEN EN PLICHTEN

Tekst: Hilde van Halm
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Op een dag ben je klaar met school en leren. Dan ga je aan het 
werk en moet je je eigen geld verdienen. Als je aan het werk 
bent, krijg je met allerlei nieuwe zaken te maken. Misschien 
heb je er nu ook al mee te maken door je bijbaantje? Hier vind 
je een overzicht van belangrijke begrippen die je moet kennen 
als je aan de slag gaat!

Aan het werk
Heb je een baan gevonden? Dan krijg je in de meeste gevallen een arbeidscon-
tract. Hierin staan de rechten en plichten die jij en je werkgever hebben. Er staat 
bijvoorbeeld in welk werk je moet doen, hoeveel vakantiedagen je hebt, hoeveel 
uur je werkt en hoeveel je verdient. Je eerste contract geldt meestal drie maan-
den. Dat kan daarna verlengd worden.

Veel bedrijven hebben te maken met een cao, een collectieve arbeidsovereen-
komst. Dat betekent dat er afspraken gemaakt zijn voor een hele bedrijfstak over 
bijvoorbeeld lonen, pensioen, overwerk, scholing en verlof. Er zijn onder andere 
cao’s voor de horeca, de zorg en het transport. 

Als je pas werkt, zal je meestal beginnen met het minimumloon. Het is in de wet 
geregeld wat je minimaal moet verdienen. Een werkgever mag je niet minder 
betalen. 

Ook zijn er wetten die gaan over de veiligheid op je werk. In de arbowet worden 
daar regels voor gegeven, die moeten voorkomen dat je ongezond werk doet, 
ziek wordt door je werk of dat je een ongeluk krijgt op je werk. 

Problemen
Soms gaat het mis op je werk. Als je je werk niet goed doet, of als je vaak 
te laat komt, of als je je misdraagt op je werk (vechten, stelen, liegen) dan 
kun je ontslag krijgen. Je arbeidscontract wordt dan verbroken. Je kunt 
worden ontslagen als het bedrijf failliet gaat, of moet inkrimpen. Dan is er 
geen (passend) werk meer. Je kunt niet ‘zomaar’ worden ontslagen. Een 
werkgever moet daar goede redenen voor geven.

Ook werkgevers kunnen de fout in gaan. Soms wordt er een staking ge-
organiseerd. Mensen stoppen tijdelijk met werken en laten zien waarom 
ze dat doen. Meestal wordt er gestaakt omdat werknemers meer loon 
willen. Soms ook omdat mensen betere werkomstandigheden willen. 

Een vakbond is een vereniging van werknemers die zich inzet voor de 
belangen van die werknemers. Vakbonden overleggen namens hun leden 
met bijvoorbeeld de regering of met werkgevers over lonen, vakantieda-
gen, werktijden en werkomstandigheden. Een vakbond kan je, als je daar 
lid van bent, ook helpen als je zelf een conflict hebt met je werkgever.

Je kunt ook nog in de problemen komen als je zwart werkt. Dit betekent 
dat er over jouw loon geen belasting wordt betaald. Vaak krijg je dan je 
loon contant betaald en je krijgt wat meer betaald dan normaal. Maar 
zwart werken is verboden. Je kunt een boete krijgen. En nog belangrijker: 
als je ziek bent, word je niet doorbetaald. Als je op je werk een ongeluk 
krijgt, dan ben je niet verzekerd. En je kunt zomaar ontslagen worden.

Het begin
Hoe kom je aan werk? Veel mensen vinden een baan door ge-
bruik te maken van hun netwerk. Dat zijn eigenlijk alle mensen 
die je kent: familie, vrienden, bekenden. Laat zo veel mogelijk 
mensen weten dat je een baan zoekt en wat voor soort werk 
dat moet zijn. Misschien kun je een keer met iemand een dagje 
meelopen? Grote kans dat je via via ergens aan de slag kunt. 

Je kunt ook naar vacatures zoeken via speciale websites. Een 
vacature is een arbeidsplaats die nog open staat. Een bedrijf 
         zoekt dan nog iemand die daar wil komen werken. 

             Je kunt dan reageren door een sollicitatiebrief te schrij- 
        ven. Hierin vertel je iets over jezelf, waarom je die baan 
        graag zou willen hebben en waarom het bedrijf jou aan zou
        moeten nemen. 

              Bij die brief stuur je ook je cv (curriculum vitae). Daarin 
        staan je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnum-
        mer, geboortedatum), welke opleiding je gedaan hebt en 
        welke werkervaring je hebt. 

            Als je na je school niet meteen een baan vindt, kun je een 
       uitkering aanvragen. Je hebt dan wel een sollicitatieplicht: 
       je moet je best doen om zo snel mogelijk een baan te vin- 
      den.
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de leerlingen zich een deel van de 
samenleving? Wanneer wel, wanneer 
niet? Is dat een goed gevoel? Is het ook 
wel eens prettig als je geen deel van de 
samenleving voelt? Kennen leerlingen 
nog meer voorbeelden van verbon-
denheid met elkaar (familie, dorp/stad/
wijk, het land)? Vat aan het eind van het 
gesprek samen wat er onder sociale 
cohesie wordt verstaan, wanneer je dat 
ervaart en waarom die cohesie belang-
rijk is. 
- Lees bron 1. Controleer of de leerlin-
gen de omschrijvingen goed begrijpen.
- Opdracht 1 is een individueel te ma-
ken opzoekvraag. Maar je kunt ook een 
wis- of natuurkunde docent in de klas 
uitnodigen om toe te laten lichten wat 
cohesie in dit vakgebied betekent. Be-
spreek de overeenkomsten en verschil-
len met het begrip in deze vakken en in 
maatschappijleer.
- Het eerste deel van opdracht 2 maken 
leerlingen individueel. Vervolgens 
vergelijken ze dit met degene die naast 
hen zit en tenslotte met de hele klas. 
- Het eerste deel van opdracht 3 kunnen 
leerlingen zelfstandig maken. Voor het 
tweede deel bedenken leerlingen geza-
menlijk (in tweetallen of een groepje) 
een plan ter bevordering van sociale 
cohesie in de eigen omgeving. Welke 
plannen worden er bedacht? Leent een 
plan zich ervoor om daadwerkelijk uit te 
voeren? Moedig leerlingen dan aan om 
dit ook echt te gaan doen. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 
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Sociale bindingen
SAMEN LEVEN IN DE SAMENLEVING

Tekst: Hilde van Halm
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 Wat deed jij op woensdag 23 juli 2014? Misschien 
          zegt die datum je niet veel meer. Maar het was de dag 
     waarop de eerste slachtoffers van de MH17 op de vliegbasis 
in Eindhoven aankwamen. De MH17 was het vliegtuig dat op 17 
juli boven Oekraïne was neergeschoten. De kisten werden door 
militairen in rouwauto’s gezet. Daarna reden de veertig rouw- 
auto’s in een lange rij naar een kazerne in Hilversum. Daar zou-
den de lichamen geïdentificeerd worden. Langs de weg stonden 
rijen mensen. 
Het was een dag van nationale rouw. Overal hing de vlag halfstok. 
Om vier uur, het moment waarop het vliegtuig landde, was er een 
minuut stilte in het hele land. Kun jij het je nog herinneren? 

 
    

Verbondenheid
Er zijn gelukkig ook vrolijkere 
momenten waarop we die ver-
bondenheid voelen. Op Konings-
dag, bijvoorbeeld. Dat is ook een 
dag waarop iedereen feest viert. 
Of als de OranjeLeeuwinnen de 
sterren van de hemel voetballen. 
Dan kun je wildvreemden op 
straat omhelzen en dansen met 
mensen die je normaal gespro-
ken niet tegenkomt. Tegelijk zijn 
er ook altijd mensen die er niet 
aan meedoen. Op 23 juli 2014 
gingen er ook mensen naar het 
strand of ze pakten een terrasje. 
Op Koningsdag kun je ook je tuin 
gaan schoffelen en als er gevoet-
bald wordt, kun je naar de bio-
scoop gaan. Het is belangrijk dat 
dit óók kan, want ook dat hoort 
bij een samenleving. Het gaat om 

‘samen leven’. Als dat te veel ‘sa-
men’ is (dus als je verplicht bent 
om aan alles mee te doen), dan 
vinden mensen dat benauwend. 
Maar als er te weinig ‘samen’ is, 
dan worden we eenzaam. We heb-
ben als Nederlanders momenten 
nodig waarop we die verbonden-
heid voelen. Zonder ‘samen’ is er 
geen samenleving.

Sociale cohesie
De officiële term voor die samen-
hang is sociale cohesie. Daarmee 
wordt bedoeld: het gevoel dat je 
bij elkaar hoort. De cohesie met je 
familie is waarschijnlijk groot: jul-
lie voelen je sterk met elkaar ver-
bonden. Misschien geldt dat ook 
voor je klas, of voor je sportteam, 
of de straat waarin je woont. Je 
kent elkaar, je houdt rekening met 

De afschuwelijke ramp met de 
MH17 was voor iedereen vreselijk 
nieuws. Maar zo’n grote, nationale 
ramp als deze kan mensen ook bij 
elkaar brengen. Het zorgt ervoor 
dat de verschillen er even niet 
zoveel meer toe doen. Jong of oud, 
arm of rijk, en welke achtergrond je 
ook hebt of welke opleiding je ook 
hebt gedaan: iedereen is het erover 
eens dat het gruwelijk is dat er een 
burgervliegtuig uit de lucht wordt 
geschoten. Samen kun je verdrietig 
zijn. Samen kun je je respect laten 
zien.

}

elkaar en je kunt ook wat verdra-
gen van elkaar. Maar je hebt met 
nog meer mensen bindingen. (Zie 
bron 1.) Je hebt andere mensen no-
dig om te leven en te overleven. Je 
bent afhankelijk van anderen die je 
brood bakken, je T-shirt maken, en 
die ervoor zorgen dat de stoplich-
ten werken. Hoe sterker mensen 
die bindingen voelen en ervaren, 
hoe groter de sociale cohesie 
is. Je houdt dan bijna als 
vanzelf meer rekening met 
elkaar, en je kunt verschil- 
len makkelijker accep-
teren. Mensen voe-
len zich veiliger 
op straat en in 
de buurt. Ze zijn minder 
eenzaam en dat alles 
heeft weer een positieve 
invloed op de gezondheid. 

Start

}
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BRONVier soorten bindingen
Er   bestaan vier soorten bindingen: 

Gevoelsbinding: de band die je hebt met familie en vrienden. 
Economische binding: de band met de winkel waar je koopt, de webshop waar 
je wat bestelt. Maar je hebt ook een economische binding met de suikerplanta-
ge op Cuba en het naaiatelier in Bangladesh.  
Kennisbinding: de band die je hebt met iedereen van wie je iets leert. Dat geldt 
dus voor je leraren op school, maar ook voor de media. Ook zij brengen kennis 
over. Als de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden groter wordt, is dat slecht 
voor de sociale cohesie. Gemeenschappelijke kennis van het verleden kan de 
cohesie weer vergroten: met elkaar kunnen we trots zijn op het werk van Rem-
brandt, kunnen we op 4 mei herdenken en ervoor zorgen dat we een nieuwe 
watersnoodramp als in 1953 voorkomen. 
Politieke binding: de band die je hebt met de regering en politieke partijen. 
Maar dit gaat er ook over dat je de wetten die voor iedereen gelden, respec-
teert. 

 

Met veel mensen heb je meer dan één binding. Met je leraren heb je een gevoels-
binding: je kent en vertrouwt elkaar. Er is een economische binding: zij worden 
betaald om jou les te geven. En er is een kennisbinding: ze leren je over hun vak. 
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1.  ‘Cohesie’ is een term die ook wordt gebruikt in de  

biologie en de natuurkunde. 
a. Zoek op (of vraag aan je leraar) wat cohesie in die vakken bete-
kent. 
b. Schrijf in je eigen woorden op wat cohesie is en waarom dit 
woord wordt goed gebruikt kan worden in de maatschappijleer.

2.  Onderlinge afhankelijkheid. 
a. Maak een lijst van alle mensen die tot nu toe deze dag voor jou 
mogelijk gemaakt hebben. Denk door! Probeer stil te staan bij 
alles wat je hebt gedaan sinds je wakker werd. 
b. Vergelijk je lijst met degene die naast je zit. Geeft dat nog nieu-
we ideeën? Vul je eigen lijst dan aan.  
c. Vergelijk met de rest van de klas. Op hoeveel mensen komen 
jullie gemiddeld uit?

