
DILEMMA

Je ouders zijn arm en verdienen niet 
genoeg geld. Jij zit in groep 7. Papa 
vraagt aan jou of je wilt helpen met 

werken. Je weet dat je eigenlijk 
helemaal niet mag werken, want dan 

kan je niet naar school. Als je niet 
meehelpt met werken hebben papa 
en mama niet genoeg geld. Wat doe 

je?

STELLING

Ik maak een melding bij de politie 

als ik een slachtoffer ken van 

mensenhandel. Ondanks dat de 

mensenhandelaar mij bang heeft 

gemaakt en mij gaat slaan als ik 

vertel dat hij een 

mensenhandelaar is. 

DILEMMA

Een vriendin van jou heeft veel proble-
men thuis en denk erover na om weg te 
lopen. Sinds kort spreekt ze ook af met 
een onbekende jongen. Ze mag bij hem 
komen wonen als ze wegloopt. Wat zou 
jij in deze situatie doen? Jouw vriendin 

verraden of zou je niks zeggen en je 
vriendin bij een vreemde laten wonen?

STELLING

 Alle kinderen vanaf tien jaar moeten 
naast school minimaal 8 uur per 

week werken. 

STELLING

Als je op de basisschool zit hoef je 
nog niet te werken voor of na 

schooltijd.

STELLING

Als een kind van twaalf jaar beroemd 
is op sociale media en hiervoor veel 
moet doen na schooltijd, is dit ook 

werk. 

DILEMMA

Je ziet een jongetje, ongeveer even 

oud als jij, vaak bij de winkel staan. 

Hij gaat niet naar school en vraagt 

aan iedereen om geld. Jij weet dat dit 

niet mag. Wat doe je?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

STELLING

 Als iemand een slachtoffer van 
mensenhandel kent, dan moet hij 
een melding maken bij de politie.



  
  



DILEMMA

Stel jij woont achter een 
aardbeienkwekerij. Jij ziet iedere 

ochtend daar mensen werken als je 
opstaat en als je naar bed gaat 

werken ze daar nog steeds. Je hebt 
het vermoeden dat dit 

arbeidsuitbuiting is. Wat ga je doen?

STELLING

Ik zou graag al een bijbaantje willen 
hebben als ik 12 ben. Daarom wil ik 

dat de regels worden aangepast 
zodat ik op mijn 12e al in een 

supermarkt kan werken. 

STELLING

In het woord ‘huiswerk’ zit ook het 
woord ‘werk’. Als 10 jarige mag je 
nog niet werken, dus mag je ook 

geen huiswerk maken. 

STELLING

 Ik bemoei me niet met de kleding die 

mijn ouders voor mij kopen. 

Ondanks dat ik weet dat de kleding 

gemaakt is door kinderen en ik dat 

eigenlijk niet leuk vind. 

STELLING

Als iemand mij dwingt om iets te 
stelen dan doe ik dat niet, ondanks 

dat ik dan door die persoon 
geslagen ga worden. 

STELLING

Als een vriendin mij dwingt om een 
telefoonabonnement voor haar af te 

sluiten zodat zij geld van mij krijgt, is 
dit gedwongen criminaliteit. 

STELLING

Het is normaal als je papa of mama 

vraagt of jij iets uit de winkel wilt 

stelen. 

STELLING

Als mijn vriendje vraagt of ik samen 
met hem iets wil stelen, dan doe ik 

dat. 

 
  



 
  



DILEMMA

Je weet dat een klasgenootje door 
zijn/haar ouders wordt gedwongen 
om in de supermarkt eten te stelen. 
Je klasgenootje wil echt niet dat jij 

dit doorvertelt, omdat ze bang is dat 
ze dan thuis straf krijgt. Wat zou jij 

doen met deze informatie?

DILEMMA

Kies: stelen en er gebeurt niets 
met je zusje OF je steelt niet en je 

zusje wordt geslagen door je baas.

DILEMMA

Een persoon zegt dat jij een pakketje 
met drugs moet wegbrengen. Als je 

dat niet doet gaat hij je vriendje 
slaan. Wat zou jij doen?

