Docentenversie

Nieuwsuur in de klas
Legaliseren van wietteelt
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Vakgebied
Maatschappijleer en Economie
Kernbegrippen
drugs, illegaal, overheid, beleid
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:
42: De leerling leert effecten te herkennen van keuzes op
het gebied van werk, (…) consumeren en milieu.
Mens en gezondheid: 12. De leerling kent de ontwikkeling
van opvattingen, technieken en producten in de
gezondheidszorg en kan positieve en negatieve effecten
daarvan bespreken.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, zoals: ‘De
kosten van alcoholgebruik’, ‘De gevaren van lachgas’ en
Zo voorkom je drank- en drugsgebruik.
Antwoorden
1a Dat je wel wiet mag kopen, maar dat het niet
professioneel geteeld mag worden
1b Dat wiet illegaal gekweekt wordt
2 Mensen stellen hun huis ter beschikking voor plantages
of helpen met het oogsten of doorverkopen
3a Dat nog meer mensen wiet zullen gaan gebruiken
3b De liefde
3c Omdat drugshandel maatschappijen sociaal en ethisch
vernietigt
4a Zo kan de overheid de productie beter controleren
4b Omdat hij veel kennis heeft van grootschalige kasbouw

Samengevat
Wiet, hasj of andere softdrugs gebruiken is
verboden als je minderjarig bent. Vanaf achttien
jaar is het niet strafbaar om een joint te roken. Het
is toegestaan om de softdrugs op bepaalde plekken
te kopen, maar de productie van wietplanten is wel
streng verboden. Nederlandse drugsregels zijn best
ingewikkeld. Kan het niet simpeler en veiliger?
Kijkvragen
Gedoogbeleid
1a Wat houdt het gedoogbeleid in?
1b Tot wat voor problemen leidt het gedoogbeleid?
2 Leg uit hoe steeds meer mensen in Heerlen
betrokken raken bij de illegale wietteelt.
Legalisatie
In Uruguay is de wietteelt gelegaliseerd.
3a Welke argument gebruikt de oppositie tegen de
legalisatie?
3b De president van Uruguay is ook tegen
verslaving. Wat is volgens hem de enige goede
verslaving?
3c Waarom vindt hij drugshandel schadelijker dan
verslaving?

In Canada is de wietteelt ook gelegaliseerd.
4a Wat is het argument van de Canadese overheid
voor de legalisatie?
4b Waarom is de Nederlander Hans in de
wietkassen gaan werken?
Discussievraag
Bediscusieer met de klas of wiet wel of niet
gelegaliseerd zou moeten worden. Inventariseer de
voor- en tegenargumenten.
© NTR 2021
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het onderwerp ‘legalisering van drugs’ is te gebruiken
als thema voor je profielwerkstuk bij de vakken
maatschappijleer en economie.
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Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen
studeren:
MBO
Agogisch medewerker
Life coach
HBO
Maatschappelijk werker
Integrale handhaving omgevingsrecht
WO
Criminaliteit en rechtshandhaving
Gezondheid en Maatschappij
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