3.  Het Oranje Fonds probeert de sociale cohesie in de samen-
leving sterker te maken. 
a. Onderzoek wat het Oranje Fonds allemaal doet. Gebeurt er ook 
iets bij jou in de buurt? 
b. Wat zou jij kunnen doen om de sociale cohesie in jouw omge-
ving te vergroten? Maak samen een plan voor een activiteit met 
de buurt van je school. Leg daarin ook uit hoe dat plan bijdraagt 
aan meer sociale cohesie.
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat is sociale cohesie?
Welke gebeurtenissen werken verbindend 
in de samenleving? Waarom is dat zo?
Welke vier soorten bindingen zijn er? 
Kun je van elke binding een voorbeeld 
noemen?
Wat kan er gebeuren als de sociale 
cohesie kleiner wordt?

w
w

w

Stop

Los zand
Maar wie kent nog de bakker die 
zijn brood bakt? Voel je een bin-
ding met het kind in Bangladesh 
dat jouw T-shirt in elkaar zet? En 
heb je sowieso enig idee hoe dat 
zit met die stoplichten? Maak jij 
nog weleens een kletspraatje met 
vreemden? Of zit je – net als ieder-
een – met je oortjes in in de trein 
of de bus? Er wordt gewaarschuwd 
dat de sociale cohesie steeds klei-
ner wordt. De samenleving valt in 
stukjes uit elkaar en mensen uit die 
verschillende stukjes komen elkaar 
steeds minder tegen. Mensen den-
ken dat dit in de toekomst alleen 
maar erger gaat worden. De kloof 
tussen arm en rijk, tussen hoog- en 

laagopgeleid, tussen jong en oud 
en tussen allochtoon en autochtoon 
wordt steeds groter. Mensen zitten 
in hun eigen ‘bubbel’ – ze kennen 
vooral mensen die net zo zijn als 
zijzelf. De samenleving is individu-
alistischer geworden: de rechten 
van het individu (een afzonderlijk 
persoon) zijn belangrijker dan de 
rechten van de gemeenschap. Als 
de sociale cohesie verdwijnt, dan 
voelen mensen zich niet langer 
veilig. Ze wantrouwen anderen, 
omdat ze elkaar niet meer kennen. 
Ze ergeren zich sneller. Ze durven 
elkaar niet meer aan te spreken, 
waardoor er meer criminaliteit is. 
Zo zie je: Zonder ‘samen’ is er geen 
samenleving.

18
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Blz. 20-23: Toekomst van de aarde. Er is 
geen planeet B!
Sluit aan bij thema 13, §3 en 5, van 
Perspectief. 
De klimaatproblemen zijn groot en 
lijken vooralsnog alleen maar groter te 
worden. Tijd voor actie!

- Lees de ‘Start’-casus en de rest van 
het artikel. 
- Controleer of de leerlingen vragen 
hebben over de inhoud ervan.
- Lees met elkaar de tips van pagina 21 
en bespreek deze. Wat is haalbaar en 
wat niet? Is het een strenge lijst, of valt 
dat nog wel mee? Welke tips kun je nog 
meer bedenken?
- Lees bron 1 en 2 op pagina 22.
- Hier (https://www.rijksoverheid.nl/on-
derwerpen/klimaatakkoord) is informa-
tie van de Rijksoverheid te vinden over 
het Klimaatakkoord dat in juni 2019 
gesloten is.
- Met opdracht 1 kunnen leerlingen 
zelfstandig aan het werk. Ze sluiten 
een contract met zichzelf, waarin ze 
opschrijven wat zij in hun gedrag willen 
veranderen ten bate van het milieu.
- Opdracht 2 laat leerlingen een toe-
spraak van Greta Thunberg analyseren.
- Opdracht 3 gaat over bedrijven die 
zich inzetten voor een beter milieu. 
Ook deze opdracht kunnen leerlingen 
zelfstandig maken.
- Met de controlevragen aan het eind 
(‘Stop’) kunnen de leerlingen nagaan 
of zij de kern van het artikel begrepen 
hebben. 

Blz. 24-27: Klimaatvluchtelingen. Als je 
land uitdroogt of overstroomt.
Sluit aan bij thema 13, § 3 en 5 van 
Perspectief.
In veel gebieden op de wereld onder-
vinden mensen de gevolgen van de 
klimaatveranderingen: zware stormen, 
te weinig water of juist te veel maken 
het leven soms onmogelijk.

- Lees de tekst van het artikel en bron 
1 en 2.
- Controleer of de leerlingen de tekst 
begrijpen. 
- In welk geval zou je als klimaatvluchte-
ling uit Nederland moeten vertrekken? 
Is het voorstelbaar dat dat gebeurt? 
Laat de leerlingen eventueel op https://
overstroomik.nl hun postcode invoeren 
en controleren of zij in een risicogebied 
wonen. 
- Opdracht 1 en 2 kunnen leerlingen 
zelfstandig maken.
- Opdracht 3 laat leerlingen een stelling 
bespreken. Eerst in tweetallen, vervol-
gens klassikaal. Zijn leerlingen het met 
de stelling eens of niet? Wat zouden 
rijke landen bijvoorbeeld moeten doen? 
Is het ook een optie om niets te doen? 
- Opdracht 4 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken.
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

 
    

 
    

Greta Thunberg
In augustus 2018 besloot de toen 
15-jarige Zweedse Gretha Tunberg 
om in staking te gaan. Een dag in 
de week ging ze niet naar school. 
Ze zat dan bij het Zweedse parle-
mentsgebouw met een bord waar 
'Skolstrejk for klimaten' op stond: 
een schoolstaking voor het klimaat. 
Dat trok de aandacht. Scholieren 
in onder andere België en Neder-
land volgden haar voorbeeld. In 
februari 2019 gingen duizenden 
Nederlandse scholieren naar Den 
Haag om daar voor het klimaat te 
demonstreren. ‘Het gaat om onze 
toekomst,’ zeiden ze. ‘Als er nu 
niets gedaan wordt, dan hebben 
wij geen toekomst meer.’

BRONNEN
Klimaatakkoord
In 2015 ondertekenden bijna alle 
landen van de wereld in Parijs een 
klimaatakkoord. Hierin staat dat 
landen er alles aan zullen doen 
om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Elk land moet eigen 
afspraken maken hoe dat het best 
geregeld kan worden. Ook Neder-
land, dus. We moeten onze elek-
triciteit niet langer halen uit kolen 
of gas. Die centrales zorgen voor 
veel uitstoot van CO²-gassen, die 
weer bijdragen aan de opwarming 
van de aarde. Er is een energie-
transitie nodig. Een overgang naar 
andere energiebronnen, zoals 
wind- of zonne-energie. Met elkaar 
moeten we proberen om klimaat-
neutraal te leven. Je manier van 
leven mag niet schadelijk zijn voor 
het milieu. 

1 2
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    1.  In het artikel worden tips gegeven voor wat je zelf kunt doen om onze aar-

de een toekomst te geven. 
a. Maak voor jezelf een lijstje van dingen die je nu al doet. 
b. Maak ook een lijst met wat je nog zou kunnen en willen veranderen. 
c. Bedenk wat je nodig hebt om dat ook echt te doen. 
d. Kies er dan eentje uit en maak hiervoor een contract met jezelf. Kies een mooi 
vel papier uit en schrijf op wat je voornemen is. Zet de datum van vandaag erop en 
onderteken het. Maak er een foto van en deel dat via sociale media.

2. Lees bron 2 en bekijk een toespraak van Greta Thunberg via whymagazine.nl. 
Zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 
a. Waarover verbaast Greta zich het meest? 
b. Wat wil Greta bereiken? 
c. Wat zijn haar belangrijkste argumenten?

3. Er zijn allerlei bedrijven die zich inzetten voor een beter milieu. Ga via 
whymagazine.nl naar de site van Rotterzwam.  
a. Wat is dit voor bedrijf?  
b. Hoe zorgt het voor een beter milieu? 
c. Onderzoek of er bij jou in de buurt ook van dit soort bedrijven zijn, die afval een 
nieuwe bestemming geven. Wat doen ze precies? Maak een folder waarin je deze 
bedrijven voorstelt aan de rest van je klas.
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat zijn natuurlijke hulpbronnen?
Welke klimaatproblemen zijn er?
Wat kun je zelf doen om die 
klimaatproblemen op te lossen?

w
w
w

Stop
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Klimaatvluchtelingen
ALS JE LAND UITDROOGT OF OVERSTROOMT...

Tekst: Maxine Herinx

 
       
 

 De inwoners van het laaggelegen Bangladesh zijn 
          wel gewend aan overstromingen. Ieder jaar, tijdens het 
     regenseizoen, verdwijnt een kwart van hun land onder wa-
ter. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de 
overstromingen erger geworden. In 2004 overstroomde zelfs 
twee derde van het land. Maar er zijn nog meer problemen. Het 
grondwater daalt. Daardoor zakt de bodem. Zo komt het land nóg 
lager te liggen. Omdat er zeewater over het land spoelt, wordt 
de grond steeds zouter. Het kan dan niet meer gebruikt worden 
als landbouwgrond. Als er niks gebeurt, dan zal aan het eind van 
deze eeuw een derde van Bangladesh onder water staan. Dan 
raken 30 miljoen mensen hun huis kwijt. Waar vinden deze 
     klimaatvluchtelingen een nieuw thuis? 

Waar denk je aan bij het woord 
‘vluchteling’? Grote kans dat je gelijk 
denkt aan iemand die uit zijn of haar 
land wegvlucht om te ontsnappen 
aan bommen of aan een nare dicta-
tor. Dat is ook vaak zo. Maar de laat-
ste jaren moeten mensen ook vluch-
ten omdat het klimaat verandert. 

}

Start

Vluchteling en migrant
In het verdrag van Genève (1951) 
is vastgelegd wat een vluchteling 
is: Iemand die kan bewijzen dat 
hij niet kan terugkeren naar zijn 
oorspronkelijke land, omdat hij 
daar vervolgd zal worden vanwe-
ge zijn ras, godsdienst, nationali-
teit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of zijn politieke 
overtuiging. Met een migrant be-
doelen we iemand die niet vanwe-
ge een directe dreiging vertrekt, 
maar omdat hij/zij ergens anders 
een beter leven wil opbouwen. 

BRONNEN 1

Syrië 
Waardoor ontstond er oorlog in 
Syrië? Vaak noemen mensen de re-
gering, de onrust in de buurlanden 
en religieus fundamentalisme als 
oorzaken. Maar misschien speelde 
ook het klimaat een rol. Syrië was 
een stabiel land. Maar toen kreeg 
het platteland tussen 2006 en 2011 
te maken met de ergste droogte 
ooit. Daarom trokken boerenfami-
lies weg naar de steden, die toch 
al overbevolkt waren. Dat leidde 
weer tot werkloosheid, een tekort 
aan voedsel en meer armoede. 
Mensen gingen protesteren tegen 
de regering. Bij ieder protest trad 
president Bashar al-Assad op met 
geweld. Uiteindelijk leidde deze 
mix van armoede, protesten en 
geweld tot een burgeroorlog
Bron: downtoearthmagazine.nl 
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We weten allemaal dat de aarde 
opwarmt, dat het ijs smelt en de 
zeespiegel stijgt. In verschillende 
delen van de wereld wordt het 
weer steeds extremer. Klimaatwe-
tenschappers denken dat deze pro-
blemen alleen maar groter zullen 
worden. Sommige gebieden zullen 
overstromen, andere gebieden 
juist uitdrogen en in een woestijn 
veranderen. Daar kunnen dan geen 
mensen meer wonen. Alle men-
sen die daar nu nog wel wonen, 
zullen op zoek gaan naar plekken 
waar nog wel eten is. Waar ze veilig 
kunnen leven. De Verenigde Naties 
voorspellen dat er in 2050 50 tot 
200 miljoen klimaatvluchtelingen 
zullen zijn: mensen die vertrekken 
uit hun land vanwege een verande-
rend klimaat. 

Toekomst voorspellen 
De hele wereld zal merken dat het 
klimaat verandert. Dat is zeker. 

Maar we weten nog niet precies 
wat er zal gebeuren. In Nederland 
waarschuwen mensen bijvoorbeeld 
voor zware regenbuien. Maar de 
zomer van 2018 was juist extreem 
droog. We weten ook niet wanneer 
het zal gebeuren. Hoe snel het zal 
gaan. Een ander probleem is de 
grote ongelijkheid in de wereld. 
Rijke, ontwikkelde landen kunnen 
zich beter voorbereiden op veran-
deringen. Zij hebben geld en kennis 
om zich te beschermen. Arme en 
minder ontwikkelde landen zijn 
kwetsbaarder. Vaak groeit de bevol-
king er snel, terwijl er toch al te veel 
mensen wonen. Het land wordt uit-
geput om al die monden te voeden. 
De kans is groot dat er oorlogen 
zullen ontstaan, omdat mensen 
zullen vechten voor eten en drinken 
en een plek om te leven. 

©
 R

fi
sc

h
ia

 | 
D

re
am

st
im

e.
co

m

}

}

20

Toekomst van de aarde
ER IS GEEN PLANEET B!