DILEMMA

Zou jij iemand geld geven als deze 
persoon aan het bedelen is? Vertel 

kort waarom.

STELLING

Als ik een orgaan nodig heb en die 
niet in Nederland kan krijgen, dan ga 
ik naar een ander land waar het wel 

kan, ook al mag dit niet.

STELLING

Ik zou mijn nier nooit willen doneren.

STELLING

Nederland moet een cadeau 
(bijvoorbeeld veel geld) geven aan 
iemand die een orgaan geeft aan 

iemand anders.

STELLING

Sommige vluchtelingen verkopen 
hun nier, zodat ze de reis van hun 
land naar een veiliger land kunnen 
betalen. Denk na over de volgende 
stelling: Als ik een vluchteling was 
zou ik mijn nier verkopen om mijn 

reis te kunnen betalen. 

 
  



 
  



STELLING

Het is normaal om een naaktfoto 

voor je vriend(in) te maken als hij 
of zij hierom vraagt. 

STELLING

Ik wil donor worden.

DILEMMA

 Mijn buurman heeft mijn nier nodig, 
maar ik wil het liever niet. Nu vertelt 

hij dat hij mij er €7000 voor wil geven 
en een hele goede dokter regelt. Wat 

ga je doen?

STELLING

Als iemand bijna overlijdt doordat 
hij/zij een orgaan nodig heeft, dan 

mag ik mijn orgaan wel verkopen om 
hem/haar te helpen.

DILEMMA

Wereldwijd zijn er te weinig organen 
die gedoneerd worden: er is een 

orgaantekort. Denk erover na met 
elkaar hoe dit orgaantekort in 

Nederland opgelost kan worden. 
Weet jij de beste oplossing?

DILEMMA

 Zou jij een nier doneren als iemand 
uit je familie jouw nier nodig heeft? 
Bespreek dit met de andere spelers.

DILEMMA

Jouw beste vriendin heeft sinds kort 

verkering. Sinds die verkering is ze 

regelmatig ziek, praat ze niet meer 

tegen je en zie je dat ze blauwe 

plekken heeft. Wat zou je doen? 

Overleg dit met de groep.

STELLING

Het is niet raar om bij je juf of 

meester ‘s avonds met z’n tweeën 

film te gaan kijken. 

 
  



 
  



DILEMMA

Een klasgenootje van jou is al heel 
lang onzeker en durft vaak niet mee 

te zwemmen. Je vraagt aan haar 
waarom. Zij vertelt je uiteindelijk dat 

ze haar lichaam niet mooi vindt, 
omdat haar vriendje haar lelijk heeft 
genoemd en heeft geslagen. Wat doe 

je met deze informatie? 

DILEMMA

Iemand heeft een naaktfoto van jou. 

Hij of zij zegt dat jij nu dingen voor 

hem/haar moet doen die jij niet wilt 

doen. Anders gaat hij/zij de naakt- 
foto doorsturen. Wat zou jij in deze 

situatie doen?

STELLING

Als iemand in jouw familie je vraagt 
om seksuele handelingen te doen 

die je eigenlijk niet wilt, dan moet je 

dat toch doen. Het is namelijk wel je 

familie. 

STELLING

Doordat jij een weddenschap 
verloren hebt moet je nu verplicht 

met iemand zoenen. Dit kan gewoon, 
want dit hoort bij het spel. 

STELLING

Een meisje van 14 mag een relatie 
hebben met een man van 25. Dit is 

niet raar. 

STELLING

Je mag in een relatie niet slaan of 
schoppen, ook niet als je vriendje of 
vriendinnetje niet doet wat jij zegt.

DILEMMA

Volgens de wet ben je vanaf je 18e 
volwassen en oud genoeg om zelf te 
beslissen wat je met je lichaam en 

leven doet. Maar vanaf je 16e mag je 
wel trouwen als een rechter dit 
goedkeurt. Wat vind jij hiervan?

DILEMMA

Je ontmoet iemand die heel lief 

tegen je doet. Hij/zij wilt graag een 

keer met jou afspreken. Jij vindt 

hem/haar eigenlijk helemaal niet zo 

leuk. Wat zou jij doen? 

 
  



 
 


