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Samenvatting
De morele ontwikkeling van opgroeiende kinderen is uitvoerig beschreven in de
ontwikkelingspsychologie en onderwijstheorie. Over het morele redeneren van kinderen en
adolescenten ten aanzien van alledaagse vraagstukken is echter veel minder bekend.
In plaats van de blik te richten op het algemene verhaal van de morele ontwikkeling van jongeren,
wordt in dit onderzoek gekeken naar de individuele en persoonlijke wijze van redeneren binnen
een vijftal leeftijdscategorien om zo een beeld te vormen van de concrete morele overwegingen
van jongeren bij vraagstukken die gaan over gelijkheid, solidariteit en inspraak/macht.
Bij dit onderzoek wordt aangehaakt bij het gedachtegoed van onder andere Paxton, Greene,
Turiel, Piaget en Kohlberg en wordt concreet gekeken naar het spanningsveld tussen gelijkheid en
vrijheid in de beloning van arbeid, gedeelde en eigen verantwoordelijkheid bij collectieve goederen
en inspraak versus vertegenwoordiging bij het nemen van bestuurlijke beslissingen.
Duidelijk wordt dat jongere leerlingen neigen naar redeneren vanuit gelijkheid en dat denkwijzen
resultaatgericht zijn. Daarnaast hebben zij een focus op autoriteit, eigenbelang en conformisme.
Oudere leerlingen redeneren sterker vanuit vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en houden meer
rekening met de context van een probleem en kunnen hun motieven duidelijker verwoorden.
Daarnaast zijn zij meer gefocust op conformisme en plicht.
Dit onderzoek vraag om een vervolg. Het subjectieve karakter kan voor een deel worden getackeld
door meer interviews af te nemen of de cases in (breder) klassenverband te bespreken. Ook heeft
dit onderzoek interessante ideeën opgeroepen voor een grootschalige enquête bestaande uit nog
eenvoudiger case-materiaal.
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1 Probleemstelling
In dit hoofdstuk beschrijf ik waar het onderzoek plaatsvindt, wat het onderzoek inhoudt en wat het
doel is van het onderzoek.

1.1 Onderzoekscontext
De Vrije School Den Haag bestaat uit een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs.
Hoewel beide niet intensief samenwerken, kan worden gesproken van een doorlopende leerlijn en
kiezen ouders en leerlingen na de overstap vanuit het basisonderwijs aan de Abbenbroekweg (het
basisonderwijs) vaak voor het vo aan de Waalsdorperweg.
In mijn vakgebied heb ik vooral te maken met de leerlingen in het 3e en 4e leerjaar van de mavo,
havo en vwo. Daarnaast werk ik met leerlingen in de onderbouw tijdens de lessen mens en
maatschappij. Met het basisonderwijs heb ik tegenwoordig niets meer te maken maar heb
daarmee nog wel feeling vanuit de pabo en stage op onder andere het basisonderwijs van De Vrije
School aan de Abbenbroekweg.
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1.2 Aanleiding
In het leven van alledag maken we - vaak al vanaf jonge leeftijd - morele keuzes: wat is juist, goed
of rechtvaardig? Onze afwegingen bij het maken van een dergelijke keuze, hangen sterk samen
met datgene wat van ons wordt verwacht: de waarden die we ons hebben eigen gemaakt en de
gegeven situatie. Vaak zijn dit onbewuste processen waarbij uiteenlopende redeneringen kunnen
worden aangevoerd.
In een pluriforme en democratische samenleving is het vermogen tot kritische zelfreflectie, moreel
besef en de bereidheid om je in te zetten voor een ander, een belangrijk aspect van de
ontwikkeling op school. Het vermogen tot moreel redeneren neem hierin een centrale rol in en kan
worden beschouwd als een sociale kracht (Paxton & Greene, 2009).
Er is nog veel onduidelijk over de mate en manier van moreel redeneren van leerlingen in het
primair en voortgezet onderwijs. In mijn onderzoek wil ik kijken naar hoe kinderen en jongeren
redeneren als het gaat om alledaagse morele vraagstukken om zo inzicht te krijgen in de
afwegingen die bij kinderen en jongeren een rol spelen. Dit kan handvatten bieden in het werken
met leerlingen in de burgerschapslessen en maatschappijvakken.
Hoofdvraag
Hoe redeneren leerlingen van uiteenlopende leeftijden (6-18) ten aanzien van alledaagse morele
vraagstukken?
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1.3 Doelstelling
Door dit onderzoek wil ik Inzicht krijgen in de manier waarop kinderen en tieners redeneren ten
aanzien van morele vraagstukken en welke overwegingen zij hierbij gebruiken. Daarbij wil ik niet
kijken naar (extreme) gedachte experimenten waarbij bijvoorbeeld over leven en dood besloten
moet worden zoals bij het Trolleyprobleem (Foot, 1967), maar ik wil dit doen aan de hand van
situaties waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: vraagstukken die te maken hebben met
de manier waarop we samenleven.
De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdragen aan het afstemmen van de lesstof op de
belevingswereld voor de lessen burgerschap en maatschappijleer. In de lesvoorbereiding houdt
men rekening met de beginsituatie en van de leerlingen: welke kennis, vaardigheden en houdingen
hebben zij inmiddels verworven, zich eigen gemaak en wat betekent dit voor de manier waarop zij
met maatschappelijke vraagstukken om gaan.
Dit onderzoek heeft een diagnostisch karakter. Op basis van de bevindingen kan bijvoorbeeld een
plan gemaakt worden waarmee het moreel redeneren geoefend of gestimuleerd wordt.
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2 Theoretisch kader
Bij het kijken naar moreel redeneren ga ik eerst in op wat moreel redeneren inhoudt om vervolgens
de verschillende aspecten van moraliteit uiteen te zetten. Aan de hand van voorbeelden wordt
gekeken naar de rationele (cognitieve), de meer emotionele (affectieve) kant en de
gedragscomponent van moraliteit. Daarbij wordt onder andere ingegaan op het bekende
Trolleyprobleem hoewel dit voor het eigenlijke onderzoek niet gebruikt wordt.
Tenslotte ga ik in op verschillende manieren van manier van redeneren aan de hand van Piaget’s
opvattingen en Kohlberg’s stadia van morele ontwikkeling.

2.1 Moreel redeneren
Tijdens de middeleeuwen was het in Europa niet ongebruikelijk dat dieren die een mens hadden
aangevallen of gedood, werden vervolgd, veroordeeld en gestraft. De mens werd gezien als de
kroon van de schepping en dieren zijn ondergeschikten (Girgen, 2003). Het werd destijds als
onnatuurlijk en moreel verwerpelijk beschouwd als dieren mensen verminkten of doodden. Aan
dieren werd wel een verminderde morele capaciteit toegekend maar zij werden desondanks
verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag jegens mensen.
Moreel redeneren is volgens Kohlberg (1969) het vermogen om morele situaties te beoordelen en
is gebaseerd op innerlijke principes en door Haidt (2001) wordt het gedefinieerd als: ‘evaluating the
(good vs. bad) actions or character of a person that are made with respect to a set of virtues held
to be obligatory by a culture or subculture’. Maar ook: ‘A conscious mental activity that consists of
transforming given information about people in order to reach a moral judgment’ - (Haidt, 2001).
Bij een morele redenering gaat het - anders dan een logische of analytische redenering (klopt
het?) - over wat zou moeten zijn, wat zou moeten worden gedaan, enz., afgezien of het
daadwerkelijk ook het geval is of kán zijn. Moreel redeneren is een denkproces met als doel na te
gaan of een idee goed of slecht is.
De mentale activiteit zoals Haidt die omschrijft, gaat in de vroege kinderjaren vooral uit van
gelijkheidsbeginselen binnen interpersoonlijke relaties. Aangenomen wordt dat kinderen tot een
jaar of tien eerlijkheid begrijpen in termen van directe wederkerigheid en strikte gelijkheid. Pas
tijdens de vroege adolescentie wordt geleerd om directe wederkerige relaties te overstijgen en te
redeneren in termen van algemeen belang. Tegelijkertijd heeft onderzoek aangetoond dat kinderen
al vanaf tien jaar kunnen redeneren op basis van morele principes, zoals eerlijkheid en gelijkheid in
algemene zin (Dys et al., 2014).
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2.2 Vaardigheden
Morele redeneervaardigheden staan niet op zichzelf maar gaan hand in hand met cognitieve
vaardigheden, morele emoties en overtuigingen en morele motivatie (de bereidheid om morele
regels te volgen). Onze morele overwegingen zijn plaats- en tijdgebonden en de sociale omgeving
(groep) en persoonlijke ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol.
Als we opgroeien bouwen we een denkkader op over zaken als welzijn, rechtvaardigheid en
rechten in relatie tot emoties zoals affectie, sympathie en empathie. Gedurende deze morele
ontwikkeling gaan we steeds meer plaats bepalen en vormen we een morele identiteit: de mate
waarin het belangrijk is voor iemands identiteit om een moreel persoon te zijn (Dys et al., 2014).
Een omschrijving die de mentale activiteit van moreel redeneren duidelijk benoemt, komt van
Paxton en Greene. In deze definitie wordt moreel redeneren in de context van andere morele
overwegingen geplaatst. Deze definitie wordt gebruikt voor het verdere onderzoek.
Conscious mental activity through which one evaluates a moral judgment for its (in)consistency
with other moral commitments, where these commitments are to one or moral principles and (in
some cases) particular moral judgments (Paxton & Greene, 2009).
In het onderzoek wordt dan ook gekeken hoe - aan de hand van een gesteld vraagstuk - wordt
geredeneerd ten aanzien van dit vraagstuk, maar ook in relatie tot aspecten die met dit vraagstuk
samenhangen: de context.

