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Deze debatopdracht is gemaakt door Seneca Burgerschap en de DebatUnie. Deze stelling 
past bij het boek Pluriforme samenleving voor het vak maatschappijkunde.

Maar stel je voor dat deze maatregel toch doorgaat. Dat levert 
natuurlijk veel boze reacties en demonstraties op. Een journalist 
vraagt mensen dan waarom zij demonstreren.

2) Bedenk voor de volgende mensen waarom zij demonstreren.  
 Leg dit in 30 seconden uit aan de journalist. 

Als deze maatregel is ingevoerd, word het op een gegeven moment 
normaal. 10 jaar geleden mochten jongeren van 16 en 17 jaar nog 
drinken, nu niet meer en het wordt al ongewoner. Of roken in de 
horeca: ook dat is nu raar terwijl dat 15 jaar geleden gewoon was. 

Logeren bij iemand met een andere cultuur kan dus ook heel gewoon 
worden. Stel je voor dat over 30 jaar kinderen van jouw gaan logeren 
bij iemand anders.

3) Wat zou je dan graag willen als ouder?

 Stelling: ‘Elke jongere tussen de 12 en 
 16 jaar moet verplicht twee weken per jaar  
 logeren bij een gezin met een andere cultuur.’

Hoe vind jij het om om te gaan met mensen met een andere cultuur? 
Vind je dat leuk of spannend? In Nederland leven mensen met 
verschillende culturen. Die kennen elkaar niet altijd even goed. 
Daarover gaat deze debatopdracht.

In deze stelling staat best een bijzonder voorstel. Mensen staan vaak 
wel open om andere culturen te leren kennen. Maar om jongeren 
verplicht twee weken te laten logeren? Dat kan toch niet?

1) Bedenk 5 andere zaken die je ook moet doen. Schrijf er achter  
 van wie je dat moet.

Ik moet / ik mag niet… Dit moet van / mag niet van..

Een boze vader van drie 
dochters uit Eindhoven

Een islamitische moeder uit 
Rotterdam 

Een Groningse moeder 
die op de PVV stemt

Een Amsterdamse vader 
die op GroenLinks stemt
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4) Wat zou je dan juist niet willen als ouder?

5) Welke cultuur zou je willen dat je kind leert kennen? 

6) Welke cultuur zou je willen dat je kind niet leert kennen?

Als jouw kind ergens anders gaat logeren, komt er ook een kind bij 
jullie logeren. Je mag als ouder dan je voorkeur opgeven.
7) Uit welke cultuur zou je graag iemand in jouw huis willen hebben?  
 Waarom?

8) Wat zou je iemand met een andere cultuur willen laten zien van  
 jouw cultuur?

Meer weten over debat? Ga naar www.debatunie.nl
Meer weten over maatschappijkunde? Ga naar www.maatschappij-kunde.nl

Elke jongere tussen de 12 en 16 
jaar moet verplicht twee weken 

per jaar logeren bij een gezin  
met een andere cultuur. 

ik ben voor, want...

ik vind het 
helemaal niets!

helemaal 
mee eens!
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