Tekst: Klaas Blanksma

 
       
 

          We leven met bijna zevenmiljard mensen op aarde. 
          Al die mensen eten, drinken, reizen van de ene plek naar 
de andere, gaan naar de wc, wassen hun kleren – enzovoorts. Al 
die aardappels, biefstuk, benzine, wijn, drinkwater, wasmachi-
nes, wc-papier en spijkerbroeken komen ergens vandaan. Ze zijn 
gemaakt met natuurlijke hulpbronnen, dat zijn stoffen die in de 
natuur voorkomen en die mensen gebruiken om te leven. Je 
kunt uitrekenen hoeveel van die natuurlijke hulpbronnen er elk 
jaar weer zijn. Als we steeds meer gebruiken dan de aarde weer 
aan kan vullen, dan gaat het een keertje mis. In 2016 hadden we 
onze jaarvoorraad op 19 augustus opgebruikt. In 2017 was dat 
op 13 augustus. En in 2018 zelfs al op 1 augustus. We gunnen 
de aarde geen tijd meer om te herstellen. We leven alsof we 
twee planeten hebben. Hoe moet dat verder? Komt dat ooit nog 
goed? Hoe ziet de toekomst van de aarde – en dus ónze toekomst 
    – eruit?

}
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Minder energie verbruiken. Laat je apparaten niet op standby staan. Zet de verwarming lager en 
doe een warme trui aan. Sta niet te lang onder de douche.

Minder spullen kopen. Alles wat je koopt, moet worden gemaakt en worden vervoerd. De kleding- industrie, bijvoorbeeld, is heel vervuilend en er wordt ongelooflijk veel verspild. Bedenk eerst of 
je iets echt nodig hebt voordat je het koopt. 

Betere spullen kopen. Het kraanwater thuis kost € 0,15 per honderd liter. In de supermarkt betaal 
je hetzelfde voor 150 milliliter water van een onbekend merk. Door zelf water in een herbruikbaar 
flesje te doen, bespaar je niet alleen heel veel geld, het is ook beter voor het milieu. Nu belanden 
veel van die plastic flesjes ergens buiten. Elk jaar komt er 5 miljoen ton (dat is 5.000.000.000 kilo) 
plastic in zee terecht. Als je spullen koopt die lang meegaan, die je zelf kunt vullen, repareren of 
opnieuw gebruiken, dan belast je het milieu minder.

Anders eten. De bio-industrie met megastallen voor kippen, koeien en varkens is sowieso een 
vreselijke uitvinding. De dieren hebben er geen prettig leven. Maar al die dieren zorgen ook voor 
een enorme CO²-uitstoot. Voor 1 kilo vlees is meer dan 10 kilo plantaardig voedsel nodig. Voor 
1 kilo rundvlees wordt 15.000 liter water gebruikt. De zeeën en oceanen worden leeggevist. Eet 
dus minder dierlijke producten. Eet groenten die in de buurt verbouwd worden en eet volgens de 
seizoenen. Dus 's zomers aardbeien en ’s winters boerenkool.

Aan je afval denken. Glas kan in de glasbak. Schillen in de gft-bak. Je lege batterijen kun je inle-
veren bij de supermarkt. En oud papier wordt bijna overal apart ingezameld. Kleding die je niet 
meer wilt dragen, kun je in speciale containers kwijt. Boeken, meubels en nog werkende appara-
ten kunnen naar de kringloopwinkel. Door je afval te scheiden, kan er weer veel opnieuw gebruikt worden. Het spreekt vanzelf dat je geen blikjes of flesjes – als je die al zou willen kopen, zie punt 3 – of ander afval in de berm gooit. De troep die je nog overhoudt, kan in de prullenbak.

Stoppen met vliegen.  Veel mensen vinden het gewoon om voor een weekend naar Barcelona te 
vliegen, of een vakantie in Thailand te boeken. Je kunt soms goedkoper naar Boedapest vliegen 
dan met de trein naar Maastricht reizen. De verleiding is dan ook groot. Maar vliegen zorgt voor 
een enorme belasting voor het milieu. Die kosten worden niet doorberekend in de vliegtickets, 
waardoor uiteindelijk mensen in de toekomst die rekening moeten betalen. Probeer zo veel moge-
lijk op de fiets of met het openbaar vervoer te doen. 

Wat kun je zelf doen?

w

tIPS

Wat kun je doen?
Zo langzamerhand weet iedereen 
dat er iets moet gebeuren. Het 'Kli-
maatakkoord' (zie bron 1 op pagina 
22.) regelt allerlei afspraken tussen 
de regering en bedrijven. Maar 
onze regering kan niet alles doen. 
We zijn ook zelf verantwoordelijk 
voor onze manier van leven. Wat 
kun jij doen? Lees het onderstaande 
lijstje met tips. 

w

w

w

w

w

Streng?
Wat vind je van het lijstje? Wat 
is er dan veel wat ‘moet’, vind je 
niet? Dat klinkt allemaal vervelend 
en streng, al dat moeten. Alsof er 
niks leuks meer overblijft. Vlees is 
gewoon lekker, het is belangrijk om 
met de mode mee te gaan en wie 
wil er nou niet een huis vol leuke 
spullen? Misschien denk je ook wel: 
stel je voor dat ik dat allemaal doe, 
maar mijn buren niet. Wat heeft het 
dan voor zin? Het is een heel men-
selijke reactie. De problemen zijn 
zo groot, dat veel mensen er liever 

niet aan denken. Bovendien lijkt het 
allemaal zo ver weg. De supermark-
ten liggen nog vol, je winterjas heb 
je echt nog nodig, er komt water 
uit de kraan – hoezo problemen? 
Mensen kunnen goed reageren op 
een probleem dat recht voor hun 
neus staat. Maar een probleem dat 
langzaamaan groter wordt, zien ze 
makkelijk over het hoofd. Hoe kun 
je je nu zorgen maken over een 
probleem waar je misschien in 2030 
wat van merkt? Moet je je zorgen 
maken voor de toekomst?

}

Natuurlijk weet je     allang dat 
het niet goed gaat     met ons 
milieu. De lucht is vervuild. Er dreigt 
een tekort aan schoon drinkwater. De 
bijen en andere insecten verdwijnen. 
De aarde warmt op. Het poolijs smelt. 
Diersoorten sterven uit. Bloemen 
verdwijnen. Je zou er moedeloos en 
depressief van worden. Maar daar 
hebben we helemaal geen tijd voor! 
We moeten nu juist aanpakken!

•

}
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Klimaatvluchtelingen
Als er geen eten meer is, of als 
het drinkwater op is, als je huis 
onder water staat, of je ineens 
midden in een woestijn woont, 
dan vlucht je daar weg. Landen 
hebben afspraken gemaakt over 
wat een vluchteling of een mi-
grant is. (Zie bron 1.) Volgens deze 
afspraken is iemand die vlucht 
vanwege het klimaat géén vluch-
teling. Veel westerse landen willen 
dat ook niet veranderen, omdat ze 
bang zijn dat dan meer mensen 

asiel zullen aanvragen: (tijdelijke) 
toestemming om in een vreemd 
land te mogen blijven. En daar is 
geen ruimte voor, of geen politieke 
wil. Zelfs als het klimaat wel een 
geldige reden wordt om een vluch-
telingenstatus te krijgen, dan blijft 
het ingewikkeld om te bewijzen 
dat dat de reden is van je vlucht. 
Klimaatverandering merk je meest-
al niet ineens. En vaak brengt die 
nieuwe problemen met zich mee. 
Als je vlucht voor deze nieuwe pro-
blemen, ben je dan nog steeds een 

klimaatvluchteling? (Zie bron 2.)

Lange termijn 
De verandering van het klimaat is 
een probleem waar iedereen mee 
te maken heeft, waar je ook woont. 
Daar moeten we dus ook met 
elkaar iets aan doen. We moeten 
ervoor zorgen dat de aarde niet 
verder opwarmt. Alleen zo kunnen 
we voorkomen dat grote delen van 
de wereld onbewoonbaar worden, 
en dat grote groepen mensen moe-
ten vluchten. 

26

27

 Aan het einde van 
dit artikel kun je ant-
woord geven op de 
volgende vragen: 
Wat is een vluchteling en 
wat een migrant? 
Waarom worden mensen 
die vluchten vanwege 
het klimaat officieel niet 
gezien als vluchteling? 
Welke dingen maken het 
moeilijk om de  
wereld voor te bereiden 
op klimaatverandering?

 
    

w

1.  Migrant of vluchteling? Lees bron 1. 
 Leg het verschil tussen een migrant en een vluchteling in je eigen 

woorden uit. 

2. Lees het artikel op whymagazine.nl waarin verschillende  
gevolgen van klimaatverandering worden beschreven.  
a. Kies een van deze gevolgen uit. Ga zelf op zoek naar meer infor-
matie.  
b. Maak een poster waarin je met foto’s en tekst laat zien wat hier 
aan de hand is. 

3.  Stelling.  
a. Lees de volgende stelling: ‘Rijke, ontwikkelde landen zijn verplicht 
om de minder ontwikkelde landen te helpen met de gevolgen van 
klimaatverandering, en om mensen op te vangen die dat nodig 
hebben.’ Bedenk voor jezelf twee argumenten vóór deze stelling en 
twee tegen.  
b. Bespreek dan de stelling in tweetallen.  
c. Welk argument vinden jullie het beste? Deel dat met de klas. 

4.    Vind jij dat het klimaat een officiële reden moet worden om 
iemand de vluchtelingenstatus te geven? Schrijf in minimaal 
tien regels op waarom je dat wel of niet vindt. 

5. De foto van het smeltende ijsje boven aan p. 25 maakt in 
één beeld duidelijk wat de gevolgen van klimaatverandering 
zijn. Het is een goede poster.  
Maak nu je eigen poster in het vak op p. 26. Denk na over je bood-
schap over klimaatverandering en hoe je die in een mooi beeld kunt 
vangen. Je mag zelf kiezen of je de poster tekent, knipt en plakt of op 
de computer maakt, print en in je magazine plakt. 

Stop
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Blz. 28-31: Ideologieën en politieke 
stromingen. Politiek in Nederland
Sluit aan bij thema 13, §5 Toekomstdro-
men van Perspectief.
Elke politieke partij heeft ideeën over 
wat een goede samenleving eigenlijk 
is en hoe je dat ideaal het best kunt be-
reiken. Tussen de politieke stromingen 
bestaan verschillende inzichten, zowel 
over het einddoel als de weg ernaartoe.
 
- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- Schrijf de verschillende politieke 
stromingen op het bord (liberaal, soci-
alistisch, christendemocratisch) en zoek 
met elkaar de kenmerkende trefwoor-
den die daarbij horen. Schrijf die bij de 
betreffende stroming.
- Schrijf ook bij elke stroming welke 
partijen daartoe behoren.
- Wat zijn de ‘overige partijen’? Welke 
kenmerken zijn daarbij te geven?
- Lees bron 1. Geef eventueel extra 
uitleg over de begrippen conservatief 
en progressief.
- Bespreek met de klas hoe ‘de ideale 
samenleving’ er volgens de verschillen-
de politieke stromingen uitziet. Zijn er 
dan veel of weinig regels? Is de over-
heid een instantie die zich met je be-
moeit of juist een instantie die voor je 
moet zorgen? Zijn er grote verschillen 
tussen rijk en arm? Is er veel aandacht 
voor het milieu? En wat is de visie van 
bijvoorbeeld de Partij van de Dieren 
en de PVV? Waarom sluit het verhaal 
bij ‘Start’ goed aan bij de socialistische 
idealen? Geef waar nodig extra infor-
matie.
- Opdracht 1 is zelfstandig te maken. 
Leerlingen vullen online de stemwijzer 
in.

29

28

Tekst: Peter de Jong

Ideologieën en politieke stromingen
POLITIEK IN NEDERLAND

 
       
 

 De mensen die ons land besturen, krijgen natuurlijk be- 
 taald voor het werk dat ze doen. Iemand die in de Tweede Ka-
mer zit, verdient meer dan € 100.000 per jaar. Een gemiddeld salaris 
ligt rond € 37.000. Leden van de Socialistische Partij (SP) vinden dat 
verschil veel te groot. Ieder mens doet wat hij of zij kan. Iedereen 
heeft recht op een inkomen waar je goed van kunt leven. Waarom 
zou de een dan zoveel meer moeten krijgen dan een ander? Moet 
dat niet veel gelijker worden? SP’ers die als parlementslid, wethou-
der of gemeenteraadslid werken, geven een flink deel van hun sala-
ris aan hun partij. Ze houden zelf een gemiddeld salaris. Ze noemen 
het de ‘solidariteitsregeling’. Solidariteit betekent dat je voor elkaar 
zorgt en voor elkaar opkomt. Met dit geld maakt de partij de samen-
leving beter, zoals ze zelf zeggen. Zo helpen ze bijvoorbeeld mensen 
met het invullen van hun belastingformulieren. 