2.3 Morele vraagstukken: het Trolleyprobleem
We gebruiken morele redeneringen om te bedenken wat juist, goed of rechtvaardig is en moreel
redeneren gebeurt ten aanzien van morele vraagstukken. Een bekend voorbeeld is het
Trolleyprobleem welke er in het kort op neer komt dat er vijf levens gered kunnen worden door een
enkel persoon te offeren. Utilitaristisch bekeken (is het nuttig?) is het juist om dit ene leven uit te
wisselen voor vijf andere: door de handeling zijn immers meer mensen beter af. Maar men kan ook
redeneren dat er absolute gedragsregels zijn en dat als een handeling op zichzelf schadelijk is, het
niet uitmaakt wat het oplevert: deontologisch (plicht of absolute gedragsregels).
Recentelijk is een grootscheepse online enquête gehouden (The Moral Machine Experiment)
waarbij mensen varianten van het Trolleyprobleem voorgelegd krijgen en hen gevraagd wordt
beslissingen te nemen met betrekking tot zelfrijdende auto’s. In de test moet steeds een keuze
gemaakt worden welke personen omkomen bij een hypothetische ongeval (aantal, vrouw, man,
kinderen, personen met status, etc.). Opvallend was is hoe zeer de uitkomsten per land of regio
verschillen. Zowel het onderzoek als uitkomsten kunnen online bekeken worden en je kunt zelf ook
deelnemen (Awad et al., 2018).
In het dagelijks leven van kinderen en adolescenten echter, bestaan morele dilemma's vooral uit
conflicten tussen morele verplichtingen en persoonlijke verlangens (Beißert & Hasselhorn, 2016).
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Bij het onderzoeken van het morele redeneren worden daarom situaties genomen die dicht bij de
belevingswereld staan. Bijvoorbeeld het verdelen van geld/middelen, in hoeverre je de plicht hebt
om anderen te helpen, wie er mee mogen denken over belangrijke beslissingen. Vraagstukken
over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, eerlijke verdeling, gelijkheid etc.

Het trolleyprobleem
McGeddon. (2016, 13 oktober). Trolley problem [Illustratie]. Geraadpleegd van link

The Moral Machine Experiment
MIT (Massachusetts Institute of Technology). (2016). Moral Machine. Geraadpleegd van link
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2.4 Empathie aan de basis
In de eerste levensjaren ontwikkelt een mens empathie door nabootsing, conditionering en
(directe) associatie. Aan het eind van het tweede en in de loop het derde levensjaar, leren
kinderen zich inleven in de ander. Kinderen kunnen zich dan een voorstelling maken van
(eenvoudige) zaken die voor de ander belangrijk of nodig zijn. En daarmee is de basis voor de
empathische vermogens die we in de jaren erna ontwikkelen, grotendeels gelegd (Hoffman, 2007).
Kunnen handelen op basis van wat de ander nodig heeft, kan moreel agentschap worden
genoemd. Daar hoeft niet perse een redenering aan vooraf te gaan. Een persoon die een
drenkeling uit het water helpt omdat diegene anders zou verdrinken, handelt moreel zonder morele
overweging. Dit niet-rationele aspect van morele besluitvorming wordt duidelijk beschreven door
Jonah Lehrer in zijn boek Hoe wij beslissen. Daarover gaat de volgende paragraaf.

2.5 Morele emoties: een variatie op het Trolleyprobleem
Lehrer wijst er in hoofdstuk 6 van Het morele denken op dat morele besluitvorming in wezen draait
om medeleven. Hij stelt dat het nemen van morele beslissingen vooral een gevoelskwestie is. En
niet zoals Kant stelde, dat we door het inzetten van de rede, steeds beter in staat zouden zijn om
tot een juiste kijk op de wereld te komen. Volgens Leher bedenken mensen overtuigende
argumenten om hun morele intuïties te rechtvaardigen waarbij de redenering (kale feiten)
ondergeschikt zijn aan de emotionele lading (Lehrer, 2009, p180-185). Dit kan worden
geïllustreerd door twee versies van het Trolleyprobleem met elkaar te vergelijken.
Het uitgangspunt is in beide gevallen hetzelfde: je kunt vier (van de vijf) levens redden door een
handeling te verrichten. Handel je niet, dan sterven vijf mensen. Handel je wel, dan offer je een
enkel leven op om de andere vijf mensen te redden.
In het eerste geval doe je dit door een hendel over te halen. Je bevindt je langs het spoor of in de
trolley en als je een hendel overhaalt, verschuift de wissel waardoor in plaats van vijf mensen, nu
slechts één mens overreden wordt (zoals beschreven door Philippa Foot in 1967). In dit geval is
ongeveer 95 procent van de mensen het erover eens dat het moreel aanvaardbaar is om één
leven in te wisselen voor vier andere.
Als we echter kijken naar een variatie op het probleem, verandert de zaak ingrijpend. Nu is er
slechts een enkel spoor met daarop vijf mensen. Door een zware man vanaf een voetbrug (die
over de reling hangt om te kijken wat er aan de hand is) een klein duwtje te geven, kun je de trolley
stoppen. Feitelijk offer je daarmee nog steeds een enkel leven om er vijf te redden maar in dit
geval is er vrijwel niemand bereid om dit te doen.
Dit voorbeeld laat een belangrijk verschil zien tussen persoonlijke en onpersoonlijke beslissingen.
In het eerste geval wordt vooral de ratio aangesproken: het verdient de voorkeur om een enkel
leven te offeren om vijf anderen te redden. In het tweede geval kunnen de meeste mensen niet om
het gevoel heen dat het simpelweg verkeerd is om iemand van een brug te duwen die vervolgens
zijn dood tegemoet valt. Het feit dat daarmee meerdere levens gered worden, is nu ondergeschikt
(Greene et al., 2009).
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2.6 Rede of emotie?
Hoewel een gedachte experiment zoals het Trolleyprobleem tot de verbeelding spreekt, maak ik in
het onderzoek gebruik van cases die gebaseerd zijn op meer alledaagse situaties om twee
redenen.
In de eerste plaats wil ik met name de jongere kinderen niet confronteren met al te ‘zware’ ethische
dilemma’s. Nog even los van de mogelijke vragen en (morele) bezwaren die dit oplevert bij ouders
en collega’s, verwacht ik dat de redeneringen die daaruit als reactie volgen, weinig nuance met
zich meebrengen. Iets waar ik in dit onderzoek juist wel naar op zoek ben: welke nuanceverschillen
zijn er tussen de verschillende leeftijden en leerlingen onderling?
Maar ook al zijn deze gedachte experimenten geschikt om tijdens lessen te bespreken, sluiten ze
niet perse aan bij de vraagstukken die in de maatschappijleerlessen of burgerschapslessen
besproken worden. Dit is wel het geval bij het probleem van (sociale) ongelijkheid in de
samenleving of de verdeling van macht.
In de laatste paragraaf van dit theoretisch kader ga ik concreet in op verschillende manieren van
redeneren wat ik uiteindelijk ook gebruik om de gegevens uit de interviews te ordenen en typeren.

2.7 Redeneerwijzen
In de volgende paragrafen wordt een aantal manieren van moreel redeneren beschreven. Daarbij
wordt eerst kort ingegaan op de opvattingen van Piaget. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
het model van Kohlberg en bepaald welke categorieën gebruikt worden om de resultaten uit de
interviews te kunnen labelen.

2.7.1 Piaget
Jean Piaget beschrijft aanvankelijk twee stadia van moreel oordelen bij kinderen. Het eerste
stadium geldt voor kinderen tot ongeveer 7 jaar en kan worden getypeerd als moreel realisme.
Hierbij gaat het om het eindresultaat en minder niet zozeer om de intentie (heteronome moraliteit).
Vanaf een jaar of zeven wordt door kinderen meer rekening gehouden met de motieven van
gedrag en verschuift het resultaat meer naar de achtergrond: het kind denkt meer vanuit de context
wat ook autonome moraliteit genoemd wordt (Piaget, 1932).
Maar Piaget hanteert ook nog een tweede indeling waarbij drie stadia worden onderscheiden. In
het eerste stadium zijn de regels van samenleven nog fluide. Er worden geen vragen gesteld over
de oorsprong van de afspraken en regels kunnen simpelweg veranderd of aangepast worden
omdat deze nog geen interne component hebben (tot 5/6 jaar).
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Vanaf zeven à acht jaar hebben regels voor kinderen wel een oorsprong (gegeven door de
natuur/god of volwassenen) en dienen strikt gevolgd te worden. Deze regels zijn vrij absoluut en
moeilijk veranderbaar. Wel worden afspraken nog verschillend geïnterpreteerd.
Vanaf een jaar of elf/twaalf worden regels en afspraken beter begrepen en is het ook mogelijk om
deze aan te passen als de meerderheid daarmee instemt. De absoluutheid of gegevenheid van
afspraken maakt plaats voor een meer democratische houding (Piaget, 1932). Hierbij moet wel
worden vermeld dat Piaget’s ideeën meer gaan over regels en afspraken en minder over moraliteit
en moreel redeneren.

