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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond

van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de

uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met

de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op

www.edu-actief.nl.
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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over de maatschappij waarin we leven.

Een maatschappij heeft regels nodig.
Belangrijke regels gaan over mensenrechten en kinderrechten.
Ook leer je over cultuur. Wat is dat? Wat merk jij ervan?
Veel mensen leven in 1 of meerdere (sub)culturen.

De verscheidenheid van culturen in Nederland is deels door migratie ontstaan.
Uit veel landen zijn mensen naar Nederland gekomen.
Om hier te werken, te studeren of een leven op te bouwen.
Daardoor is de Nederlandse samenleving veranderd.
Dat heeft positieve punten. Maar het levert ook problemen op.

Integratie is een kwestie van aanpassen van 2 kanten.
De nieuwkomers moeten proberen zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur.
En de Nederlandse samenleving moet zich aanpassen, door de grotere culturele
verscheidenheid te accepteren.
Integratie moet van 2 kanten komen.
En ook dan is het nog niet zo eenvoudig om een perfecte samenleving te maken.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.
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Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren. Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop Deelnemer.
3. Klik op ‘Ik en de maatschappij’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Mensenrechten en
kinderrechten
Dit hoofdstuk gaat over mensenrechten en kinderrechten.
Je leert wat deze rechten zijn. En waarvoor ze bedoeld zijn.
Je denkt na over de vraag: wat heb ik ermee te maken?

Recht
Samenleven gaat niet zomaar. In ieder land zijn er regels en wetten.
Die vertellen wat je wel en wat je niet mag doen.
Al die regels en wetten gelden voor iedereen die in dat land woont: de burgers.
Maar ook voor de mensen die het land besturen: de overheid.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan met een rechter te maken krijgen.
Mensen of bedrijven kunnen bij de rechter komen als een wet is overtreden.
Een rechter beslist dan bijvoorbeeld of iemand een straf krijgt of niet.

Een rechter achter zijn bureau.

Anders gezegd: de rechter spreekt recht. Dat noem je ‘rechtspraak’.
Doet de rechter een uitspraak?
Dan moet iedereen die ermee te maken heeft zich aan die uitspraak houden.

Nederland is een rechtsstaat.
Burgers en overheid moeten zich aan wetten, regels en afspraken houden.
Het recht beschermt burgers:
Tegen te veel macht van de staat.
En tegen wraak van burgers op elkaar.
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Opdracht 1
Wat weet jij over recht? Vul het woordweb in.
Je kunt woorden uit de tekst hiervoor gebruiken.

Opdracht 2
Hierna lees je 6 situaties. Bij welke situaties zal een rechter recht spreken?
Kruis de juiste antwoorden aan.
b 2 kleine kinderen gooien een ruit in.
b Ouders weigeren hun kinderen naar school te sturen.
b Een groepje scholieren fietst door rood licht.
b Jaap krijgt als enige van zijn klas geen zakgeld.
b Iemand valt zijn ex-vrouw dag en nacht lastig.
b Een overvaller van een supermarkt wordt gearresteerd.

Opdracht 3
In veel woorden staat het woord ‘recht’.
Vul in de volgende zinnen het juiste woord in. Kies uit: burgerrechten – stemrecht –
rechtsstaat – rechtvaardig – rechtmatige – rechtbank – rechter – terecht

Rechten die alle burgers hebben, noemen we ook wel 

Ons land is een 

Vanaf 18 jaar heb je 

De verdachte werd geboeid de binnengebracht.

Hij luisterde aandachtig naar de 

Het slachtoffer vond de straf 

Eerlijke mensen noemen we ook wel 

De gestolen fiets werd teruggegeven aan de eigenaar.
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Opdracht 4
Werk samen in een groepje van 3 of 4.
Bespreek samen de vragen. Schrijf de antwoorden op in trefwoorden.
Nederland is een rechtsstaat. Waarom is recht belangrijk?

Hoe zou de wereld eruitzien als er geen recht was?

Mensenrechten
In het jaar 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog.
In die oorlog zijn gruwelijke dingen gebeurd: oorlogsmisdaden.
Misdaden tegen de menselijkheid.
Dit mocht nooit meer gebeuren.
Daarom besloten 51 belangrijke landen om te gaan samenwerken.
Die landen richtten de Verenigde Naties (VN) op. In het Engels: United Nations (UN).
De landen wilden samenwerken om de veiligheid over de hele wereld te bewaken.
In 1948 werden daarvoor de ‘Rechten van de mens’ bedacht.
Officieel heet dit: de Universele verklaring van de rechten van de mens.
Hierin staan de grondrechten van de mens: de mensenrechten.
De mensenrechten zijn er voor iedereen, over de hele wereld.
Op dit moment zijn alle 193 landen van de wereld lid van de Verenigde Naties.
Al die landen hebben beloofd dat ze de Rechten van de mens willen naleven.

Het logo van de VN.
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Mensenrechten moeten mensen beschermen tegen de macht van een land of van een
regering.
Ze moeten ervoor zorgen dat iedereen menswaardig kan leven.
Daar hebben álle mensen recht op. Want alle mensen zijn gelijkwaardig.
Enkele belangrijke mensenrechten zijn:
• het recht op voedsel
• het recht op een dak boven je hoofd
• het recht op onderwijs
• het recht op een vrije meningsuiting.

Opdracht 5
De zinnen hierna gaan over mensenrechten.
Welke rechten zijn waar, welke rechten zijn niet waar?

Mensen hebben recht op gratis junkfood. waar/niet waar
Iedereen heeft recht op dagelijks minimaal 2 maaltijden. waar/niet waar
Voor iedereen moet een droge slaapmogelijkheid zijn. waar/niet waar
Iedereen heeft het recht om in een mooi huis te wonen. waar/niet waar
Scholieren hebben recht op 4 lesvrije dagen per week. waar/niet waar
Elk land moet voor voldoende scholen zorgen. waar/niet waar
Je mag in Nederland beledigen wie je wilt. waar/niet waar
In Nederland mag je zeggen wat je wilt. Als je mensen maar niet beledigt. waar/niet waar

Opdracht 6
Schrijf 2 mensenrechten op die jij erg belangrijk vindt.
Schrijf erbij waarom je ze zo belangrijk vindt.

1.

2.
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