Zo heeft elke politieke partij een 
bepaalde ideologie. Dat zijn de 
ideeën over mensen en hoe je een 
samenleving het best kunt organi-
seren. Het gaat over de normen en 
waarden van de partij. In dit artikel 
bespreken we de belangrijkste poli-
tieke stromingen.

Liberaal
Liberaal komt van het Latijnse 
woord 'liberalis', dat ‘vrijheid’ be-
tekent. Voor liberalen is vrijheid de 
belangrijkste waarde. Ze vinden dat 
de overheid zich zo weinig moge-
lijk met de burgers moet bemoei-
en. Als een overheid niet zo veel 
taken heeft, dan heeft ze ook niet zo 
veel geld nodig. De belasting kan 
dan laag blijven. Een burger kan 
dan zelf bepalen waar hij zijn ver-
diende geld aan uitgeeft. Liberalen 
geloven dat mensen zichzelf goed 

Start

29

Elke politieke partij heeft ideeën 
over hoe een goede samenleving 
eruitziet. Betalen rijke mensen meer 
belasting dan armen? Krijgen oude 
of zieke mensen een uitkering? 
Of worden ze verzorgd door hun 
familie? Waar moet dat geld voor 
die uitkeringen vandaan komen? 
Wil je graag dat grote bedrijven 
hier komen, omdat dat veel werk 
oplevert? En hoeven die bedrijven 
daarom niet zoveel belasting te 
betalen? Allemaal vragen die je 
verschillend kunt beantwoorden. En 
wat je antwoord is, hangt af van je 
politieke ideeën.

}}

kunnen redden en dat mensen zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun ei-
gen leven. Ze mogen ook zelf weten 
wat ze met hun leven doen. Liberale 
partijen zijn bijvoorbeeld niet tegen 
euthanasie of abortus. In Nederland 
worden liberale partijen vaak recht-
se partijen genoemd. Bekende par-
tijen zijn de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (VVD) en het Forum 
voor Democratie (FvD).

Sociaal
Voor de linkse partijen is gelijkheid 
een belangrijke waarde. Zij vin-
den dat de overheid ervoor moet 
zorgen dat iedereen gelijke kansen 
heeft. Er mogen geen al te grote 
verschillen zijn tussen rijken en 
armen. Rijke mensen moeten dus 
meer belasting betalen. Volgens 
deze partijen moeten ouderen, 
zieken of werklozen ook een goed 

bestaan kunnen hebben. Daarom 
krijgen mensen die niet (meer) 
kunnen werken een uitkering. De 
overheid moet ervoor zorgen dat 
er goede zorg en goed onderwijs 
voor iedereen is. Mensen zijn ver-
antwoordelijk voor elkaar. In de 
19e eeuw wilde een deel van de 
socialisten hun idealen waarma-
ken door een revolutie. Ze wilden 
de koning en de regering afzetten 
door te staken, te protesteren, 
of door geweld te gebruiken. De 
socialisten van nu zijn anders. Ze 
noemen zich sociaaldemocraten. 
Dat wil zeggen dat ze nog wel so-
cialistische ideeën hebben, maar 
dat ze die via de democratische 
weg willen bereiken. Bekende 
linkse partijen zijn de Partij van de 
Arbeid (PvdA), GroenLinks en de 
SP. 

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: Rob Jetten 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: ChristenUnie

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _

Naam: _ _ _ _ _ _ _ 
Partij: _ _ _ _ _ _ _
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- Opdracht 2 is een groepsopdracht: 
bedenk je eigen politieke partij. Welke 
waarden willen jullie uitdragen en hoe 
ziet jullie ideale Nederland eruit? Even-
tueel kunnen de groepjes hun partij aan 
de klas presenteren.
- Opdracht 3 kan zelfstandig gemaakt 
worden. Controleer eventueel de ant-
woorden klassikaal.
- Opdracht 4 laat leerlingen zelfstandig 
verder onderzoek doen naar de ideeën 
van een partij naar keuze. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 32 & 33: Kansen en gevaren. Tech-
niek van de toekomst.
Sluit aan bij thema 13, §1 Later, van 
Perspectief.
Je kunt je soms zorgen maken over 
allerlei technische ontwikkelen. Of zijn 
die ontwikkelingen juist heel goed en 
maken ze ons leven alleen maar mak-
kelijker?

- Lees ‘Start’ en begin aan de bijbeho-
rende startopdracht met het gezamen-
lijk kijken van het fragment of de hele 
aflevering.
- Laat leerlingen de rest van de startop-
dracht maken.  Opdracht a., b. en c. 
kunnen leerlingen zelfstandig doen. 
Bespreek d. in groepjes of klassikaal.
- Lees het vervolg van het artikel. 
- Zet de drie visies op techniek op een 
rijtje en geef eventueel extra uitleg. 
Zijn er nog meer voorbeelden bij de 
verschillende visies?
- Lees bron 1. Je kunt op YouTube twee 
promotiefilmpjes van Bright vinden 
(‘Deze mega-drone en slimme poort 
houden militairen veilig: https://youtu.

31
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Christendemocratie
Het Christen Democratisch Appèl 
(CDA), de Christen Unie (CU) en de 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
(SGP) vinden hun belangrijkste 
waarden in het christelijk geloof. Zij 
geloven in gespreide verantwoor-
delijkheid. Mensen moeten voor 
elkaar zorgen. De overheid geeft 
steun aan wat mensen zelf doen. 
Een andere belangrijke waarde is 
het rentmeesterschap. Dat is een 
woord uit de Bijbel. Het betekent 
dat mensen op een goede manier 
moeten omgaan met bezit en met 
alles wat leeft. Mensen moeten de 
aarde zo goed mogelijk doorgeven 
aan de volgende generaties. Op 
grond van de Bijbel zijn christelijke 
partijen vaak tegen euthanasie of 
abortus. Zij vinden dat al het leven 
beschermd moet worden. 

Overige partijen
Niet alle partijen zijn onder te 
verdelen in liberaal of sociaal. D66 
is een ‘middenpartij’. Ze staat wat 
tussen de partijen in. (Zie ook bron 
1.) Er zijn ook partijen die zich op 
één onderwerp richten. De Partij 
voor de Dieren zet zich in voor 
dierenrechten. Ze zijn bijvoorbeeld 
tegen megastallen voor kippen, 
koeien en varkens. De partij 50Plus 
zet zich vooral in voor ouderen. Ten 
slotte zijn er partijen die zeggen te 
doen wat ‘het volk wil’. Dat wor-
den ook wel populistische partijen 
genoemd. 

Tegenstellingen
Een schema met linkse, rechtse 
en middenpartijen is wel over-
zichtelijk. Maar een schema is wat 
anders dan de werkelijkheid. In 
de politiek zijn er ook nog andere 
tegenstellingen. Conservatief te-
genover progressief, bijvoorbeeld. 
Conservatieven willen niet te veel 
veranderingen. Liever nog willen 
ze terug naar hoe het vroeger was. 
Sommige ideeën van het CDA, 
FvD, PVV en de SGP zijn conser-
vatief. Progressief wil zeggen dat 
je je naar de toekomst richt. Je 
wil veranderingen en je maakt je 
bijvoorbeeld druk over het klimaat. 
GroenLinks is daar een voorbeeld 
van. De SP hoort daar ook bij, hoe-
wel andere ideeën van deze partij 
weer tamelijk conservatief zijn. 

BRON 1

 
    
1.  Vul de stemwijzer in over de thema’s van 

de vorige Tweede Kamerverkiezingen en 
beantwoord de volgende vragen. Je vindt 
de link op whymagazine.nl. 
a. Welke drie partijen kwamen als hoogste naar 
boven? 
b. Bij welke stroming(en) horen deze partijen? 
c. Waaraan kun je zien dat ze bij deze stromin-
gen horen? 
d. Kun jij je vinden in de ideologie van deze 
partijen? 
e. Welke partijen staan het verste van je af? 
f. Hoe komt dit, denk je?

2.    Bedenk je eigen politieke partij! Beant-
woord met een groepje van vier onder-
staande vragen. 
a. Wat zijn volgens jullie belangrijke waarden 
voor Nederland? 
b. Welke normen passen bij deze waarden? 
c. Hoe ziet het ideale land er volgens jullie uit? 
d. Waarin verschilt Nederland van het ideale 

     land? 

e. Welke regels/aanpassingen zijn er nodig om 
van Nederland een ideaal land te maken?  
f. Hoe gaat jullie partij heten? En is het een 
linkse, rechtse of middenpartij?

3.  Bekijk de foto's op pagina 29. Ken jij 
deze partijleiders? Vul de juiste partijen 
en de juiste namen in op de stippellij-
nen. 

4. In de tekst staan een aantal partijen 
bij de ideologieën beschreven. Kies per 
ideologie een partij uit en zoek uit wat 
deze partij vindt van de volgende the-
ma’s.

a. Waar moet het belastinggeld aan besteed 
worden?

b. Moeten alle woningen gasloos gebouwd wor-
den?

c. Mogen de salarissen van bankdirecteuren 
omhoog?

d. Moet er meer geld naar de zorg en het onder-
wijs?

•
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat zijn de verschillende politieke 
stromingen in Nederland?
Wat is een ideologie?
Welke stroming past het beste bij hoe 
jij naar de wereld kijkt?

w

w
w
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Kansen en gevaren
TECHNIEK VAN DE TOEKOMST

 
      
  

 
      
  

	 Ken	je	de	Netflixserie	Black Mirror?	Elke	aflevering	
	 laat	zien	hoe	onze	toekomst	eruit	zou	kunnen	zien.	En	daar	
word	je	niet	altijd	vrolijk	van.	Neem	bijvoorbeeld	de	aflevering	over	
Lacie.	Een	jonge	vrouw	met	perfecte	make-up	en	een	vriendelijke	
glimlach.		In	haar	wereld	zijn	alle	mensen	constant	bezig	om	elkaar	
te raten,	te	waarderen.	Is	iemand	lief,	aardig,	vriendelijk	of	post	hij	
leuke	foto’s	van	zijn	hond?	Dan	krijgt	hij	5	sterren.	Maar	wat	ge-
beurt	er	als	je	chagrijnig	kijkt,	snauwt	of	vloekt?	Als	je	voordringt	of	
onaardig	bent?	Dan	zakt	je	‘rating’	meteen.	En	dat	heeft	gevolgen.	
Mensen	met	een	lage	rating	kunnen	geen	mooi	huis	huren.	Geen	
vliegticket	kopen.	Geen	taxi	nemen.	
Dit	lijkt	allemaal science fiction.	Maar	in	China	zijn	ze	van	plan	om	
zo’n	soort	puntensysteem	in	te	voeren.	Hoe	zou	jouw	leven	eruit- 
					zien	als	er	hier	zo’n	puntensysteem	zou	zijn?

Start

Tekst: Margot Ellenbroek
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Techniek verandert ontzettend snel. 
Er worden veel nieuwe dingen 
uitgevonden die de wereld veran-
deren. Dat zorgt voor vragen. Hoe 
ver willen we gaan? Wat willen 
we met deze technieken bereiken? 
Wat betekent techniek voor hoe we 
met elkaar omgaan? In dit artikel 
bespreken we drie ideeën uit de 
filosofie over de verhouding tussen 
mens en techniek. 

 
      
  

2.  In het artikel zijn drie verschillende ideeën over techniek  
besproken. Lees ook bron 1.  
a. Leg deze drie ideeën eerst in je eigen woorden uit.  
b. Bij welk idee passen de volgende uitspraken? Vul een 1, 2 of 3 in.  
‘Appen op de fiets wordt verboden.’  
‘De zelfrijdende auto lost het fileprobleem niet zomaar op.’  
‘Killer robots moeten verboden worden!’  
‘Digitale techniek maakt ons kantoor papierloos.’ 

3.  Van welke techniek maak jij allemaal gebruik? Maak een 
lijstje. Zou je jezelf daarom als een cyborg zien? Waarom wel 
of niet?

4.  In de tekst staat dat de smartphone ons meer vrijheid heeft 
gegeven. Kun je ook bedenken waarom dit niet zo is? 

5.   Wat voor beslissingen moeten zelfrijdende auto’s maken? 
a. Maak in tweetallen de test via whymagazine.nl.  
b. Welke regels zou je kunnen opstellen op basis van jullie keuzes?  
c. Wat zijn de voor- en nadelen van zelfrijdende auto’s?