2.7.2 Kohlberg
Volgens Lawrence Kohlberg kan de morele ontwikkeling van kinderen en jongeren (en
volwassenen) getypeerd worden in zes opeenvolgende stadia binnen drie niveaus
(preconventioneel, conventioneel en postconventioneel). Kohlberg bouwt daarbij verder op het
werk van Piaget en stelt dat het moreel redeneren - de basis voor ethisch handelen - zich ontplooit
gedurende de menselijke ontwikkeling en mensen steeds beter in staat zijn om met morele
dilemma’s om te gaan en de sociale omgeving waarin deze zich afspelen (Kohlberg, 1981).
Met dit model kan als het ware het niveau van het morele oordeel gemeten worden, waarbij het
niet gaat om de juistheid van het oordeel maar de manier waarop een situatie wordt benaderd: hoe
hoger op de schaal, hoe meer moreel ontwikkeld het oordeel of argument is.
Kohlberg ging er overigens vanuit dat de meeste mensen niet voorbij niveau drie of vier komen.
De stadia of niveaus worden als volgt getypeerd:
1. Het vermijden van straf: mag het van de autoriteit?
2. Waar ik het meeste baat bij heb: is het in mijn voordeel?
3. De goedkeuring van anderen: wat vindt men van mijn daden?
4. Het volgen van de wet/regels: wat is zijn mijn plichten?
5. Rekening houden met sociale contracten: wat is in het belang van anderen?
6. Het volgen van universele principes: wat zegt mijn geweten?
Samengevat kan gezegd worden dat hoe meer men in staat is om egocentrisme en focus op het
eigenbelang te ontstijgen en hoe sterker het individu aandacht heeft voor de wensen en belangen
van anderen (en de bredere context) hoe hoger men scoort op de deze schaal.
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Als voorbeeld wordt hier een case (het Heinz-dilemma) gebruikt met daarbij een aantal
redeneerwijzen die op de verschillende stadia van toepassing zijn (Kohlberg, 1981).
Een vrouw is stervende maar er is een medicijn wat haar kan redden. Dit middel werd recentelijk
ontdekt door een apotheker en was kostbaar om te maken. Maar de apotheker rekent tien keer
het bedrag wat het kost om het middel te maken. Het kost hem € 200,- om te maken maar hij
verkoopt een kleine dosis voor € 2000,-.
De man van de zieke vrouw (Heinz) gaat iedereen die hij kent af om geld te lenen maar het lukt
hem om slechts de helft van het bedrag bijeen te krijgen. Hij vertelt de apotheker dat zijn vrouw
stervende is en vraagt hem of hij het middel voor de €1000 mag kopen. Maar de apotheker
weigert omdat hij rijkelijk beloond wil worden voor zijn onderzoekswerk.
Heinz is ten einde raad en overweegt in te breken in het laboratorium van de apotheker om toch
aan het middel te komen. Moet Heinz wel of niet inbreken om zijn vrouw te redden? Waarom wel
of juist niet?
Bron: vrij naar https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_dilemma

Preconventioneel
1. Handelen op basis van
gehoorzaamheid en straf

Heinz moet het middel niet stelen want daardoor komt
hij in de gevangenis wat betekent dat hij een slecht
persoon is.
(Of: Heinz moet het middel stelen want het is maar €
200,- waard en niet wat de apotheker vroeg. Heinz wil
er zelfs meer voor betalen en hij steelt ook niets
anders.)

2. Handelen uit eigenbelang

Heinz moet het middel stelen want doordat hij zijn
vrouw redt, vergroot hij zijn geluk, zelf als hij daardoor
in de gevangenis komt.
(Of: Heinz moet het middel niet stelen want een
gevangenisstraf brengt hem waarschijnlijk nog meer
ongeluk dan de dood van zijn vrouw.)

Conventioneel
3. Handelen op basis van conformiteit
(braaf zijn)

Heinz moet het middel stelen want dit is waarop zijn
vrouw hoopt en hij wil een goede echtgenoot zijn.
(Of: Heinz moet het middel niet stelen want stelen
hoort niet en hij wil niet als crimineel te boek gaan.
Daarnaast heeft hij er alles aan gedaan om legitiem
aan het middel te komen.)

4. Handelen op basis van plicht (wet en
regelgeving)

Heinz moet het middel niet stelen want dit is onwettig.
(Of: Heinz moet het middel stelen maar ook de
consequenties dragen en de apotheker terug betalen.)
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Postconventioneel
5. Handelen op basis van een sociaal
contract

Heinz moet het middel stelen omdat iedereen recht
heeft op leven, ongeacht de wet.
(Of: Heinz moet het middel niet stelen omdat de
apotheker recht heeft op compensatie, ook al is Heinz’
vrouw ziek.)

6. Handelen op basis van universele
ethische principes

Heinz moet het middel stelen omdat het redden van
een menselijk leven meer fundamenteel is dan de
waarde van bezit.
(Of: Heinz moet het medicijn niet stelen want daarmee
ontneemt hij mogelijk anderen op behandeling die hier
net zoveel recht op hebben.)

Kohlberg’s model is, ondanks kritiek uit verschillende hoeken (Habermas, Gilligan) bruikbaar voor
dit onderzoek omdat het uitgaat van een indeling die helder definieerbaar is en inzicht geeft in de
manier waarop mensen tot beslissingen komen.
In het volgende hoofdstuk geef ik een beschrijving van drie cases die ik aan de leerlingen ga
voorleggen met daarbij een uitleg van welke vragen ik daarin wil onderzoeken.

2.8 Gebruikte begrippen
Voor mijn onderzoek gebruik ik de volgende begrippen en principes om mijn
onderzoeksopbrengsten te kaderen.

moreel realisme

redeneren vanuit conventie of heteronoom redeneren

moreel relativisme

redeneren vanuit de context of autonoom redeneren

morele stadia van Kohlberg Kohlberg schetst drie niveaus van morele ontwikkeling, die
opgesplitst kunnen worden in een zestal stadia.
gelijkheid versus vrijheid

