
 

 

 

LEERLINGENBLAD DOSSIER 

MAATSCHAPPIJLEER  
AFLEVERING 20 Pluriforme samenleving: Tolerantie  

 

KIJKVRAGEN  

1a. Omschrijf in eigen woorden het begrip tolerantie. 

b. Wat staat er in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? 

c. Wat heeft dit artikel met tolerantie te maken?  

 

2. Welk verhaal van onderstaande personen spreekt je het meeste aan? Licht je antwoord toe.  

O Mart Roumen: de sportjournalist en homoambassadeur 

O Wensley Carden: de ex-profvoetballer 

O Fanclub Roze Régâhs 

 

3. Vera Bergkamp, voorheen voorzitter van de belangenvereniging COC voor LHBT’ers (Lesbisch, 

Homo-, Bi-, en Transseksueel), nu D’66 Tweede Kamerlid, maakt zich zorgen over hoe er op scholen 

wordt gereageerd op homoseksualiteit.  

a. Geef van onderstaande gegevens aan of je ze op je eigen school herkent: 

O 50% van de homoseksuele jongeren voelt zich op school niet veilig genoeg om uit de kast te 

komen. 

O 75% van de homoseksuele jongeren wordt op school gepest of getreiterd.  

b. Wat wordt er bij jou op school aan de acceptatie van homoseksualiteit gedaan?  

 

4. Sinds 1 april 2001 is het homohuwelijk in Nederland mogelijk. In artikel 30 van het Burgerlijk 

wetboek staat: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van 

gelijk geslacht. Zoek op internet op welke andere landen sindsdien eveneens het homohuwelijk 

wettelijk hebben goedgekeurd.  

 

5. De KNVB voert sinds 2012 campagne voor meer homoacceptatie op het voetbalveld.  

a. Waarom is dat nodig? 

b. Bekijk in het programma de video ‘Homo. Boeit geen flikker.’ nog een keer. Beschrijf in eigen 

woorden wat de boodschap van de KNVB is.  

c. Welke actie ondernam de KNVB in 2013 om homoacceptatie op het voetbalveld te stimuleren.  

 



 

 

 

6. De organisatie Human Right Watch, waar Boris Dittrich directeur is van de afdeling Seksuele 

Minderheden, komt wereldwijd op voor de belangen van LHBT’ers.  

a. Welk voorbeeld van mensenrechtenschending in Rusland geeft hij? 

b. Zoek op internet op wat de actuele stand van zaken is rondom dit wetsvoorstel in Rusland. 

 

VERDIEPINGSVRAGEN 

7. Uitspraken 

Regelmatig doen mensen bewust of onbewust uitspraken over homo’s die beledigend zijn voor hen.  

a. Zoek op internet drie uitspraken van bekende Nederlanders of buitenlanders die kwetsend zijn voor 

homoseksuelen. 

b. Geef je mening over deze uitspraken. 

c. In veel rap- en hiphopteksten is sprake van homofobie of homohaat. Eminem is daar een voorbeeld 

van. Zoek een aantal teksten op en schrijf een homovriendelijke versie. Werk in tweetallen.  

 

8. Gay Straight Alliance 

Als je geen lesbo’s, homo’s, bi's of transgenders kent op je school, dan kan dit een teken zijn dat er 

iets mis is. Ongeveer 1 op de 10 mensen is namelijk lesbo, homo, bi, transgender of in dubio. Ook op 

jouw school dus. Daarom worden er op scholen GSA’s opgericht. Bekijk de site van de Gay Straight 

Alliance (http://www.gaystraightalliance.nl/) en ga samen aan de slag op jouw school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaystraightalliance.nl/


 

 

 

Docentenblad dossier maatschappijleer 
Aflevering 19 

Doelgroep: havo/vwo klas 4 – 6 

Aansluiting bij examenonderwerpen van het vak maatschappijleer in het gemeenschappelijke deel.  

Aflevering 19 

Parlementaire democratie: Europa 

Sommige problemen kunnen niet op nationaal niveau worden opgelost. Samenwerking met andere 

landen is steeds meer nodig om te werken aan wereldproblemen als de economische- en financiële 

crisis. Hoe en waarom werken we eigenlijk samen met andere landen? Hoeveel macht en 

zeggenschap moeten we er voor ‘inleveren’? 

Net als de deelnemende lidstaten kent ook de Europese Unie een scheiding van machten. De 

Europese Commissie kan als enige orgaan nieuwe wetsvoorstellen indienen. Het Europees Parlement 

mag een wetsvoorstel wel wijzigen maar stemt niet over het hele voorstel. Steeds vaker wordt 

nationale wetgeving ingeruild voor Europese wetgeving. 

ANTWOORDEN  

 

Kijkvragen  

1a. 28, b. 18, c. Brussel 

2a. 1) Vrede tussen de landen, 2) Welvaart voor de bevolking/burgers, 3) Samen een stukje meer 

macht ten opzichte van de buitenwereld. 

b. 7 miljard – 500 miljoen – 28 – 2  

3.   

Beschrijving Europe

se 

Raad 

Raad van 

Ministers 

(Raad van de 

Europese 

Unie) 

Europes

e 

Commis

sie 

Europe

es 

Parlem

ent 

a. Doet voorstellen voor EU-wetten.   X  

b. Wordt door burgers gekozen.    X 

c. Is het dagelijkse bestuur van de EU.   X  

d. Legt de grote lijnen van het beleid 

vast. 

X    

e. Beslist over de wetten van de EU.  X   

f. Vertegenwoordigt de belangen van de    X 



 

 

 

burgers. 

g. Bestaat uit één vertegenwoordiger per 

lidstaat. 

X    

h. Voert de voorstellen uit als nieuwe 

wetten. 

  X  

 

4a. Een lobbyist probeert door gesprekken belangrijke beslissingen te beïnvloeden. 

b. Hij wil informatie van beide kanten hebben om daarna een goede beslissing te kunnen nemen.  

5a. Een voorstel dat burgers kunnen indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van het 

Europese Parlement te krijgen. 

b. Thierry Baudet (historicus/jurist) 

c. Hij vindt het idee op papier leuk, maar hij gelooft niet dat de Europese burgers samen een voorstel 

zullen indienen, want er is geen Europees volk en dat volk wil niet iets samen voorstellen/veranderen 

in Europa. 

6a. Een verdrag wordt tussen staten opgesteld. 

b. Een grondwet wordt door burgers goedgekeurd.  

c. Verdrag  

d. Omdat er tot nu toe geen Europese grondwet is goedgekeurd is Europa in feite nog steeds niet echt 

van de burgers. Alleen van de regeringen die een verdrag hebben ondertekend.  

 

Verdiepingsvragen 

7. Eigen antwoord 

8. Eigen antwoord 

 