•
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Killer robots
Meer dan honderd bestuurders 
van robotbedrijven schreven een 
brief aan de Verenigde Naties. Zij 
willen dat de bouw en het ge-
bruik van killer robots stopt. Kil-
ler robots zijn wapens, drones en 
zelfrijdende tanks die zelf kunnen 
beslissen over leven en dood. 
Dus zonder dat een mens ze be-
stuurt of opdrachten geeft. Zo'n 
systeem werkt al op de grens 
van Noord- en Zuid-Korea. Een 
mitrailleur scant zijn omgeving 
en kan zelf schieten op verdachte 
personen. Ook bepaalde drones 
kunnen al zelfstandig hun doelen 
kiezen en schieten, al zijn deze 
nog verboden. 
De briefschrijvers willen snel 
actie van de Verenigde Naties. Ze 
schrijven: ‘We moeten voorko-
men dat robots kunnen beslissen 
over leven en dood. Als deze 
robots er eenmaal zijn, worden 
oorlogen groter dan ooit.’
Bron: nu.nl

1.  Startopdracht. Bekijk via whymagazine.nl een fragment 
uit de aflevering Nosedive van Black Mirror. Als je zelf een 
Netflixaccount hebt, kun je ook de hele aflevering kijken 
(seizoen 3, aflevering 1).  
a. Doe via whymagazine.nl de test: hoe scoor je in het Chinese 
systeem?  
b. Maak een lijstje van wat je vandaag gedaan hebt en wie je bent 
tegengekomen. Welke rating geef je hen? Krijgt iedereen 5 sterren? 
c. Als jij vandaag punten had kunnen verdienen, zou je dat dan 
gelukt zijn? Wat heb je gedaan om punten te scoren? Had je ook 
punten kunnen verliezen? Waarmee? 
d. Bespreek in een groepje van vier wat de voor- en nadelen zijn van 
zo’n sociaal puntensysteem. Wordt de wereld er beter, leuker, 

 veiliger van? Waarom wel of niet?

1. Goede techniek,  
slechte mensen
Sommige filosofen zien techniek 
als een neutraal hulpmiddel. 
Volgens hen kan techniek zelf 
niet zoveel goed of kwaad doen. 
Maar de mensen die de techniek 
gebruiken, wél. Dit standpunt kom 
je bijvoorbeeld tegen bij voorstan-

v

} Stop

}

rol bij de emancipatie van vrouwen. 
En dankzij je smartphone ben je 
altijd en overal bereikbaar, zonder 
snoeren. 

3. Mens en techniek samen
De laatste groep filosofen ziet dat 
anders. Natuurlijk kan techniek voor 
vooruitgang zorgen, maar alleen 
als we als mensen techniek goed 
gebruiken. Mensen maken keuzes. 
We kunnen techniek stoppen of 
sturen. We kunnen stoppen met 
kernenergie. Of juist investeren in 
zonne-energie. 
Deze filosofen geloven ook dat 

mens en techniek steeds meer 
samengaan. Denk maar aan men-
sen met contactlenzen en beugels, 
protheses en pacemakers. Of het  
ADHD-medicijn Ritalin. Dat veran-
dert iemands gedrag. Volgens som-
mige filosofen zijn we inmiddels 
allemaal een soort cyborg: een mix 
van mens en techniek. 

Een rol voor filosofen 
Techniek is dus steeds meer een 
onderdeel van ons leven en lichaam 
geworden. Het heeft ons leven in 
heel veel opzichten verbeterd. Maar 
techniek kent ook gevaren. Je kunt 

er veel kwaad mee doen.
Het lastige is dat techniek zo snel 
verandert. Vaak volgen er pas later 
regels en wetten. Of pas als er iets 
fout is gegaan. Eigenlijk zou je 
vooraf al moeten nadenken over de 
mogelijke gevolgen en het gebruik 
van een uitvinding. (Zie bron 1.) 

Daarom werken er steeds vaker fi-
losofen bij technische universiteiten 
en bedrijven. Zij denken mee bij de 
ontwikkeling van techniek. Zij stel-
len kritische vragen. Hoe kan deze 
techniek goed en slecht gebruikt 
worden? 

BRON 1
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Welke drie ideeën zijn er in de filosofie 
over techniek?
Wat is een cyborg? 
Waarom is het belangrijk dat er over 
de kansen en gevaren van nieuwe 
techniek wordt nagedacht?

ders van wapenbezit. Zo heeft de 
Amerikaanse National Rifle Asso-
ciation als slogan: 'Guns don’t kill 
people. People kill people.’ Vol-
gens hen is een wapen pas een 
wapen, als iemand het daarvoor 
gebruikt. Met een baksteen kun je 
ook iemand doden. Maar daarom 
verbieden we bakstenen nog niet. 

2. Weinig invloed 
op techniek
De tweede groep filosofen gelooft 
dat techniek de samenleving veran-
dert. Denk maar aan grote uitvin-
dingen als de boekdrukkunst of het 
internet. Die brachten vooruitgang 
en veranderden de wereld. 
Zo klinkt techniek als iets met een 
eigen willetje. Alsof mensen geen 
invloed hebben op hoe het verder 
gaat. Best een eng idee! Je ziet 
dit bijvoorbeeld als politici waar-
schuwen dat machines en compu-
ters ons werk zullen overnemen. 
Volgens sommige voorspellingen 
bestaat de helft van de banen niet 
meer in 2025. Gaan robots dan al 
ons werk doen? 
Het klopt dat techniek veel taken 
van ons heeft overgenomen. 
Maar dat zorgde ook voor veel vrije 
tijd en vrijheid. Stofzuigers en was-
machines speelden een belangrijke 

w
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worden.
- Lees bron 1 en bespreek dit met 
elkaar. Wie zou er onsterfelijk willen 
zijn? Waarom? En waarom zou je dat 
niet willen? Dit kan ook via opdracht 2, 
waar leerlingen dit in groepjes van vier 
uitvoeren. 
- Opdracht 1 voeren de leerlingen indi-
vidueel en anoniem uit. Bespreek een 
aantal van de ingeleverde briefjes.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Bespreek het klassikaal 
na. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 36-39: Een lijn of een cirkel? De 
eindtijd.
Sluit aan bij thema 13, §4, De eindtijd 
van Perspectief.
Is de tijd te zien als een rechte lijn, met 
een begin en een eind? Of is het eerder 
een cirkel van zich herhalende patronen 
en gebeurtenissen?

- Lees het artikel waarin visies uit 
verschillende levensbeschouwingen 
worden uitgelegd. 
- Controleer of de leerlingen de tekst 
begrijpen.
- Je kunt ook ‘Start’ gezamenlijk bespre-
ken en de vier visies over groepjes 
verdelen. Ieder groepje leest de hen 
toegewezen tekst en spreekt dat met 
elkaar door: Wordt de tijd hier gezien 
als een lijn of een cirkel? Waar blijkt 
dat uit? Wat vind je opvallend aan deze 
visie? Waar zijn jullie het mee eens en 
waarmee niet? De groepjes presente-
ren vervolgens aan de rest van de klas 
wat ze hierover gelezen en besproken 
hebben.

be/DK-XosbsqXg en ‘Deze mini-drone 
en vliegende motor gaan militairen 
helpen’ https://youtu.be/pyZl0ob1cT4) 
waarin technologische innovaties voor 
defensie worden gepresenteerd. Welke 
kritische vragen zijn hierbij te stellen? 
Of zijn deze nieuwe technieken alleen 
maar positief? 
- Opdracht 2 helpt leerlingen om de drie 
filosofische visies beter te begrijpen. Is 
zelfstandig te maken, maar ook klassi-
kaal te bespreken.
- Opdracht 3 en 4 zijn zelfstandig te 
maken. 
- Opdracht 5 laat leerlingen in tweetal-
len regels opstellen voor zelfrijdende 
auto’s. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 34 & 35: Na de dood. Hiernamaals 
of hiernumaals?
Sluit aan bij thema 13, §4 Eindtijd van 
Perspectief.
Uiteindelijk zal iedereen een keertje 
sterven. De één vindt dat een enge 
gedachte en zou het liefst voor altijd 
leven. Een ander ziet er misschien naar 
uit. Hoe je er tegenover staat heeft veel 
te maken met je ideeën over wat er na 
je dood met je gebeurt.

- Lees de tekst bij ‘Start’ en bekijk de 
trailer van de film.
- Bespreek dit met de klas. Wat zou jij 
doen, als een komeetinslag onze aarde 
zou bedreigen?
- Lees het vervolg van het artikel.
- Vat de verschillende visies over de 
dood samen.
- Bespreek de vragen met elkaar die 
aan het eind van het artikel gesteld 

Tekst: Peter van Wesel

}

Na de dood.
HIERNAMAALS OF HIERNUMAALS?

 
       
 

	 In	de	film	Seeking a friend for the end of the world wordt 
	 de	aarde	bedreigd	door	een	komeetinslag.	Er	is	niets	meer	
aan	te	doen:	door	de	komeet	zal	de	aarde	waarschijnlijk	vergaan.	
De	film	laat	zien	hoe	verschillend	mensen	reageren	als	ze	weten	dat	
ze	nog	maar	een	paar	dagen	te	leven	hebben.	De	ene	werkt	gewoon	
door:	je	ziet	een	politieman	die	bekeuringen	uitschrijft,	als	iemand	
te	hard	rijdt.	Anderen	plunderen	elke	winkel	die	ze	tegenkomen.	Een	
derde	probeert	zijn	familie	nog	een	keer	te	zien.	Er	worden	feesten	
gegeven,	zodat	mensen	te	dronken	zullen	zijn	om	het	einde	bewust	
mee	te	maken.	En	weer	anderen	maken	een	schuilplaats	in	de	hoop	
het	toch	te	overleven.	Iedereen	die	in	de	buurt	komt,	wordt	over-
hoopgeschoten.	Bekijk	de	trailer	op	whymagazine.nl.	

Start

De dood ontlopen
Iedereen zal een keer doodgaan. 
Volgens filosoof Montaigne (1533-
1592) willen de meeste mensen 
daar liever niet aan denken. Ze wor-
den bang van het idee om er niet 

Wat zou jij doen? Je huiswerk ma-
ken? Je oma bezoeken? Gaan bun-
geejumpen? Op die leuke jongen of 
dat meisje afstappen voor een date? 
Zou je die vervelende pester aanpak-
ken, of kan het je allemaal niets meer 
schelen? Wat je precies gaat doen, 
heeft te maken met je ideeën over 
wat er na je dood met je gebeurt. 
Word je een engeltje, is er niets, iets 
heel moois of iets heel lelijks? Als 
er nou iets heel moois zou zijn na 
de dood, zou je dan andere dingen 
willen doen op je laatste dagen dan 
wanneer er helemaal niets zou zijn? 
Is er een ‘hiernamaals’ – dus ‘iets’ dat 
‘hierna’ gaat komen? Of is er alleen 
maar het hiernumaals? 

34

35

BRON 1

meer te zijn. 
(Zie ook bron 1.) 

Toch is het volgens hem belangrijk 
om te beseffen dat de dood bij het 
leven hoort. Hij noemt dat ‘leren 
sterven’. Volgens Montaigne is dat 
belangrijk. Want als je het tot je 
door laat dringen dat je leven een 
keer ophoudt, dan ga je ook naden-
ken over hoe je nu wilt leven. Een 
paar voorbeelden:

Er is niets
De wetenschapper Stephen Haw-
king (1942 – 2018) was een athe-
ist. Hij geloofde niet in een god, 
of in een hemel. De hemel is een 
sprookje, volgens hem. ‘Er is niets 
na de dood,’ zei hij. Zeggen dat er 
wél iets is, is alleen bedoeld om 
mensen bang te maken. Ga op zoek 
naar wat je belangrijk vindt, zei 
Hawking. En leef daar dan naar. Als 
je er zo naar kijkt, dan zou je alles 
uit het leven willen halen, zelfs als 

 
      
  

1.  Schrijf op wat jij zou doen als je nog maar een paar  
dagen te leven had, omdat er een komeet op de aarde  
afkomt.  
a. Lever je blaadje in bij je leraar. Je hoeft je naam er niet bij te zetten.  
b. Je leraar zal een paar briefjes voorlezen. Bespreek deze met elkaar. 
Wat vind je van de lijstjes? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Denk 
je dat zo’n lijstje iets zegt over het leven van diegene die het heeft 
opgeschreven? 

2.  Lees bron 1.  
a. Zou jij onsterfelijk willen zijn? Bespreek in een groepje van vier 
leerlingen wat dat zou betekenen. Probeer zo veel mogelijk voor- en 
nadelen te bedenken. 
b. Bedenk dan voor jezelf welke gevolgen dat zou hebben voor de 
bucketlist die je bij de vorige opdracht gemaakt hebt. Wat wordt er 
anders?

3.  Kies een van de drie visies die in het artikel staan. Dat hoeft 
niet hetzelfde te zijn als je eigen idee over het leven na de 
dood.  
a. Schrijf op welke dingen belangrijk zijn voor iemand met die visie, 
als die nog een paar dagen te leven heeft. 
b. Wat is het verschil met je eigen bucketlist? Schrijf dat ook op.  
c. Bespreek met je klas wat die verschillen zijn en wat dat betekent. 