opvattingen over de ongelijkheid van bezit/beloning

gedeelde versus eigen
verantwoordelijkheid

opvattingen over de mate van solidariteit

inspraak versus
vertegenwoordiging

opvattingen over de wijze van bestuur en verdeling van macht
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3 Onderzoeksvragen
De vragen die ik in dit onderzoek stel, gaan over ongelijkheid, solidariteit en inspraak/macht. Deze
zijn opgenomen in een drietal cases die ik in een interview met leerlingen bespreek. Bij elke case
hoort een inleidend verhaal plus twee of drie hoofdvragen. De komende drie paragrafen geven een
beschrijving van de inhoud en opzet van de drie cases en een indruk van het verloop van de
interviews.
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3.1 Ongelijkheid
In de samenleving hebben mensen ongelijke kansen. Dit
heeft te maken met aangeboren eigenschappen
(talenten, gezondheid, karakter, etc.) maar ook met de
plaats waar je geboren wordt en je afkomst
(welvaart/rijkdom en opleidingsniveau van je ouders).
Daarnaast speelt de opleiding die je hebt genoten en het
werk wat je doet een grote rol in de hoeveelheid geld die
je verdient. Dit laatste heeft ook te maken met status en macht (Wilterdink & van Heerikhuizen
2009, p169-200).
Bepaalde mensen hebben nu eenmaal meer dan een ander. Als het gaat om gezondheid
redeneren we vaak in termen van (on)geluk: er is niet zoveel aan te doen als iemand met een
fysieke beperking wordt geboren of onverwacht ziek wordt. Maar wanneer we ons afvragen wat
men vanuit een gegeven situatie zou moeten verdienen, is dit lastiger. Dit is bijvoorbeeld duidelijk
te merken in de waardering en beloning die we krijgen voor het werk wat we doen.
Wat maakt dat het ene beroep meer ‘waard’ is dan het andere? Een chirurg verdient meer dan een
schoonmaker omdat de eerste veel meer tijd en geld heeft geïnvesteerd om dit werk te kunnen
doen. Als je echter slechts kijkt naar het principe van ‘verdienste’ kun je ook redeneren dat mensen
die ondanks beperkte vermogens/talenten zich toch het beroep van schoonmaker hebben eigen
gemaakt, misschien wel net zoveel werk en tijd hebben moeten investeren.
Maar we kunnen ook kijken naar het maatschappelijk nut. Een chirurg kan door zijn specifieke
kennis en vaardigheden levens redden Iets wat veel mensen zonder deze speciale vermogens niet
kunnen en waardoor grote groepen mensen van diens kennis en vaardigheden afhankelijk zijn. Bij
schoonmaakwerk is het relatief gemakkelijk om iemand anders te vinden.
De mate waarin een leerling economische ongelijkheid als probleem wordt ervaart, zal voor een
deel samenhangen met de sociaal-economische positie waarin deze zich zelf bevindt. En de
manier waarop dit probleem wordt beoordeeld, en de oplossingen die gekozen worden, zullen
samenhangen met de (aangeleerde) waarden, normen en gewoonten. In dit geval
gelijkwaardigheid (en gedeelde verantwoordelijkheid) versus vrijheid (eigen verantwoordelijkheid.
Hieruit volgt onderstaande deelvraag:
In welke mate ervaren kinderen en jongeren de ongelijke verdeling van inkomen als probleem en
welke overwegingen gebruiken zij om dit te beoordelen?
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3.2 Solidariteit
Waar mensen samenleven is sprake van
afhankelijkheidsrelaties. Mensen zijn op allerlei
verschillende manieren op elkaar aangewezen. Voor hun
dagelijks levensonderhoud (productie van voeding en
andere goederen), het vergaren van kennis, verzorging
(bij ziekte) en ook op sociaal-emotioneel gebied hebben
we elkaar nodig in de vorm van vriendschappen en
relaties. Mensen kunnen simpelweg niet zonder elkaar.
In de samenleving is een aantal dingen collectief geregeld om te zorgen voor veiligheid en
leefbaarheid. Sociale voorzieningen zoals zorg en uitkeringen werken als sociaal vangnet en
worden betaald uit de verzekerings- en belastinggelden. Ook een dijk is een collectief goed welke
vaak wordt gebruikt als voorbeeld om het probleem van de collectieve actie te illustreren: ook
mensen die niet direct voordeel hebben van een dijk, betalen hier aan mee (Wilterdink & van
Heerikhuizen 2009, p25-29; p89; p117-138).
Als we de keuze om al of niet aan bepaalde collectieve goederen mee te betalen bij mensen zelf
zouden leggen, zouden heel veel van dit soort zaken niet goed geregeld worden is de heersende
opvatting. Maar wat zijn overtuigende argumenten voor collectieve actie? Naast economische
overwegingen (dat we er met zijn allen beter van worden als deze zaken nu eenmaal geregeld zijn)
kan ook worden aangevoerd dat het ‘goed’ is om elkaar bij te staan en elkaar helpen en dat we de
morele plicht hebben om mensen in minder gunstige situaties te helpen (Woerdman 2009, p31-32).
In de case die hierover gaat, worden letterlijk twee steden voorgesteld die aan de kust liggen. De
ene stad direct achter een dijk en die daarmee direct belang heeft van het onderhoud hiervan. Een
verderop, meer landinwaarts een tweede stad die misschien niet direct last heeft van een
dijkdoorbraak maar daar wel indirect de gevolgen van voelt.
Zonder dit laatste gelijk te benoemen, is het interessant om te kijken welke motieven er door
leerlingen worden aangevoerd voor de bewoners van de stad meer landinwaarts om al of niet mee
te helpen aan het onderhoud van de dijk. Hieruit volgt een tweede deelvraag:
In welke mate ervaren kinderen en jongeren het als een plicht om anderen bij te staan in het
oplossen van hun problemen en welke overwegingen gebruiken zij daarbij?
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3.3 Inspraak en macht
In een democratie hebben burgers inspraak bij het maken van
regels en wetten. Omdat het alleen in kleine gemeenschappen
mogelijk is om iedereen mee te laten denken, werken we in een
land - waarin teveel mensen wonen om collectief keuzes te maken
- met gekozen vertegenwoordigers.
De manier waarop een land bestuurd wordt kan gezien worden als
een balans tussen inspraak en daadkracht. Op het moment dat de
bevolking veel inspraak heeft, kan dit ten koste gaan van de
daadkracht van het bestuur. En op het moment dat een bestuur
snel en efficiënt besluiten wil nemen, is er minder ruimte voor inspraak (Schra & Veldman 2017,
p37).
Bij het bestuur van een land kan de voorkeur uitgaan naar maximale inspraak (ten koste van de
efficiëntie) of men kan meer neigen naar een model waarbij gemakkelijk beslissingen kunnen
worden genomen (door een selecte groep mensen).
Daarnaast kan men zich afvragen wat de kwaliteiten van de vertegenwoordigers moeten zijn. Wat
moeten deze mensen kunnen of wat voor achtergrond moeten zij hebben? En is het vooral
belangrijk dat gekozen vertegenwoordigers speciale kennis en vaardigheden hebben of komt het zoals Hakhverdian en Schakel stellen in Nepparlement? - de politieke vertegenwoordiging ten
goede als afgevaardigden uit hetzelfde maatschappelijke ‘hokje’ stammen als hun kiezers?
(Hakhverdian & Schakel, 2017)
Hieruit volgen twee deelvragen:
Wat vinden kinderen en jongeren een goede manier om een land te besturen en welke
overwegingen gebruiken zij daarbij?
Wat zijn wenselijke kwaliteiten, vaardigheden of eigenschappen voor bestuurders volgens kinderen
en jongeren hebben en waarom zijn juist deze goed of wenselijk?
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3.4 Overzicht van vragen
Hoofdvraag

Hoe redeneren leerlingen van uiteenlopende leeftijden (6-18) ten aanzien van
alledaagse morele vraagstukken?

Deelvraag 1

In welke mate ervaren kinderen en jongeren de ongelijke verdeling van inkomen
als probleem en welke overwegingen gebruiken zij om dit te beoordelen?

Deelvraag 2

In welke mate ervaren kinderen en jongeren het als een plicht om anderen bij te
staan in het oplossen van hun problemen en welke overwegingen gebruiken zij
daarbij?

Deelvraag 3

Wat vinden kinderen en jongeren een goede manier om een land te besturen en
welke overwegingen gebruiken zij daarbij?

Deelvraag 4

Wat zijn wenselijke kwaliteiten, vaardigheden of eigenschappen voor bestuurders
volgens kinderen en jongeren hebben en waarom zijn juist deze goed of
wenselijk?
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4 Onderzoeksopzet
Het onderzoek is gericht op de wijze van redeneren: welke overwegingen worden gebruikt bij het
maken van een keuze. Deze kunnen vervolgens worden gecategoriseerd en met elkaar worden
vergeleken.

4.1 Typering van het onderzoek
De opzet van het onderzoek is kleinschalig en kwalitatief van aard. Slechts vijftien leerlingen
worden geïnterviewd waarbij vooral wordt gekeken naar de argumenten die worden aangevoerd
voor opvattingen van de verschillende deelnemers. In verband met privacy zijn de namen van de
leerlingen veranderd.

4.2 Deelnemers
Gekozen is voor een drietal leerlingen in verschillende leeftijdscategorieen: 6/7, 9, 12, 15 en 18
jaar. Voor het onderzoek is het interessant om te kijken in hoeverre de leeftijd uitmaakt voor de
manier van redeneren gezien het feit dat wordt aangenomen dat mensen tijdens het opgroeien
steeds stappen zetten in hun identiteitsontwikkeling en daarmee ook een morele ontwikkeling
doorlopen.
Met zes/zeven jaar heeft men nog veel behoefte aan geborgenheid en veiligheid en redeneert
vooral op wat goed, prettig of mooi is. Op negenjarige leeftijd staat de po leerling al iets meer op
zichzelf en is beter in staat te abstraheren, zij het nog basaal. En tegen het twaalfde levensjaar
komen de eigen meningen en gedachtegangen (en verantwoordelijkheden) meer op de voorgrond
te staan.
Rond het vijftiende levensjaar zijn jongeren over het algemeen een stuk zelfstandiger maar nog
wel conformistisch en gericht op de peergroup en op achttienjarige leeftijd is het vermogen tot
zelfreflectie en zelfinzicht sterk toegenomen en is men veel beter in staat om complexe keuzes te
maken (Jolles, 2017).
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4.3 Onderzoeksinstrumenten
De leerlingen worden - zoals eerder genoemd - geïnterviewd en drie casussen voorgelegd waarin
een moreel vraagstuk is verwerkt (voor alle leeftijden dezelfde drie). Bij elk vraagstuk is het de
bedoeling om met een eigen oplossing of opvatting te komen. Het gaat hierbij om de inhoud van
de redenering en niet zozeer om de oplossing zelf.
Tijdens de gesprekken worden de opvattingen en redeneerwijzen aangetekend. Om die reden
zullen de gesprekken kort en afgebakend zijn. Wel zal de vraagstelling zoveel mogelijk open zijn
om de overwegingen van de leerlingen helder in beeld te krijgen. Ook wordt in de vraagstelling
zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen bepaalde kant op gestuurd worden.

