
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Kun je slechte ouders verbieden 
kinderen te krijgen? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Mag iedereen kinderen krijgen? Ook ouders die 
bijvoorbeeld verslaafd zijn of een ernstige verstandelijke 
beperking hebben? Het is een lastige ethische vraag, want 
iedereen is vrij om zich voort te planten. Maar 
deskundigen zouden in extreme gevallen graag ingrijpen. 
 
Vakgebied 
Mens en Maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Kind / voortplanting / ethiek / kindermishandeling 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs, VO Kerndoel 36 - De leerling leert 
betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd 
standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij 
respectvol met kritiek om te gaan. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld:  
Hoe is het om op te groeien met een zwakbegaafde 
moeder? 
Hoe moet ik omgaan met een alcoholverslaafde ouder? 
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 C: Dat sommige mensen verplicht anticonceptie zoals de 
prikpil moeten gebruiken  
2 1/4/6: verslavingsproblematiek/ernstige psychiatrische 
problematiek/verstandelijke beperking met moeite voor 
zichzelf en anderen te zorgen 
3 Ze ging zonder ontbijt naar school en droeg ongewassen 
kleding 
4 Ze wil andere kinderen het leed besparen dat ze zelf 
heeft meegemaakt  
5 Hendrikus werd uit huis geplaatst maar daarna werd er 
toch besloten dat hij weer bij zijn ouders mocht wonen 
onder begeleiding.  
6 Het leed voor de kinderen en de kosten voor de 
maatschappij  

Kijkvragen 
 

1. Wat houdt ‘verplichting tot anticonceptie’ in? 
A Dat sommige mensen verboden wordt om seks te 
hebben 
B Dat sommige mensen verplicht gesteriliseerd worden 
C Dat sommige mensen verplicht anticonceptie zoals de 
prikpil moeten gebruiken  
 
2. Martin werkt bij jeugdzorg. Welke drie soorten 
problematiek noemt hij waarbij hij vindt dat anticonceptie 
verplicht zou moeten worden? 
1 Verslavingsproblematiek 
2 Mensen met een fysieke handicap 
3 Gescheiden ouders 
4 Ernstige psychiatrische problematiek  

5 Ouders die geen Nederlands spreken  
6 Verstandelijke beperking  
 
3 Lucie groeide op in een gezin bij zwakbegaafde ouders. 
Noem twee voorbeelden waaruit blijkt dat ze 
verwaarloosd werd.  
 

 
4 Lucie is niet boos op haar ouders, toch vindt ze dat 
ouders die niet voor hun kind kunnen zorgen niet nog 
meer kinderen zouden mogen krijgen. Waarom? 
 

5 Hendrikus is een voorbeeld dat laat zien dat het niet 
makkelijk is om voor anderen te besluiten of zij wel of niet 
voor hun kind kunnen zorgen. Leg dit uit.  
 
6 Er worden in de aflevering twee argumenten genoemd 
om ouders te verbieden kinderen te krijgen. Welke twee.  
 
Gespreksvraag 
Ga in groepjes in gesprek over of je vindt dat anticonceptie 
wel of niet verplicht mag worden gesteld.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/moederliefde-hoe-is-het-om-op-te-groeien-met-een-zwakbegaafde-moeder/#q=zwakbegaafd
https://schooltv.nl/video/moederliefde-hoe-is-het-om-op-te-groeien-met-een-zwakbegaafde-moeder/#q=zwakbegaafd
https://schooltv.nl/video/de-vloer-op-jr-hoe-moet-ik-omgaan-met-een-alcoholverslaafde-ouder/#q=verslaving
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Samengevat 
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beperking hebben? Het is een lastige ethische vraag, 
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Vakgebied 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘verplichte anticonceptie’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak mens en 
maatschappij.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Zorg en Welzijn 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO: 
Welzijn en samenleving 
Jeugdzorg 
 
WO: 
Ethiek   
Pedagogiek 
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