
 

Metropolis in de klas 
Uit elkaar 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Soms groeien mensen uit elkaar. Ze zijn 
altijd gelukkig getrouwd geweest, maar 
samenzijn gaat niet langer. Scheiden komt 
overal ter wereld voor. Soms gaat het heel 
harmonisch, maar vaak ook verloopt het niet 
vlekkeloos en moet er een bemiddelaar aan 
te pas komen. Ook in de Verenigde Staten 
van Amerika en India zijn er stellen die in een 
vechtscheiding terecht zijn gekomen. Hoe 
lukt het hen de scheiding uiteindelijk tot een 
goed einde proberen te brengen? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
scheiding – cultuur – socialisatie – 
vechtscheiding – wet – advocaat – India – 
Verenigde Staten 
 
Kerndoelen 
7.6 cultuur en socialisatie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog 
meer te vinden over familie en gezin. Zoals 
deze aflevering over armoede in Nederland. 
 
Antwoorden 
1 Dan zijn meer mensen economisch 
zelfstandig en redden ze zich beter als ze 
weg gaan bij hun partner. 2  Een regeling 
waarin wordt vastgelegd wanneer het kind 
bij de vader en/of moeder is. 3  Meer 
voorlichting over de impact van scheiden. 
Coaching of therapie tussen de partners om 
een scheiding te voorkomen. 4 Dit wil zeggen 
dat wanneer je niet je zin krijgt, je dit soms 
moet accepteren. In een huwelijk is dit 
belangrijk, anders loopt het sneller uit op 
een echtscheiding. 
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Kijkvragen: 
 
1 Als het goed gaat met de economie kan dat 
gevolgen hebben voor een huwelijk. Mensen 
scheiden bijvoorbeeld eerder. Waarom kan 
een scheidingen een gevolg zijn van een 
betere economie? 
  
2 Als er bij een scheiding kinderen een rol 
spelen, dan moet er een omgangsregeling tot 
stand komen. Hoe zou jij het begrip 
omgangsregeling omschrijven? 
 
3 Het aantal scheidingen in Nederland neemt 
toe. Bijna één op de drie huwelijken eindigt in 
een echtscheiding. Welke maatregelen kunnen 
genomen worden om dit aantal te 
verminderen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 ‘Als je een relatie hebt, dan moet je wel eens 
water bij de wijn doen’. Zoek uit wat ‘water 
bij de wijn doen’ betekent en verklaar wat dit 
te maken heeft met een huwelijk. 
 
5 Er is een speciale website voor kinderen van 
gescheiden ouders. www.villapinedo.nl.  
Bezoek deze website.  
Waarom is het goed dat deze website er is? 
 
 

             

http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-uit-elkaar/
http://schooltv.nl/programma/metropolis-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/zapp-echt-gebeurd-mensjesrechten-hagelslag-4-ever/