4.4 Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse
De antwoorden uit de interviews en opgegeven redeneringen worden geschematiseerd en daarna
wordt gekeken hoe vaak een bepaald antwoord of redenering voorkomt zodat de uitkomsten van
de verschillende interviews met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast worden
overwegingen die slechts eenmaal voorkomen, in een buitencategorie geplaatst.
Bij het verwerken van de gegevens kan in de eerste plaats gekeken worden naar het onderscheid
tussen heteronoom redeneren (moreel realisme) en autonoom redeneren (moreel relativisme).
Vervolgens kan binnen deze tweedeling gekeken worden in hoeverre de wijze van redeneren
overeenkomt met één van de stadia van Kohlberg.
Daarbij ligt het voor de hand dat slechts de eerste drie à vier stadia van toepassing zullen zijn
omdat zoals Kohlberg zelf in zijn onderzoeken constateerde dat individuen slechts in een enkel
geval redeneerden conform postconventionele principes (Kohlberg, 1981)

4.5 Validiteit en betrouwbaarheid
De gegevens zijn subjectief en persoonsgebonden. Het hangt er maar vanaf wie er geïnterviewd
wordt, wat diegene voor referentiekader heeft en hoe de vragen geïnterpreteerd worden.
Leerlingen geven daarnaast misschien gewenste antwoorden (hoewel er van tevoren is gesteld dat
er geen ‘juiste’ antwoorden zijn) wat het lastig maakt om er achter te komen wat leerlingen echt
denken. En leerlingen praten mogelijk voor een deel na, wat ouders denken en vinden.
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt deels geborgd doordat relatief eenvoudige en
concrete situaties worden aangedragen en waarbij eenduidige en vastomlijnde vragen worden
gesteld. De cases zijn in dit onderzoek het houvast.
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5 Resultaten
De resultaten zijn op vier manieren geordend. In de eerste plaats wordt gekeken welke
redeneerwijzen het meeste voorkomen en van wie deze zijn. Vervolgens wordt gekeken welke
leerlingen meer heteronoom (vanuit conventie) of autonoom (vanuit de context) redeneren. Dan
worden de redeneerwijzen van alle leerlingen ondergebracht in de eerste vijf stadia van Kohlberg.
En tenslotte wordt er gekeken welke voorkeuren er leven ten aanzien van de verschillende cases:
gelijkheid, solidariteit en macht/bestuur.
Als het gaat om moreel redeneren wordt in de eerste plaats gekeken naar de mate waarin kinderen
en jongeren de ongelijke verdeling van inkomen als probleem ervaren en welke overwegingen zij
gebruiken om dit te beoordelen. Vervolgens wordt de mate waarin zij het als een plicht ervaren om
anderen bij te staan in het oplossen van problemen en welke overwegingen zij daarbij gebruiken
besproken. Dan wordt de vraag wat een goede manier is om een land te besturen en bijbehorende
overwegingen behandeld. En tenslotte kijken we naar de wenselijke kwaliteiten, vaardigheden of
eigenschappen van bestuurders en waarom zijn juist deze goed of wenselijk zijn volgens kinderen
en jongeren.
Het eerste wat opviel is dat het de jongere kinderen (7, 9 en soms ook 12 jaar) niet altijd lukt om
een (goede) reden te geven voor de opvatting die ze hebben. Ook niet na doorvragen. Sanne (7)
zei op een bepaald moment bijvoorbeeld: ‘Ze moeten evenveel betalen voor de dijk.’ En nadat om
een uitleg werd gevraagd: ‘Want anders betaalt de een meer dan de ander.’ En daarna: ‘Want als
ze niet hetzelfde betalen, betaalt de een meer dan de ander’. En op de vraag waarom ze vond dat
het gelijk moest zijn: ‘Ik kan verder niet uitleggen waarom.’
Omgekeerd gold dit voor de oudere leerlingen. Deze begonnen vaak al met verschillende redenen
te geven voor hun opvatting. Daarnaast ging een aantal hardop denken waardoor er soms
verschillende opvattingen - voors en tegens - naast elkaar werden gezet. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij Lotus (18). Zij vond een systeem van vertegenwoordiging een goede oplossing maar ging
in het interview zoeken naar manieren waarop er meer inspraak mogelijk was.
Het tweede wat opviel is dat de cases voor de leerlingen snel duidelijk waren en dat ze vrij vlot
antwoorden konden geven op de vragen. Wel veranderden sommigen gedurende het interview
een beetje van standpunt maar over het algemeen waren de gesprekken helder en to-the-point.
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5.1 Redeneerwijzen
In deze paragraaf wordt er inhoudelijk gekeken naar een aantal wijzen van redeneren zoals
leerlingen deze aandroegen in de interviews.

5.1.1 Veel voorkomende redeneerwijzen
Bij de case over de dijk en in hoeverre de mensen in het binnenland mee moesten betalen was
tweederde van de leerlingen het erover eens dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid
en dat het in ieders voordeel is om dit gezamenlijk te bekostigen. Een aantal jongere kinderen en
twee vijftienjarigen hadden hier andere oplossingen voor.
Op het moment dat bij deze case werd doorgevraagd en de vraag werd gesteld hoe de verdeling
zou zijn als je zelf nog iets verder van de kust zou wonen, dan switchte een aantal leerlingen en
vond ongeveer de helft het niet redelijk om mee te moeten betalen aan een dijk waarvan zij geen
gebruik maakten.
Een andere veel voorkomende redeneerwijze was bij de case over beloning van de schoonmaker,
burgemeester en chirurg. Iets minder dan de helft van de leerlingen vond de grote verschillen in
beloning oneerlijk omdat het ene werk niet (veel) belangrijker of beter is dan het andere: ook
schoonmaakwerk is van belang is en dit verdient een hogere beloning. Dit vonden vooral de
basisschool leerlingen.
De leerlingen in het voortgezet onderwijs waren sneller geneigd om het verschil in loon te verklaren
door het verschil in opleiding. Een opleiding tot chirurg kost nu eenmaal veel tijd en geld en ook
moet er veel moeite gedaan worden om dit uiteindelijk te kunnen beoefenen. Schoonmaakwerk
vereist geen speciale opleiding en schoonmaker ‘kun je altijd nog worden’.
Een derde van de leerlingen gaf expliciet de voorkeur aan vertegenwoordiging boven inspraak.
Met name omdat dit laatste te veel gedoe en discussie zou opleveren. Mare (15) gaf hierbij het
voorbeeld van de Brexit en voor hoeveel ongewenste effecten een referendum over dit onderwerp
heeft gezorgd. Roel (18) vond het idee van burgerparticipatie wel interessant: ‘Dat doen ze in
Zwitserland toch nog wel?’, maar stelde zich voor dat dit alleen op kleine schaal zou werken.
Een groot deel van de leerlingen vond dat onze gekozen vertegenwoordigers in elk geval verstand
van zaken moesten hebben; op de hoogte moesten zijn van de politiek en het bestuur van
Nederland. Een aantal leerlingen benoemde uit zichzelf ook persoonlijke kwaliteiten zoals goed
kunnen luisteren. Maar ook als ik hier naar vroeg, kreeg ik de indruk dat kwaliteiten als
eerlijkheid/betrouwbaarheid, kunnen samenwerken, etc. ondergeschikt werden geacht aan
expertise.
Wel vinden de oudere leerlingen (15-18 jaar) dat bestuurders niet te star mogen zijn maar open
moeten staan voor nieuwe ideeën en verandering. Ook moeten zij goed kunnen afwegen, luisteren
naar verschillende meningen en bij voorkeur moet de samenstelling van deze groep bestaan uit
een mix van mensen met verschillende achtergronden.

23

redeneerwijze

leerlingen

aantal

Beide steden betalen evenveel mee aan de dijk want er is
sprake van gedeelde verantwoordelijkheid: men moet elkaar
helpen.

Sanne (7) Casper (9), Gwen (9), Julia (12), Hilde
(12), Fleur (12), Silvia (15), Roel (18), Mina (18),
Lotus (18)

10

Als ik zelf verder van de kust woon, vind ik het niet terecht om
(een groot deel) meer te betalen aan de dijk.

Sanne (7), Silvia (7), Djenna (9), Julia (12), Hilde
(12), Fleur (12), Mare (15), Saskia (15)

8

Grote verschillen in beloning/salaris zijn oneerlijk want het ene
werk is niet (veel) belangrijker dan het andere.

Joost (6), Sanne (7), Dirk (7), Djenna (9), Julia (12),
Hilde (12), Fleur (12)

7

Degenen die de beslissingen nemen moeten verstand van zaken
hebben (weten hoe het land en de politiek werkt).

Gwen (9), Djenna (9), Julia (12), Fleur (12), Mare
(15), Saskia (15), Roel (18)

7

De verschillen in beloning zijn terecht vanwege het verschil in
opleiding.

Mare (15), Saskia (15), Silvia (15), Roel (18), Mina
(18), Lotus (18)

6

Het is handiger om mensen te kiezen die de besluiten nemen
want met heel veel mensen beslissingen nemen is (te) lastig.