Onsterfelijk
Sommige mensen willen hele-
maal nooit doodgaan. Actrice 
Katja Schuurman zou oneindig 
willen leven op aarde. In een 
interview zegt ze dat zij zich heeft 
aangemeld om mee te doen met 
een experiment. Wetenschappers 
zijn bezig om een ‘onsterfelijk-
heids-pil’ te maken. Deze is al 
getest op muizen en nu zoeken 
ze mensen om deze pil uit te pro-
beren. Als je die pil inneemt, dan 
word je niet ouder en ga je niet 
dood. Toch is ze aan het twijfelen 
gebracht. Oneindig 
leven in een wereld 
met ellende – wie wil dat 
nou? Aan de andere kant 
geeft ‘eeuwig leven’ je 
misschien de kans om alles 
mooier en beter te maken. 
   Bron: metronieuws.nl

Stop
Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Welke drie visies over de dood kun je 
noemen?
Hoe leven mensen met die visie? 
Welke voordelen en nadelen zitten er aan 
onsterfelijkheid?

w

zijn zich dus extra bewust dat ze zo 
zuiver mogelijk moeten leven, het 
goede moeten doen en voor hun 
dood hun problemen en ruzies op 
moeten lossen. 

dat ten koste gaat van anderen. Of 
je wilt juist andere mensen helpen. 
Of je denkt dat het leven helemaal 
geen zin heeft. Want hoe zou je 
daar ooit achter moeten komen? 
Wat jij belangrijk vindt, be- 
paalt hoe jij je leven inricht. 

Nieuwe wereld
Christenen geloven in leven na de 
dood. Zij geloven dat er na de 
dood een nieuw leven zal zijn, op 
een nieuwe aarde. Daar zal geen 
pijn, oorlog en verdriet meer zijn. 
God zal deze nieuwe aarde maken. 
Een aarde waar alles goed is. Als 
je dit gelooft, dan kun je verlan-
gen naar deze toekomst. De keu-
zes die je nu, in dit leven maakt, 
hebben gevolgen voor die toe-
komst. Het gaat niet alleen om 
jou, maar ook om hoe je anderen 
behandelt. In de Bijbel geeft Jezus 
aan mensen de opdracht om zelfs 
hun vijanden lief te hebben. Do-
minee Martin Luther King (1929 – 
1964), een gelovige christen en een 
strijder voor gelijke rechten voor 
zwarten en blanken, hield hier een 
bijzondere toespraak over. 'I have a 
dream,’ zei hij. Een droom over een 
wereld zonder verdriet en pijn. Een 
rechtvaardige wereld. Hij streed 
voor zijn droom zonder geweld te 
gebruiken. Hij probeerde zijn vijan-
den lief te hebben. 

Karma
Ook hindoes geloven dat hoe je nu 
je leven leeft, gevolgen heeft voor 
het leven hierna. Een belangrijk 
begrip is karma. Letterlijk betekent 
het ‘actie, daad.’ Hindoes geloven 
in reïncarnatie. Het geloof dat je 
ziel na je dood terugkomt in een 
ander levend wezen. Als je dit 
leven goed leeft, dan verzamel je 
goed karma, waardoor je ook een 
goed volgend leven zal hebben. 
Alles wat je niet goed doet, breekt 
dat ‘goede karma’ weer af. Hindoes 

Hoe wil jij leven?
Jouw denken over het hierna-
maals heeft invloed op hoe jij 
je leven nu inricht. Hoe wil je 
leven en waar zet je je voor 
    in? Nadenken over de dood 

en wat daarna met je 
zou kunnen gebeuren, 
bepaalt je bij hoe je nu 
wilt leven en waar je je 
nu voor inzet. 
 •
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  3.  Maak een lijst van de dikgedrukte woorden 

in dit artikel en schrijf op wat ze betekenen. 

4.  Veel mensen denken na over ‘het einde der 
tijden’. Mensen die denken dat onze planeet 
onleefbaar wordt, proberen zich voor te be-
reiden op dat einde. 
a. Ga naar whymagazine.nl en bezoek de site van 
‘preppers’ – mensen die zich voorbereiden (‘pre-
pare’ in het Engels) op dat einde. 
b. Onderzoek met een groepje van vier wat men-
sen kunnen doen. Je kunt kiezen uit: ‘eten en drin-
ken’, ‘goud en zilver’, ‘wonen’ en ‘noodpakket’. 
c. Vertel aan elkaar wat je gevonden hebt. 
d. Houd met elkaar een presentatie voor de klas, 
waarin je ook jullie mening geeft over ‘preppers’.

38

1.  Teken je eigen leven als een lijn of als een 
cirkel. Markeer elk jaar van je leven met een 
streepje. 
a. Geef aan welke gebeurtenissen erin geweest 
zijn. 
b. Geef ook aan wanneer je (ongeveer) andere 
grote gebeurtenissen verwacht.

2.  Lees de teksten over de toekomstverwach-
ting in christendom, islam, hindoeïsme en 
bij de niet-gelovigen.  
a. Geef die verschillende visies weer in een rechte 
lijn of in een cirkel. 
b. Wat vind je de meest opvallende overeenkom-
sten en verschillen? Laat ook dat zien.

w

w

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Zie jij de tijd als een lijn of als een cirkel? Leg je 
antwoord uit.
Wat betekent ‘het einde der tijden’?
Wat is ‘de dag des oordeels’?
Hoe zien christenen, moslims en hindoes het 
einde der tijden voor zich?
Welke uitspraken doen wetenschappers over 
het einde van de wereld?

w

w
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Eeuwig komen en gaan
Volgens hindoes komt er nooit 
een einde aan de tijd. Net als de 
vier jaargetijden doorloopt de 
aarde steeds dezelfde cirkel. Het 
is een eeuwig komen en gaan. Sa-
tyoeg is de eerste fase. Dan leven 
de mensen zoals het bedoeld is. 
Treta is het tijdperk van bedrog en 
leugens. Tijdens Dwapaar neemt 
het kwade en slechte in de mens 
steeds meer toe. Kalyoeg is het 
laatste tijdperk. Mensen raken 
steeds verder weg van het goede 
en van God. Volgens hindoes le-
ven we nu in deze laatste periode. 

Aan het einde van Kalyoeg komt 
de god Shiva op aarde en verslaat 
het kwaad in een verwoestende 
oorlog. Dan kan de god Brahma 
een nieuwe schepping maken, die 
door de god Vishnu wordt onder-
houden. Er begint weer een nieuwe 
Satyoeg-fase. 

Voor hindoes is God een eindeloze 
bron van leven. Steeds weer door-
lopen we de cirkel van de heilige 
drie-eenheid: Brahma, de schepper, 
Vishnu, de onderhouder en Shiva, 
de vernietiger.

H
indoeïsm

e 

Een lijn of een cirkel?
DE EINDTIJD

Het idee van een lijn of een cirkel 
zie je ook terug in de toekomst-
verwachting van de verschillende 
godsdiensten. 

36

 
      

 
      

   In de westerse wereld stelt men de tijd meestal voor als 
 een rechte lijn, met een begin en een einde. De wereld is ooit 
eens begonnen en zal ook weer eens stoppen. Er was een begin, dus 
moet er ook een einde zijn. In de oosterse wereld ziet men de tijd als 
een cirkel. Er is nooit een begin geweest – alles was er altijd al en zo 
zal het ook altijd blijven. Je hebt niet alleen dit ene leven, maar het is 
een eindeloze herhaling van leven, sterven en weer opnieuw geboren 
worden. 
Deze twee verschillende manieren van naar de tijd kijken, geven ook 
verschillende ideeën over de toekomst. Denk je dat er echts iets kan 
eindigen, verbeteren, veranderen? Of denk je dat alle toekomst een 
          herhaling is van wat er altijd al geweest is?

36

Einde en nieuw begin
Volgens christenen stond God 
aan het begin van de wereld: hij 
schiep de hemel en de aarde. Hij 
zal er ook zijn aan ‘het einde der 
tijden’ –  de voorstelling van wat 
er gebeurt  aan het einde van de 
tijd. 

Vóór het zover is, zal er een peri-
ode zijn van oorlog, geweld en al-
lerlei rampen. Maar dan zal Jezus, 
de zoon van God, weer terugko-
men op de aarde. Iedereen zal dat 
weten en hem zien. Alle mensen, 

}

Tekst: Hilde van Halm

Start

}

de levenden en de doden, worden 
dan beoordeeld. Mensen die 
goed geleefd hebben, blijven eeu-
wig leven bij God, waar het goed 
is. De anderen leven eeuwig zonder 
God. Christenen geloven dat je 
door het geloof in Jezus goed leeft. 

Alleen God weet wanneer dit al-
lemaal zal gebeuren. Verder nie-
mand. Volgens de Bijbel zullen veel 
mensen verrast zijn als het zover 
is. Het einde van de tijd is ook een 
nieuw begin van een nieuwe aarde 
waarop de mensen in vrede leven, 
samen met God.

37

Christendom

 
      

Islam

Als de zon in het 
westen opkomt
Ook moslims geloven dat God in 
het begin de hemel en de aarde 
gemaakt heeft en dat hij bepaalt 
wanneer het einde is. Voor het zo-
ver is, zal de ‘valse profeet’ Djallal 
de aarde beheersen en zullen er 
nog maar weinig mensen leven 
zoals God het wil. Dan komt de 
profeet Isa (Jezus) terug op aarde. 
Hij zal de valse profeet verslaan en 
de boodschap van de islam ver-
spreiden. 
    Als Jezus sterft, wordt hij naast 

de profeet Mohammed in Medi-
na begraven. Dan zal alles wat 
leeft, sterven en komt de ‘dag des 
oordeels’: God oordeelt over ie-
dereen. Mensen die goed geleefd 
hebben, krijgen een plek in het 
paradijs. Degenen die niet goed 
geleefd hebben, gaan naar de 
hel. Alleen God weet wanneer dit 
allemaal gaat gebeuren. Toch zijn 
er tekens waaraan je kunt zien dat 
het einde echt dichtbij is. Een van 
die tekens is dat de zon opkomt 
in het westen, in plaats van in het 
oosten. 
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Einde van de wereld
Wetenschappers denken dat er over 
vijf miljard jaar een eind komt aan 
de wereld, omdat de zon dan ‘op’ 
is. Andere wetenschappers geloven 
dat het einde al veel eerder komt, 
en dat de mens daar zelf voor zorgt. 
Dat kan gebeuren door het uitbre-
ken van een dodelijke, besmettelij-
ke ziekte, of door een verwoestende 
kernoorlog. Of het klimaat raakt zo 
ontregeld, dat er geen leven op aar-
de meer mogelijk is. Veel mensen 
denken dat we met onze levensstijl 
de aarde kapot maken. We kappen 
oerwouden, oceanen zitten vol met 

ons plastic afval en de lucht is 
vervuild door uitlaatgassen. We 
verbruiken veel meer dan de 
aarde aan kan. Door ons vervui-
lende gedrag, komen er steeds 
meer natuurrampen: zware stor-
men en overstromingen, langdu-
rige droogte en verwoestijning. 
Drinkwater wordt schaars. En 
het wordt steeds moeilijker om 
alle monden van alle mensen op 
de wereld te voeden. We werken 
er hard aan om onze planeet 
onleefbaar te maken. Zal dat het 
‘einde der tijden’ betekenen?

N
iet-gelovigen

vHet Laatste Oordeel 

door Lucas van Leyden 
uit 1526
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gedicht uit bron 1. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 44 & 45: Je eigen toekomst. Hoe 
kies je een beroep?
Drie mbo’ers vertellen over hun werk. 
Ze hebben alle drie op een andere 
manier voor hun baan gekozen. Slager 
Rolph treedt in de voetsporen van 
zijn vader. Monteur Eric is zelfs de 
vierde generatie van het familiebe-
drijf. ‘Ethisch hacker’ Sanne heeft een 
beroep gekozen met toekomstmogelijk-
heden.

Blz. 46 & 47: Begrippenlijst
Hier staan alle dikgedrukte begrippen 
uit de artikelen op alfabetische volgor-
de. Makkelijk om nog eens wat na te 
zoeken, of om te leren voor een toets.

- Opdracht 1 maken leerlingen zelfstan-
dig en mogen ze voor zichzelf houden. 
Ze maken hierbij een weergave van 
hun eigen leven als een lijn of een 
cirkel.
- Opdracht 2 en 3 vatten het artikel sa-
men en zijn zelfstandig te maken.
- Opdracht 4 laat leerlingen in groepjes 
van vier onderzoek doen naar ‘prep-
pers’. Ze presenteren hun bevindingen 
aan de klas. 
- Met de controlevragen aan het eind 
kunnen de leerlingen nagaan of zij de 
kern van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 40-43: Angst voor de toekomst. 
Wees maar niet bang!
Sluit aan bij thema 13, §5 Toekomstdro-
men van Perspectief.
Nadenken over de toekomst kan je ook 
erg onzeker en benauwd maken. Want 
wat kan er niet allemaal misgaan?! 
Maar de mens lijdt het meest door het 
lijden dat hij vreest – die oude wijsheid 
gaat nog altijd op.

