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Deze debatopdracht is gemaakt door Seneca Burgerschap en de DebatUnie. Deze stelling 
past bij het boek ‘Werk’ voor het vak maatschappijkunde.

Maar er zijn meer leerlingen en meer mensen die met deze stelling 
te maken krijgen. Vul in onderstaande tabel een argument in dat 
past bij die persoon. 

3) Vul in de volgende tabel.

Persoon Voor of 
tegen?

Argument

Leerling die altijd 
een 8 of hoger haalt

Leerling die 12u in 
de week een bijbaan 
heeft

Leraar

Teamleider op 
school

Ouders met veel 
geld

Ouders met weinig 
geld

  Stelling: ‘‘Leerlingen met hogere  
  rapportcijfers moeten een financiele bonus  
  krijgen die een bijbaan overbodig maakt.’

In deze debatopdracht ga je je inleven in verschillende mensen. 
Wat voor gevolgen heeft het voor hen als je geld krijgt voor een 
goed rapport?

Marijn en Anne werken allebei zoveel mogelijk bij de lokale 
supermarkt. Ze vinden het werk gezellig en sparen voor hun 
vakantiereizen met vrienden. Marijn moet veel tijd besteden aan 
school, maar haalt toch 7ens voor de meeste vakken. Anne doet 
vrijwel geen moeite of huiswerk en haalt toch een 6,5 gemiddeld. 

1) Denk je dat Marijn door de maatregel zijn inzet voor  
 school zal veranderen?
 

 Ja / nee, want. . .

2) Denk je dat Anne door de maatregel haar inzet voor  
 school zal veranderen?

 Ja / nee, want. . .
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4) Zou je zelf door deze maatregel andere keuzes maken in je  
 leven?

 Ja / nee, want. . .

5) Vind jij dat deze maatregel wel of niet moet worden ingevoerd?

 Wel / niet, want. . .

Meer weten over debat? Ga naar www.debatunie.nl
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‘Leerlingen met hogere 
rapportcijfers moeten een 

financiële bonus krijgen die een 
bijbaan overbodig maakt.’

Marijn besteedt veel tijd  
aan school. Voor de meeste 
vakken haalt Marijn een 7.

Anne kan eigenlijk wel  
een niveau hoger aan maar doet 

niets voor school. Anne haalt 
gemiddeld een 6,5.
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