Sanne (7), Djenna (9), Julia (12), Fleur (12), Mare
(15)

5

5.1.2 Uitzonderingen
Ook was er een aantal uitspraken en redenaties die opvielen vanwege hun originaliteit. Dirk (7)
nam het bijvoorbeeld op voor de mensen aan de kust: ‘Zij kunnen er ook niets aan doen dat ze
daar wonen.’ en stelde voor dat de mensen in het binnenland dan maar voor de dijk moesten
betalen. Vermoedelijk omdat hij het wonen aan de kust al als voldoende nadeel beschouwde. Hier
kwam ik niet helemaal achter.
Joost vond het een goed idee als je van elk type mens een stuk of tien bij elkaar zou zetten en dat
deze groep de regels voor het land gingen maken. Hieruit spreekt iets van een wens naar
representativiteit en/of diversiteit.
Een tweetal jongere leerlingen achtte het werk van de burgemeester dermate belangrijk dat deze
sowieso het meeste moest verdienen. De burgemeester werd gezien met iemand met veel
verantwoordelijkheid voor de burgers en de stad.
Silvia (15) gaf aan dat burgers waarschijnlijk meer interesse en betrokkenheid zouden tonen als je
ze meer inspraak geeft. Dit sluit aan bij wat Lotus (18) zegt over het verstrekken van voldoende
informatie aan burgers zodat zij weten waar de politiek zich mee bezig houdt.
Het hoge loon van de chirurg werd door Gwen (9) gezien als een mogelijke belemmering voor
goede zorg voor iedereen. Als chirurgen zoveel verdienen dan worden de zorgkosten hoger. En
zorg mag juist niet te veel kosten omdat het voor iedereen toegankelijk moet blijven.
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redeneerwijze

leerlingen

De mensen landinwaarts moeten iets meer betalen want de mensen aan de kust kunnen er niets
aan doen dat ze daar wonen.

Dirk (7)

Het is het beste als er van elke ‘soort’ tien mensen worden genomen en dat die de regels gaan
maken.

Joost (6)

De burgemeester zou meer moeten verdienen dan de chirurg want dit is belangrijk werk voor de
stad en het land.

Joost (6), Casper (9)

Als je meer mensen laat meedenken over de beslissingen die in een land genomen worden,
vergroot dit de interesse en betrokkenheid.

Silvia (15)

Een chirurg zou juist niet te veel moeten verdienen want het gaat om gezondheid en anders wordt
het te duur om mensen te helpen.

Gwen (9)

5.2 Voorkeur voor moreel realisme of relativisme
Bij het indelen van de redeneerwijzen van leerlingen in moreel realisme (heteronoom) en moreel
relativisme (autonoom) blijken de jongere leerlingen een voorkeur te hebben voor de eerste en de
oudere leerling voor de tweede. Dit komt overeen met de opvattingen van Piaget (§ 2.7.1) die stelt
dat naarmate mensen ouder worden deze steeds minder op basis van conventies en meer vanuit
de context gaan redeneren.
Soms was dit heel duidelijk. Sanne (7) vindt bijvoorbeeld dat mensen allemaal een goede beloning
verdienen voor het werk wat ze doen, dat iedereen moet bijdragen aan de kosten van de dijk en
dat de bestuurders in een land met de wensen van alle burgers rekening moet houden. Het
resultaat is wat hier telt: als er goed wordt samengewerkt, zijn de meeste mensen tevreden of
gelukkig.
Andersom redeneert Roel (18) meer vanuit de context. De ongelijke verdeling van lonen valt te
verantwoorden uit het feit dat een chirurg nu eenmaal speciale kennis en vaardigheden moet
hebben en dat dit vak bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ook benoemd Roel
de keuzevrijheid die mensen hebben in de plek waar zij gaan wonen en dat zij zelf de voor en
nadelen kunnen afwegen van het wonen aan de kust of niet.
Bij deze indeling is de gemiddelde leeftijd van de leerlingen die meer heteronoom redeneren 8,9
jaar en die van de leerlingen die meer autonoom redeneren 15 jaar.

🔷
🔶

Joost (6)

Casper (9)

Julia (12)

Mare (15)

Roel (18)

Sanne (7)

Gwen (9)

Hilde (12)

Saskia (15)

Mina (18)

Dirk (7)

Djenna (9)

Fleur (12)

Silvia (15)

Lotus (18)

Voorkeur voor heteronoom redeneren of moreel realisme (7)
Voorkeur voor autonoom redeneren of moreel relativisme (8)
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5.3 Resultaten morele stadia
Bij het indelen in de morele stadia werd elke leerling drie keer (voor elke case een keer) op deze
schaal geplaatst. Totaal gaat het dus om 45 vermeldingen. Veruit de meeste leerlingen zijn op
basis van hun redeneerwijze in het derde stadium ingedeeld voor alle drie de cases. Het ging hier
om 20 van de 45 leerlingen, ongeveer ⅖ deel.
De jongere leerlingen kwamen op basis van hun redeneerwijzen sneller in aanmerking voor de
eerste twee stadia en de ouderen voor het derde en vierde stadium. De gemiddelde leeftijd binnen
stadium 1 tot en met 5 was respectievelijk 9, 11, 12, 16 en 18 jaar (zie ook de bijlage: Resultaten
morele stadia).

Case 1: gelijkheid

Case 2: solidariteit

Case 3: macht/bestuur

focus op
autoriteit

Joost (6) - Dirk (7) - Casper (9)
- Fleur (12)

Joost (6)

Sanne (7) - Casper (9) - Mare
(15)

focus op
eigenbelang

Gwen (9) - Djenna (9)

Dirk (7) - Hilde (12) - Fleur (12) Saskia (15)

Hilde (12)

focus op
conformisme

Sanne (7) - Julia (12) - Hilde
(12) - Mare (15) - Saskia (15) Silvia (15) - Roel (18)

Sanne (7) - Casper (9) - Gwen (9)
- Djenna (9) - Julia (12) - Mare
(15) - Roel (18)

Joost (6) - Dirk (7) - Gwen (9) Djenna(9) - Fleur (15) - Saskia
(15) - Mina (18)

focus op plicht

Mina (18) - Lotus (18)

Silvia (15) - Mina (18)

Julia (12) - Silvia (15) - Roel (18)

Lotus (18)

Lotus (18)

focus op andermans belang
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5.4 Gelijkheid, solidariteit en macht/bestuur
Tot slot wordt er gekeken in hoeverre leerlingen in hun redeneerwijze een voorkeur hadden voor
gelijkheid versus vrijheid, gedeelde verantwoordelijkheid versus eigen verantwoordelijkheid en
inspraak versus vertegenwoordiging.

5.4.1 Gelijkheid
Bij de eerste case bleek vooral een groot aantal jongere leerlingen een voorkeur te hebben voor
een gelijke(re) verdeling van de beloning van verschillende beroepen. Bij tweederde van de
leerlingen was dit het geval. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 11,2 jaar.
Joost (6)

Casper (9)

Julia (12)

Mare (15)

Roel (18)

Sanne (7)

Gwen (9)

Hilde (12)

Saskia (15)

Mina (18)

Dirk (7)

Djenna (9)

Fleur (12)

Silvia (15)

Lotus (18)

Voorkeur voor gelijkheid (10)
🔶 Voorkeur voor vrijheid (5)
🔷

5.4.2 Solidariteit
Ongeveer de helft van de leerlingen sprak in de tweede case een voorkeur uit voor gedeelde
verantwoordelijkheid. Hierbij lag het zwaartepunt bij de iets jongere leerlingen (gemiddeld 11,8
jaar). Van de groep die een voorkeur had voor meer eigen verantwoordelijkheid was de
gemiddelde leeftijd iets hoger: 12,6 jaar.
Joost (6)

Casper (9)

Julia (12)

Mare (15)

Roel (18)

Sanne (7)

Gwen (9)

Hilde (12)

Saskia (15)

Mina (18)

Dirk (7)

Djenna (9)

Fleur (12)

Silvia (15)

Lotus (18)

Voorkeur voor gedeelde verantwoordelijkheid (8)
🔶 Voorkeur voor eigen verantwoordelijkheid (7)
🔷
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5.4.3 Macht/bestuur
Bij de case over inspraak liet een had tweederde een voorkeur voor (gekozen) vertegenwoordigers
die de beslissingen nemen. Alleen de jongste groep en een tweetal voortgezet onderwijs leerlingen
sprak een voorkeur uit voor meer inspraak van burgers bij het besluitvormingsproces.
De gemiddelde leeftijd van de grotere groep was 12,9 jaar, de andere 10,6 jaar.

Joost (6)

Casper (9)

Julia (12)

Mare (15)

Roel (18)

Sanne (7)

Gwen (9)

Hilde (12)

Saskia (15)

Mina (18)

Dirk (7)

Djenna (9)

Fleur (12)

Silvia (15)

Lotus (18)

Voorkeur voor inspraak (5)
🔶 Voorkeur voor vertegenwoordiging (10)
🔷
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6 Discussie en conclusie
In de komende twee paragrafen worden de resultaten besproken en de hoofdvraag beantwoord.
Eerst wordt er gekeken naar de onderzoeksopzet en de resultaten. Vervolgens wordt uit deze
resultaten een conclusie getrokken.