- Lees het artikel en de tips.
- Lees bron 1. Waarom hoef je niet bang 
te zijn, volgens Freek de Jonge? Helpt 
zo’n gedicht?
-Opdracht 1 is een individuele huis-
werkopdracht. Leerlingen interviewen 
een volwassene over het onderwerp. Ze 
mogen dit uitwerken op papier, maar 
bijvoorbeeld ook in een video of vlog. 
- Opdracht 2 maken leerlingen zelfstan-
dig in de les of als huiswerk. Ze visuali-
seren hun meest ideale toekomstbeeld.
- Opdracht 3 is ook zelfstandig te maken 
door leerlingen. Verzamel alle ‘tegeltjes’ 
in de klas. Welke spreken je aan?
- Opdracht 4 laat leerlingen een gedicht 
schrijven waarin ze reageren op het 

Angst voor de toekomst
WEES MAAR NIET BANG!

40
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De toekomst zit vol met onzeker-
heden. Want niemand weet wat er 
allemaal zal gebeuren. Niemand 
weet wat haar of hem precies te 
wachten staat. Die onzekerheden 
kunnen je angstig maken. Eigenlijk 
weet je maar één ding zeker: álles 
zal veranderen. Hoe eng is dat?

 
      
   Ruud krijgt al buikpijn als hij aan de toekomst denkt: 
 over een paar maanden doet hij examen en dan gaat hij van 
school. En dan? Zal het lukken om een leuke vakantiebaan te vinden? 
Of moet hij zich drie maanden te pletter vervelen? 
Daarna begint de ellende pas echt. Wennen op een nieuwe school 
– een megaschool waar je op het plein al verdwaalt. Beginnen aan 
een opleiding die hij heeft gekozen omdat je nu eenmaal iets moet 
kiezen. Stel dat hij er niks aan vindt. Dat het veel te moeilijk is. Dat hij 
geen nieuwe vrienden maakt…
En dan wat dáárna gaat komen, dat is eigenlijk nóg erger. Werken? 
Waar dan? En als wat? Hoelang kan hij nog thuis wonen? Hij ziet zich-
zelf al ergens alleen op de bank zitten met een boterham – hij moet 
ook nog leren koken! – in een stad waar hij niemand kent. Krijgt hij 
ooit een relatie? Maar met wie dan? Eigenlijk is die hele toekomst 
     een groot, donker gat waar hij nu al in zijn eentje in rondtolt. 

Tekst: Hilde van Halm

Start

Ruud weet zeker dat zijn leven 
binnenkort helemaal zal verande-
ren. Het is heel normaal om daar 
zo af en toe wat kriebels van in je 
buik te krijgen. Je weet precies 
hoe je leven er op dit moment 
uitziet. Dat kan zelfs wel wat saai 
en voorspelbaar zijn. Maar je weet 
nog niet wat het gaat worden. 
Sommige mensen vinden zo’n 
vooruitzicht heel leuk en spannend. 
Ze zien allerlei mogelijkheden voor 
zich. Ze verheugen zich erop om 
nieuwe dingen te gaan ontdekken, 

nieuwe mensen te ontmoeten. Ze 
hebben zin in het avontuur dat voor 
hen ligt. Voor hen is het glas altijd 
halfvol. Maar anderen, zoals Ruud, 
zien het veel somberder in. Ze zien 
vooral wat er allemaal mis zou kun-
nen gaan. Hetzelfde glas is volgens 
hen halfleeg. 

Een mens lijdt het meest…
De kern van de angst van Ruud (en 
heel veel anderen) lijkt vooral te 
liggen in het feit dat de toekomst 
onbekend is. Je weet niet wat je 

kunt verwachten. Je weet niet waar 
je je op voor moet bereiden. Er gaat 
‘iets’ gebeuren – maar wat? Nu, op 
dit moment, kun je nog helemaal 
niks doen. Je wacht maar af, ter-
wijl je weet dat er in de verte ‘iets’ 
dreigt. Dat maakt je onrustig. En 
omdat je er verder geen invloed 
op hebt, voel je je hulpeloos. Die 
gevoelens zijn een goede voedings-
bodem voor je angst. ‘Een mens 
lijdt het meest door het lijden dat 
hij vreest,’ zo gaat een oude le-
venswijsheid. Het betekent: je lijdt 

 
      

Zodra je merkt dat je aan het piekeren bent: zet je gedachten stil. Adem een keer goed in en uit. 
En nog een keer. Zeg tegen jezelf: ‘Ik ben me zorgen aan het maken.’ Adem nog een keer goed 
in en weer uit. De kans is groot dat je snel daarna weer aan het tobben gaat. Dan herhaal je wat 
hierboven staat. Door jezelf steeds even tot de orde te roepen, word je rustiger. En je leert jezelf 
langzaamaan een nieuwe gewoonte aan: stoppen met tobben.

Probeer niet te denken aan de (verre) toekomst. In de tussentijd kan er zo veel gebeuren en veran-
deren! Richt je in plaats daarvan op de hele korte termijn. Hak die onbekende toekomst in kleine, 
hapklare brokjes, die je per dag bekijkt. Dwalen je gedachten af, denk dan aan je ademhaling en 
roep jezelf weer tot de orde.

Je zorgen maken heeft geen zin. Je goed voorbereiden wel. Je doet wat je kunt. 

Probeer eens vreselijk te overdrijven. Bedenk wat het allerergste is wat je zou kunnen overko-
men. En dan nóg iets ergers. En dan nóg iets heel veel ergers. Net zolang tot je vanzelf in de lach 
schiet. 

Probeer erachter te komen waar je precies bang voor bent. Neem pen en papier erbij. Zoals in 
het voorbeeld van Ruud die naar een vervolgopleiding gaat: wat is de kern van zijn angst? Dat 
hij geen nieuwe vrienden maakt of dat hij de opleiding te moeilijk zal vinden? Als je weet wat de 
kern is, dan weet je ook in welke richting je hulp kunt zoeken.

Zoek afleiding en kom in beweging. Maak een wandeling met je hond, ga een eind fietsen. Ga 
naar de film, pak een boek, zet je favoriete muziek op. Ga dansen, voetballen, spreek af met een 
vriend(in) of ga cupcakes bakken. Maakt niet uit wat je doet, als het je hoofd maar op andere 
gedachten brengt. 

Er zijn allerlei apps en YouTubefilmpjes die je helpen te ontspannen. Google op ‘mindfulness’ of 
‘meditatie’.

Sommige dingen zijn inderdaad moeilijk of verdrietig. Ieder mens maakt die dingen mee en moet 
er doorheen. Dat zal je moeten accepteren. Vaak lopen dingen anders dan je had gehoopt of ver-
wacht. Ook dat moet je accepteren. Maar erover piekeren maakt het niet beter of minder erg. Als 
er echte problemen zijn, probeer het dan ook weer per dag te bekijken. 

Tips om te stoppen met tobben
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Wees niet bang
Toen de dochter van cabaretier 
Freek de Jonge uit huis ging, 
schreef hij een gedicht voor haar. 
Hij wil haar meegeven dat ze 
vooral niet bang hoeft te zijn voor 
de toekomst. 

Wees niet bang
Wees niet bang, je mag opnieuw 
beginnen,
astberaden of aarzelend op de 
tast.
Houd je aan de regels, volg je 
eigen zinnen,
laat die hand maar los, of pak er 
juist een vast.

Wees niet bang voor al te grote 
dromen,
ga als je het zeker weet en als je 
aarzelt, wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen die je je 
hebt voorgenomen,
het mooiste overkomt je, het min-
ste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van 
je vinden,
wat weet je van een ander als je 
jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet door je 
te snel te binden,
het leven lijkt afwisselend, maar 
zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van 
de velen,
en tegelijk is er maar een zoals jij.
Dat betekent dat je vaak zult moe-
ten delen,
en soms zal moeten zeggen: laat 
me vrij.

Freek de Jonge 
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vooral omdat je bang bent voor 
wat je in de toekomst te wachten 
staat. Maar de wijsheid is nog niet 
af. Er komt nog iets achter: ‘maar 
dat zelden op komt dagen.’ Dat wil 
zeggen: je bedenkt van alles. In je 
hoofd kunnen zich zelfs de meest 
verschrikkelijke rampscenario’s 
afspelen… Maar die zullen waar-
schijnlijk nooit gebeuren! 

In je hoofd
Tobben over de toekomst, je 

 
  

3.   Tegeltjeswijsheden! 
a. Bedenk eerst je eigen 
levenswijsheid. Maak hem zo 
kort en krachtig mogelijk.  
b. Download het werkblad op 
whymagazine.nl en maak je 
eigen tegeltje.  
c. Hang de tegeltjes allemaal 
op in de klas.  
d. Welke tegeltjeswijsheden 
spreken je aan en waarom?

4.  Lees bron 1.  
a. Schrijf in je eigen woor-
den in één zin op wat Freek 
de Jonge met dit gedicht wil 
zeggen. 
b. Maak nu zelf een gedicht, 
waarin je reageert op Freeks 
boodschap.

1.  Hoeveel zorgen je je ook 
maakt, de kans dat alles 
weer heel anders loopt is 
groot. 
a. Interview een volwassene uit 
je omgeving.  
•   Vraag waar hij/zij zich vroe-
ger veel zorgen over gemaakt 
heeft en wat er vervolgens is 
gebeurd.  
•   Was het nuttig om zich zor-
gen te maken? Waarom wel of 
niet? 
•   Wanneer heeft het wel ge-
holpen om te piekeren? 
b. Maak een verslag van het 
interview.

2.  Probeer je de meest zonni-
ge, ideale, fantastische toe-
komst voor te stellen die je 
maar kunt bedenken. Hoe 
ziet jouw leven er dan uit? 
a. Maak een collage of teke-
ning waarin je deze toekomst 
laat zien. 

zorgen maken over wat er allemaal 
zou kúnnen gebeuren – het speelt 
zich allemaal af in je hoofd. Je 
bedenkt het allemaal; het is er niet 
echt. Toch help je Ruud niet door te 
zeggen dat hij zich echt geen zorgen 
hoeft te maken, of dat het allemaal 
wel mee zal vallen. Maar gelukkig 
kan hij zelf wel wat doen om zijn 
angst wat kleiner te maken. Tips 
voor mensen zoals Ruud staan op 
bladzijde 41. 

}

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Waarom zijn sommige mensen bang voor de 
toekomst?
Wat betekent: 'de mens lijdt het meest door het 
lijden dat hij vreest'?
Weet jij vier tips om te stoppen met je zorgen 
maken? 

w
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevens-
bestand of publiceert, in welke vorm dan 
ook. Het maakt niet uit of het daarbij gaat 
om kopieën, foto’s of welke andere manieren 
van vermenigvuldiging of openbaarmaking.

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

B e g r i p p e n l i j s t
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Arbeidscontract 
Een contract waarin alle rechten en 
plichten staan die jij en je werkgever 
hebben. 
Arbowet 
Regels die gaan over de veiligheid op je 
werk. 
Asiel 
(Tijdelijke) toestemming om in een 
vreemd land te mogen blijven. 
Atheïst 
Iemand die niet in een god of een hemel 
gelooft. 
Begroten
Het maken van een overzicht van je 
verwachte inkomsten en uitgaven.
Binding
De onderlinge band tussen mensen. Je 
kunt meer dan één soort binding hebben 
met iemand. 
Brahma
Deze hindoegoed is de schepper. Samen 
met de god Shiva, de vernietiger en Vis-
hnu,  de god die de schepping in stand 
houdt, leidt hij de wereld. 
Bubbel
Iemand die in zijn eigen 'bubbel' zit, kent 
vooral mensen die net zo zijn als hijzelf. 
Budget
De hoeveelheid geld die iemand heeft. 
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst. In 
een CAO staan afspraken die gemaakt 
zijn voor een hele bedrijfstak over 
bijvoorbeeld lonen, pensioen, overwerk, 
scholing en verlof. 
Conservatief
Conservatieven willen niet te veel ver-
anderingen. Liever nog willen ze terug 
naar hoe het vroeger was.
CV
Afkorting van curriculum vitae. Een 
document met je persoonlijke gegevens 
(naam, adres, telefoonnummer, geboor-
tedatum), welke opleiding je gedaan 
hebt en welke werkervaring je hebt. 

