Nieuwsuur in de klas
Vondelingenkamers
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onderbouw/ bovenbouw

Samengevat
Verschillende landen in de wereld hebben
babyluikjes. Wanhopige moeders die
ongewenst zwanger zijn geworden en niet
weten wat ze met hun baby aan moeten,
kunnen hun kindje in een luikje achterlaten.
Hier kunnen hulpverleners de baby opvangen
en verzorgen. In Nederland zijn sinds kort ook
vondelingenkamers. De moeder kan hier veilig
en in alle rust haar baby in een wiegje
achterlaten. De vondelingenkamers zijn voor
sommige mensen een humane oplossing,
maar de formele hulpverlening staat niet
achter de vondelingenkamers.

Kijkvragen
1 Welk van onderstaande stellingen is waar.
Je bent een vondeling als:
A je door je moeder ergens wordt
achtergelaten omdat ze niet voor je kan of wil
zorgen.
B je moeder ongewenst zwanger is geraakt
maar je toch geboren laat worden.
C je moeder je afstaat en door iemand anders
laat opvoeden.

Vakgebied
Maatschappijleer
Bron: Walter Winckelmann

Kernbegrippen
Babyluikje, vondeling, ethiek,
Eindtermen
Deze video sluit aan bij het volgende domein
in het examenprogramma:
D2: Sociale rechten en plichten
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl is meer
te vinden over hulpverlening. Bijvoorbeeld de
aflevering Gemeente en zorgbeleid van
Nieuwsuur in de klas.
Antwoorden
1 A 2 Een babyluik is een luik in de
buitenmuur waar je je baby in kunt leggen.
Een vondelingenkamer is een kamer met een
wiegje. 3 Je hebt een plek waar je anoniem
naartoe kunt. Het voorkomt wellicht dat
baby’s op straat gelegd worden. 4 Als je dit
toestaat, dan zeg je dat het oké is om je kind
te achter te laten. 5 Het FIOM heeft veel
ervaring en kan de vrouwen helpen en vindt
hulp op maat afgestemd op de persoon
belangrijk. 6 Bijv. FIOM, Sense, Siriz. 7 Voor:
het maakt het makkelijker en verlaagt de
drempel. De nadruk kan beter op preventie
van zwangerschap liggen. Tegen: deze
oplossing is beter dan wanneer het kind in
een vuilniszak of glasbak gelegd wordt en
daar sterft. Ieder mens heeft recht op leven.

2 Wat is het verschil tussen een babyluikje en
een vondelingenkamer?
3 Welk argument wordt in de video voor de
vondelingenkamers gegeven?
4 Welk argument wordt in de video tegen de
vondelingenkamers gegeven?
5 Het FIOM is een instantie die gespecialiseerd
is in hulp bij ongewenste zwangerschap en
vragen over afstamming. Waarom is het FIOM
tegen de babyluikjes?
Verdiepingsvraag
6 Welke instanties zijn er in Nederland voor
moeders die ongewenst zwanger zijn?
7 Gebruik de volgende stelling voor het voeren
van een discussie in de klas.
Stelling:
Als je een vondelingenkamer toestaat, zeg je
daarmee eigenlijk dat het oké is om je kind te
dumpen. Vondelingenkamers moeten daarom
niet toegestaan worden.

© NTR 2015