6.1 Discussie
Het feit dat er slechts vijftien leerlingen zijn geïnterviewd, allemaal afkomstig uit dezelfde
onderwijscontext binnen een specifieke onderwijsvorm, maakt de resultaten moeilijk
generaliseerbaar. Daarnaast zijn de opvattingen van leerlingen soms diffuus en opgegeven
redenen voor deze opvattingen moeilijk interpreteerbaar en plaatsbaar binnen de
onderzoekscontext. Het feit dat de interviewer ook de resultaten heeft verwerkt en ingedeeld,
draagt niet bij aan de objectiviteit van het geheel.
Wel is het mogelijk om uit de gegevens tendensen af te leiden. Hoewel interviews van een groter
aantal leerlingen - zeg 150 in plaats van 15 - afgenomen op verschillende scholen de
betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten vergroot, geeft deze beperkte hoeveelheid
data toch een aardige indruk van de wijze waarop kinderen en jongeren redeneren.
Ook is de gehanteerde werkwijze sterk interpretatief van aard. Er wordt vooral geprobeerd om de
uitspraken van leerlingen te begrijpen en te duiden volgens een denkkader waarin op zichzelf al
ruimte is voor verschillende interpretaties. Om het een meer sciëntistisch karakter te geven, kan
een dergelijk onderzoek opgezet worden volgens de principes van The Moral Machine Experiment
uit § 2.3: grootschalig en bestaande uit een reeks korte vragen binnen een vastomlijnd
onderzoekskader waarbij de rol van de interviewer op de achtergrond komt te staan of zelfs
helemaal afwezig is.

6.2 Conclusie
Op basis van de gegevens kan worden gesteld dat jongere leerlingen (6-12 jaar) sneller geneigd
zijn om heteronoom te redeneren en in termen van gelijkheid. Dit blijkt onder andere uit de case
over de schoonmaker, burgemeester en chirurg en de opvatting dat een eerlijke verdeling eruit
bestaat dat deze lonen niet teveel mogen verschillen omdat het ene beroep niet (veel) belangrijker
is dan het andere. Dit wordt ondersteund door de theorie in paragraaf 2.1 waarin wordt beschreven
hoe kinderen tot ongeveer tien jaar eerlijkheid begrijpen in termen van directe wederkerigheid en
strikte gelijkheid.
Tweederde van de leerlingen vond het zinvol om solidair te zijn bij het onderhoud van de dijk
omdat dit een gedeelde verantwoordelijkheid betreft. De helft van de leerlingen meende daarnaast
dat het ook in het voordeel van iedereen als dit gezamenlijk wordt bekostigd en vond het geen
probleem om hier zelf aan mee te moeten betalen. Deze opvatting was iets sterker
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vertegenwoordigd onder de jongere leerlingen maar ook een aantal oudere leerlingen deelden dit
standpunt.
De uitkomsten van deze tweede case kunnen als volgt worden uitgelegd. In de eerste plaats speelt
het principe van wederkerigheid een belangrijke rol bij de jongere leerlingen: het wordt als normaal
ervaren dat je elkaar bijstaat omdat het om medemensen gaat. Een aantal oudere leerlingen kwam
tot dezelfde conclusie maar dan vaker vanuit het idee dat het in ieders belang is (en dus ook in het
eigenbelang) dat het onderhoud van een dijk geregeld is. Roel (18) geeft bijvoorbeeld aan dat je er
voor kan kiezen om de mensen aan de kust aan hun lot over te laten, maar dat dan de kans
bestaat dat je moet toekijken hoe anderen verdrinken en daar win je ook niets mee. Je komt er dus
beter vanaf als je rekening houdt met anderen. Dit neigt naar de wijze van redeneren uit het derde
stadium van Kohlberg (focus op conformiteit) en misschien ook wel een beetje naar de tweede:
focus op eigen belang (§ 2.7.2).
Dan vindt tweederde van de leerlingen het beter om te werken met vertegenwoordigers in plaats
van veel inspraak van burgers. In de eerste plaats omdat dit discussie voorkomt en sneller tot
oplossingen leidt, maar ook omdat de vertegenwoordigers meer verstand van zaken zouden
hebben dan ‘gewone’ burgers.
Gesteld kan worden dat hier de focus op autoriteit en conformisme een rol speelde. Autoriteit
omdat door meerdere leerlingen werd benoemd dat bestuurders beter in staat zouden zijn tot het
nemen van goede beslissingen. En conformisme omdat meerdere leerlingen beren op de weg
zagen bij het idee van meer inspraak onder burgers zoals Mare die in deze context de Brexit als
voorbeeld noemde van hoe het volgens haar mis kon gaan (§ 5.1.1).
Tenslotte kan op basis van de uitspraken die zijn gedaan over de kwaliteiten van goede
bestuurders opnieuw worden gesteld dat samenwerking en gelijkheid belangrijke principes zijn op
basis waarvan jongere leerlingen afwegingen maken. Bestuurders ‘mogen niet te streng zijn’ en
moeten ‘goed naar de mensen luisteren’. Ook hier is sprake van focus op autoriteit en conformiteit
en wordt minder geredeneerd vanuit eigenbelang. Het feit dat goede bestuurders volgens de
oudere leerlingen vooral open moeten staan voor nieuwe ideeën en veranderingen en een mix van
mensen vanuit verschillende achtergronden moeten zijn (§ 5.1.1), zegt mogelijk iets over het
vertrouwen dat zij hebben in politieke besluitvorming en mate waarin zij zich op dit moment
vertegenwoordigd voelen.
Kortom, leerlingen tot 12 jaar sneller geneigd om te redeneren vanuit gelijkheidheidsprincipes en
gedeelde verantwoordelijkheid binnen een moreel realistisch denkkader met een focus op autoriteit
en conformisme. Vanaf 9 jaar zien we daarnaast een voorkeur voor vertegenwoordiging. En
leerlingen vanaf 12 jaar zullen eerdere redeneren vanuit het idee van vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid binnen een moreel relativistisch denkkader met een focus op conformisme en
plicht. Daarnaast wordt er meer rekening gehouden met de wensen en behoeften van anderen.
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7 Aanbevelingen
De besproken subjectiviteit van dit onderzoek roept door haar kleinschaligheid en gebrek aan
concrete (meetbare) gegevens verschillende vragen op. Hoe kan een dergelijk onderzoek
bijvoorbeeld worden voortgezet op een manier dat het aan zeggingskracht wint? Of hoe kan dit
onderzoek aangepast worden zodat de informatie die verzameld wordt concreter en nog meer
afgebakend is? Onder andere daarover gaat dit hoofdstuk.

7.1 Aanvullingen op het bestaande onderzoek
Het is relatief eenvoudig om de drie cases in lessen mens en maatschappij, maatschappijleer of
burgerschap te gebruiken en zo na te gaan of de bevindingen representatief zijn voor andere
leerlingen. Dit kan in de vorm van werkbladen maar ook door de cases in een les te behandelen
tijdens een onderwijsleergesprek.
Daarbij moet ook gedacht worden aan variaties op het thema. Andere en meer beroepen waarvoor
de verhoudingen anders liggen en anders uitgelegd kunnen worden. Of nog een aantal andere
problemen waarbij collectieve actie een rol speelt. Maar ook bij de case over macht/bestuur
kunnen alternatieve problemen worden voorgelegd waarbij de participatie van de burger centraal
staat.

7.2 Grootschalige enquête met afgebakende cases
De subjectiviteit van een toekomstig onderzoek kan mogelijk verminderd worden door in plaats van
te werken met interviews, afgebakende vragen voor te leggen aan een groot aantal respondenten
waarbij steeds een beperkt aantal keuzes zijn (zoals in het voorbeeld van The Moral Machine
Experiment, § 2.3). De charme van deze manier van enquêteren is dat het door zijn eenvoud
weinig ruimte laat voor ruis en het is ook voorstelbaar om voor dit onderzoek een veelheid aan
cases te ontwikkelen waarbij steeds een keuze uit twee opties moet worden gemaakt. En omdat er
geen aparte inleiding of vragenreeks meer nodig is, wordt ook de interviewer overbodig.
Daarnaast is moreel redeneren op zichzelf lastiger te onderzoeken dan bijvoorbeeld hoe kinderen
sociale status beoordelen of hoeveel macht ze bepaalde beroepen en individuen toekennen omdat
dit in meer tastbare factoren kan worden uitgedrukt (uiterlijk, leeftijd, geslacht, kennis,
vaardigheden etc). Daarbij kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden wie er meer zeggenschap
zou moeten hebben, meer zou moeten verdienen of wie belangrijker is voor de samenleving. Door
morele vraagstukken op deze manier te kaderen kan er niet alleen meer data worden verzameld
maar is deze data ook specifieker.