Cyborg
Een mix van mens en techniek. 
Dag des oordeels
Dag aan het einde van de tijd waarop 
God oordeelt over iedereen. Mensen die 
goed geleefd hebben, krijgen een plek 
in het paradijs. Degenen die niet goed 
geleefd hebben, gaan naar de hel.
Economische binding 
De band die je hebt met mensen van wie 
je iets koopt of aan wie je iets verkoopt, 
en met alle mensen die hebben meege-
werkt aan het maken van het product 
dat je koopt. 
Einde der tijden 
De voorstelling van wat er gebeurt aan 
het einde van de tijd. 
Gespreide verantwoordelijkheid
Het idee dat mensen voor elkaar moeten 
zorgen, en dat de overheid steun geeft 
aan wat mensen zelf doen. 
Gevoelsbinding
De band die je hebt met familie en 
vrienden. 
Hiernamaals
Het idee dat er 'iets' is na 'hierna', na dit 
leven. 
Hiernumaals
Het idee dat er niets is na 'hierna', na dit 
leven. 
Ideologie
De ideeën over mensen en hoe je een 
samenleving het best kunt organiseren.
Individualisering
Mensen staan meer los van elkaar (als 
individu) in de samenleving, dan als 
groep of gemeenschap
Karma
Letterlijk: actie, daad. Hindoes geloven 
dat je door goede dingen te doen goed 
karma krijgt, waardoor je ook een goed 
volgend leven zal hebben. Alles wat je 
niet goed doet, breekt dat goede karma 
weer af. 
Kennisbinding 
De band die je hebt met iedereen van 
wie je iets leert, of die iets van jou leert.

Killer robot
Wapens, drones of zelfrijdende tanks 
die zelf kunnen beslissen over leven en 
dood, zonder dat een mens ze bestuurt 
of opdrachten geeft. 
Klimaatvluchteling
Iemand die zijn land moet verlaten, om-
dat het door het veranderende klimaat 
onbewoonbaar is geworden.
Krediet
Wanneer je iets koopt en niet direct het 
hele bedrag betaalt, maar wel gelijk het 
product in handen hebt. De rest van het 
bedrag betaal je later met extra rente.
Liberaal
Liberalen vinden vrijheid de belangrijk-
ste waarde. Ze vinden dat de overheid 
zich zo weinig mogelijk met de burgers 
moet bemoeien. 
Links
Met politiek links worden in Nederland 
vaak de sociaaldemocraten bedoeld. 
Middenpartij
Partij die tussen politiek links en rechts 
in staat. 
Migrant
Iemand die naar een ander land 
verhuist. Niet vanwege een directe drei-
ging, maar omdat hij/zij daar een beter 
leven wil opbouwen. 
Minimumloon 
In de wet is vastgelegd wat het minima-
le inkomen is dat je moet verdienen. Een 
werkgever mag je niet minder betalen. 
Netwerk
Alle mensen die je kent. Je kunt dit net-
werk inzetten wanneer je op zoek bent 
naar een baan. 
Nibud
De Stichting Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting is een organisatie in 
Nederland die jongeren en volwasse-
nen adviseert bij het besteden van hun 
geld. 
Ontslag
Het verbreken van je arbeidscontract. 
Een werkgever moet hier een goede 
reden voor hebben, zoals wanneer het 
bedrijf failliet gaat of moet inkrimpen en 
er geen (passend) werk meer is.

Politieke binding
De band die je hebt met de regering en 
politieke partijen. 
Populisme
Populistische partijen zeggen te doen 
'wat het volk wil'. 
Progressief
Gericht naar de toekomst. 
Rechts 
Met politiek rechts worden in Nederland 
vaak de liberale partijen bedoeld. 
Reïncarnatie
Het geloof dat je ziel na je dood terug-
komt in een ander levend wezen.
Rentmeesterschap
Begrip uit de Bijbel. Het betekent dat 
mensen op een goede manier moeten 
omgaan met bezit en met alles wat 
leeft. Mensen moeten de aarde zo goed 
mogelijk doorgeven aan de volgende 
generaties. 
Revolutie
Wanneer we het hebben over een 
politieke revolutie, bedoelen we dat een 
groep de koning en/of de regering wil 
afzetten door te staken, te protesteren 
of door geweld te gebruiken. 
Schuldhulpverlening
Aangeboden hulp aan mensen met 
schulden. Een professional beheert dan 
hun inkomsten en uitgaven en zorgt dat 
de schulden afbetaald worden en er 
weer genoeg geld is om de basisbehoef-
ten te betalen. 
Shiva
Deze hindoegod is de vernietiger en is 
onderdeel van de heilige drie-eenheid. 
Sociaaldemocraten
Partijen met socialistische ideeën die 
ze via de democratische weg willen 
bereiken.
Sociale cohesie
Het gevoel dat je bij elkaar hoort. 
Socialist
Iemand voor wie gelijkheid en solidari-
teit belangrijke waarden zijn. 
Sollicitatiebrief
Een brief waarin je iets vertelt over 
jezelf, waarom je een bepaalde baan 
graag zou willen hebben en waarom het 
bedrijf jou zou moeten aannemen.

Sollicitatieplicht
De plicht om je best te doen om zo 
snel mogelijk een baan te vinden wan-
neer je een uitkering ontvangt. 
Staking
Mensen stoppen tijdelijk met werken 
en laten zien waarom ze dat doen, 
bijvoorbeeld voor meer loon of betere 
werkomstandigheden. 
Stichting Bureau Krediet Regis-
tratie  
Ook wel BKR genoemd. Deze stichting 
houdt een dossier bij van iedereen 
die een lening of een betalingsachter-
stand heeft. 
Vacature 
Een arbeidsplaats die nog open staat. 
Een bedrijf zoekt dan nog iemand die 
daar wil komen werken. 
Vakbond
Vereniging van werknemers die zich 
inzet voor de belangen van die werk-
nemers. Deze overlegt namens zijn 
leden met de regering of met werk-
gevers over lonen, vakantiedagen, 
werktijden en werkomstandigheden. 
Ook kan een vakbond je, als je lid bent, 
helpen als je een conflict hebt met je 
werkgever. 
Valse profeet
Een profeet die een voorspelling doet 
die niet uitkomt, of die een voorspel-
ling doet uit naam van een afgod. 
Vishnu 
Deze hindoegod is de onderhouder en 
is onderdeel van de heilige drie-een-
heid. 
Vluchteling
Iemand die kan bewijzen dat hij niet 
kan terugkeren naar zijn oorspronke-
lijke land, omdat hij daar vervolgd zal 
worden vanwege zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een be-
paalde sociale groep of zijn politieke 
overtuiging.
Zwartwerken 
Werken voor een loon waarover 
geen belasting wordt betaald. 
Dit is verboden. 
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Je eigen toekomst

Hoe kies je je beroep?

R
olph Drent is eigenaar 
van een keurslagerij. 
‘Mijn vader was ook 
slager. Als klein kind 

liep ik al rond in de slagerij.’ 

Slager zijn is een ambacht: het 
is werk dat je met je handen 
doet. ‘We zijn als vakmensen 
opgeleid om van vlees iets 
moois te maken. Wij kunnen 
een rund, een varken en een 
lam compleet bewerken tot een 
fijn stuk vlees.’

Opleiding
Hoe word je slager? ‘Na de 
middelbare school heb ik de 
dagschool in Utrecht gevolgd. 
Hier werd ik ook direct tot on-
dernemer en manager opgeleid. 
Je kunt ook slager worden door 
een BBL-opleiding te volgen. 
Daarbij ga je één dag in de week 
naar school en werk je vier da-
gen in de week.’ In een slagerij 
werken niet alleen slagers. Er 
zijn ook koks in dienst die maal-
tijden bereiden. En er werken 
gediplomeerde verkoopmede-
werkers.

Ondernemer en slager
‘Of ik me meer ondernemer of 
slager voel, ligt aan de dag. Het 
ligt aan de drukte, en de be-
zetting van het team. Maar als 
leidinggevende ben je steeds 
meer ondernemer dan slager. 
Ik zit de laatste tijd meer achter 
mijn bureau dan dat ik vlees 
snijd.' 
 

Uitdagingen 
‘Het ene moment praat ik met 
een klant over de goede voe-
dingsstoffen in vlees, en een an-
der moment ben ik als onderne-
mer bezig om plannen te maken 
voor de toekomst. Leuk is dat! 
Minder leuk aan mijn werk vind 
ik de administratie.’

Slecht voor het milieu
Is vlees eten niet hartstikke 
slecht voor het milieu? Dat idee 
is volgens Rolph niet helemaal 
terecht. ‘Om vlees te produce-
ren, wordt zeker veel CO² uitge-
stoten. Maar wanneer mensen 
die hier kritiek op hebben zelf 
tweemaal per jaar vliegen, 
vind ik dat zeer hypocriet.’ Het 
is volgens Rolph wel goed om 
hierover na te denken.  
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Tekst: Hilde van Halm, Nienke Moolhuizen

Weet jij al wat je later wil worden? En hoe je die keuze gaat maken? 
Keurslager Rolph groeide op met zijn vak: zijn vader was net als hij 
slager. Ook monteur Eric werkt in het familiebedrijf, ook al was dat 
niet zijn oorspronkelijke plan. Sanne verbaasde zichzelf met haar 
beroepskeuze. Ze zag zichzelf eerst echt niet zitten tussen de nerds, 
maar koos toch voor een baan als ethisch hacker. 

E  
ric is de vierde genera-
tie ‘Van Leeuwen’ die 
werkt in het familiebe-
drijf. Zijn overgrootva-

der is ermee begonnen. Eerst 
was het een agrarisch loonbe-
drijf. Nu doen ze grond-, weg- 
en waterbouw.

‘Na het vmbo heb ik de mon-
teursopleiding bij het SOMA 
College in Harderwijk gedaan,’ 
vertelt Eric. ‘Eerst was ik hele-
maal niet van plan om hier te 
komen werken. Maar ik ben er 
toch langzaam ingerold.’

Werken met je familie
Eric werkt samen met zijn vader, 
twee neven van zijn vader en 
een achterneef. ‘Eigenlijk kan 
ik helemaal niet goed samen-
werken met mijn vader. We zijn 
allebei veel te eigenwijs. Maar 
hij zit op kantoor en ik sta hier 
in de werkplaats; zo gaat het 
prima. Misschien dat mijn vader 
toch te dichtbij staat. Mijn broer 
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is gelukkig een heel andere 
kant op gegaan, want ik denk 
dat met hem samenwerken ook 
lastig zou zijn.’

Mede-eigenaar 
‘Ik ben nu nog in loondienst, 
maar later zal ik wel mede-ei-
genaar worden. Dat klinkt 
misschien makkelijk, maar het 
is ook een hele verantwoor-
delijkheid. We hebben dertig 
man personeel. Die moeten wel 
elke maand betaald krijgen. Nu 
hebben we veel werk, maar hoe 
zal dat in de toekomst zijn? Als 
je voor een baas werkt, dan trek 
je om 5 uur gewoon de deur 
achter je dicht. Maar ik ben hier 
toch meer betrokken. Het werk 
moet wel af.’
‘Het is mooi werk om die 
machines weer aan de praat te 
krijgen. Als mensen niet meer 
verder kunnen, dan kan ik dat 
oplossen.’ 

S
anne Maasakkers 
werkt als ethisch 
hacker. Dat had ze zelf 
vroeger helemaal niet 

bedacht. 

Meer dan stoer
‘Op de basisschool was ik al be-
zig met programmeren,’ vertelt 
Sanne, ‘maar ik was niet van 
plan om daar mijn beroep van te 
maken. Ik zag mezelf helemaal 
niet zitten tussen allemaal nerds.’

Een echt beroep
Maar het is er toch van geko-
men. Sanne werkt als ‘ethisch 
hacker’ bij Fox-IT, een bedrijf dat 
zich bezighoudt met cyber se-
curity. ‘Veel mensen weten niet 
eens dat het een beroep is,’ zegt 
Sanne. ‘Maar er werken alleen 
bij ons al meer dan 350 mensen. 
Een ethisch hacker zoekt bij-
voorbeeld in opdracht van een 
bedrijf uit hoe veilig hun web-
site, of hun interne systeem is.’ 
Dat ‘in opdracht’ is de kern. Alles 
gebeurt in overleg met bedrijven 
die hiervoor een opdracht geven. 

Onveilige mensen
‘Dat doen we door te proberen 
om het systeem te hacken. Hoe 
lang duurt het voor je binnen 
bent? Hoe moeilijk is dat? Dat 
zoeken we uit en we geven 
oplossingen om het veiliger te 
maken. Maar we sturen bijvoor-
beeld ook phishing mails naar 
alle medewerkers. Hoe vaak 
klikken zij erop? Loggen ze in 
of openen ze bestanden? Of we 
bellen op alsof we helpdeskme-
dewerkers zijn. Geven mensen 
ons dan hun wachtwoord? 
Je kunt een systeem nog zo 
veilig maken, als de mensen 
van een bedrijf er onveilig mee 
omgaan, dan heb je er nog niks 
aan! Het is dus heel veelzijdig en 
leuk werk, waarbij je niet alleen 
technisch, maar ook creatief 
moet zijn en goed moet kunnen 
samenwerken.’

Fox-IT organiseert elk jaar een 
summerschool voor middelbare 
scholieren. Daar leer je de basis 
van het hacken. Zie whymaga-
zine.nl voor meer informatie.
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