31

7.3 Variaties op het thema
In plaats van het moreel redeneren van leerlingen kan worden gedacht aan een onderzoek wat
zich specifiek richt op in hoeverre leerlingen situaties als eerlijk en/of betrouwbaar ervaren. Dit is
een thema wat bijvoorbeeld een grote rol speelt in de samenleving bij het vergaren van informatie.
Wanneer wordt een instantie, persoon, bericht als betrouwbaar ervaren en welke afwegingen
maken jongeren bij het bepalen van de mate van betrouwbaarheid?
Juist in een tijd waarbij door de hoeveelheid van beschikbare informatie (en ook meningen
hierover) het lastig is om koers te bepalen, kan een dergelijk onderzoek richtlijnen geven voor het
werken met leerlingen aan dit thema.
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8 Reflectie
In dit onderzoek ben ik opnieuw geconfronteerd met materie die tijdens de lessen ethiek aan de
HvA is behandeld. Morele oordeelsvorming beschouwde ik in het verleden vooral als onderdeel
van filosofische vraagstukken. Door dit onderwerp vanuit een maatschappelijke context te
benaderen met behulp van een aantal concrete maatschappelijke vraagstukken, heb ik meer
gevoel gekregen voor de manier waarop hierover met leerlingen gesproken kan worden.
Daarnaast had ik vooral oog voor de ‘spannende’ ethische dilemma’s waarbij het bijvoorbeeld gaat
over leven of dood zoals bij het Trolleyprobleem. Bij minder ingrijpende problematiek, zoals issues
aangaande ongelijkheid, had ik nog wel eens de neiging om dit als een praktisch of technisch
probleem te benaderen. Dat hier juist ook veel ethische en morele vraagstukken aan kleven, had ik
minder scherp.
Ook ben ik enthousiast geworden van het gegeven dat ook vraagstukken met een subjectief
karakter te onderzoeken zijn door daarvoor bepaalde hulpmiddelen aan te wenden. De
onderzoeken die ik heb bestudeerd voor mijn theoretisch kader, hebben mij meer inzicht gegeven
in hoe ik dit kan aanpakken.
Ik stel me voor dat ik in navolging van dit onderzoek een reeks cases ga ontwikkelen op basis van
hetzelfde thema maar dan door middel van een vergelijkbare methodiek die de onderzoekers van
The Moral Machine Experiment hebben gehanteerd. Dit pas op een bepaalde manier ook goed bij
mijn behoefte om te werken met concreet materiaal wat een zekere vorm van houvast biedt.
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9 Planning
week

activiteit

36 - 44
2018

Colleges volgen H. Nieuwelink
Literatuur en onderzoeken bestuderen
Theoretisch kader opbouwen

45 -52
2018

Theoretisch kader aanvullen, uitwerken
Contact via de mail met H. Nieuwelink
Onderzoeksvoorstel afronden en onderzoek starten
Contact (via mail) met B. van der Hoek

01 - 06
2019

Theoretisch kader uitbreiden
Onderzoeksvragen uitwerken
Cases ontwikkelen
Onderzoeksopzet schrijven
Interviews afnemen

07 - 12
2019

Interviews afnemen
Resultaten verwerken
Discussie en conclusie schrijven
Aanbevelingen schrijven
Reflectie schrijven
Samenvatting schrijven
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Bijlage: Wie verdient wat?

Wat wordt onderzocht?
In het theoretisch kader wordt de vraag gesteld naar hoe rechtvaardigheid bepaalde vormen van
ongelijkheid zijn. Is het eerlijk dat een vuilnisman veel minder verdient dan een leerkracht? Beide
hebben maatschappelijk nut, elk op hun eigen manier. Of is het ene belangrijker dan het andere?
Er is op allerlei manieren ongelijkheid in de samenleving die we als min of meer normaal
beschouwen. Dit heeft te maken met eigen verantwoordelijkheid (vrijheid). Met betrekking tot werk
is dit duidelijk: de ene baan verdient meer dan de andere. Soms zijn de verschillen erg groot
waardoor men zich afvraagt of dit nog wel proportioneel is.
Hoe wordt deze ongelijkheid ervaren door kinderen en jongeren? Zijn deze verschillen
rechtvaardig? Afhankelijk van de antwoorden kunnen leerlingen worden ingedeeld in het volgende
schema. In het interview probeer ik vooral achter de denkwijze (opgegeven reden) te komen.
niet veranderen
vrijheid (rechtvaardig)
gelijkheid (onrechtvaardig)
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wat moet er veranderen?

Richtlijnen voor het interview
De situatie wordt beschreven: drie mensen (een schoonmaker, burgemeester en chirurg) werken
evenveel. De burgemeester verdient drie keer zoveel als de schoonmaker.
En de chirurg verdient bijna twee keer zoveel als de burgemeester en zes keer zoveel als de
schoonmaker.

vraag

vervolgvragen

1

Wat vind je van
deze verdeling?

Geen vervolgvraag

2

Vind je dit een
eerlijke verdeling?

Waarom vind je de
verdeling
(on)eerlijk?
Wat moet er aan de
verdeling
veranderen of
waarom moet dit zo
blijven?

verdieping

wat wordt er
gemeten?
de eerste reactie op de
gegeven casus

Wie kan/moet
dit veranderen
en op wat voor
manier?
Zijn er nog
andere
oplossingen?
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de opvatting over de
goede verhouding
tussen gelijkheid en
vrijheid

Bijlage: Wie betaalt?

Wat wordt onderzocht?
In het theoretisch kader wordt de vraag gesteld naar opvattingen over solidariteit. Mensen hebben
elkaar nodig maar wat motiveert hen om elkaar te helpen? Voor de een hebben we meer over dan
de ander en in hoeverre helpen we anderen omdat dit direct of indirect ook in ons eigen belang is?
In deze case wordt gekeken naar de mate van verantwoordelijkheid van de bewoners landinwaarts
eerst als onafhankelijke beschouwer en vervolgens vanuit het perspectief inwoner van een van
beide. Ook wordt er gekeken of de leerling van idee verandert op het moment dat het perspectief
verandert. Afhankelijk van de antwoorden kunnen leerlingen worden ingedeeld in het volgende
schema. Naast dat In het interview probeer ik vooral achter de denkwijze (opgegeven reden) te
komen.
zelf woonachtig a/d kust
eigen verantwoordelijkheid
gedeelde verantwoordelijkheid

Richtlijnen voor het interview
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zelf woonachtig landinwaarts

Aan de kust staan twee steden. Een stad direct aan de kust en vlak daarbij maar wel een stuk
hoger op de andere stad. Ieder jaar moet de dijk onderhouden worden en na een storm wordt deze
gerepareerd. Dit is veel werk en kost ook veel geld.
vraag

vervolgvragen

1

Wie moet(en) voor
het onderhoud van
de dijk zorgen?

Geen vervolgvraag

2

Betalen alleen de
bewoners aan de
kust voor het
onderhoud of
betalen mensen in
het binnenland
mee?

Waarom helpen de
mensen in het
binnenland (niet)
mee aan het
onderhoud van de
dijk?
Stel je woont zelf
aan de kust /
landinwaarts. Wie
moeten nu voor het
onderhoud van de
dijk zorgen?

verdieping

wat wordt er
gemeten?
de eerste reactie op de
gegeven casus

De stad aan de
kust heeft veel
inkomsten uit
toerisme, maakt
dit uit?
In de stad aan
de kust werken
veel mensen uit
de stad
landinwaarts,
maakt dit uit?
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de invulling van
solidariteit: wordt er
gekozen voor eigen
verantwoordelijkheid of
gedeelde
verantwoordelijkheid
en of dit van het
perspectief afhangt

Bijlage: Wie beslist?

Wat wordt onderzocht?
In het theoretisch kader wordt de vraag gesteld naar opvattingen over de verdeling van macht.
Wat is een goede manier om een land te besturen en door wie wordt dit gedaan? Geven we een
selecte groep mensen die verstand van zaken heeft de regie of moet dit vooral door ‘normale’
burgers gedaan worden? En mag iedereen meebeslissen, kiezen we vertegenwoordigers?
In deze case wordt eerst de vraag gesteld wie de regels moeten/mogen maken in een land waarbij
wordt gekeken naar twee bestuursvormen: maximale inspraak of gekozen vertegenwoordigers: wat
verdient de voorkeur en waarom? Vervolgens vragen we ons af hoe een beslissing wordt
genomen: door de meerderheid of op een andere manier.
Afhankelijk van de antwoorden kunnen leerlingen worden ingedeeld in het volgende schema.
Naast dat In het interview probeer ik vooral achter de denkwijze (opgegeven reden) te komen.
bij meerderheid (stemmen)
inspraak
vertegenwoordiging
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deliberatief

Richtlijnen voor het interview
In het land worden elke dag beslissingen genomen door mensen die het land besturen. Ze
bedenken waar huizen en wegen komen en zorgen we dat de burgers veilig en gezond zijn. Vaak
gaan deze beslissingen ook over de regels die in een land zijn. In de eerste situatie beslist
iedereen mee over de regels in het land. In de tweede kiest het volk een kleine groep mensen die
de regels maakt.
vraag

vervolgvragen

verdieping

wat wordt er
gemeten?

1

Wat vind jij een
goede manier om
regels te maken in
een land?

Waarom vind je
dit een goede
manier?

Weet je nog een
andere manier?

de voorkeur voor
inspraak of
vertegenwoordiging

2

Hoe nemen deze
(gekozen) mensen
besluiten? Hoe
worden ze het
onderling eens
over de regels?

Doen ze dit door
te stemmen of
door te
overleggen (wie
het beste idee
heeft)?

Welke
eigenschappen
moeten de
mensen hebben
die de
beslissingen
nemen?

de voorkeur voor
meerderheidsbesluit of
op een andere manier
(deliberatief)

Waarom is dit
een goede
manier om het
eens te worden?
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Bijlage: Kohlberg’s stadia van morele ontwikkeling
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Bijlage: Resultaten morele stadia
Case 1: gelijkheid
focus op
autoriteit
(8|8.9)

Case 2: solidariteit

7
6

focus op
eigenbelang
(7|10.9)

9

12

6

7

9

focus op
conformisme
(20|11.9)

9

15

12

9

7

12

15

12

9

7
focus op
plicht
(7|16.3)

Case 3: macht/bestuur

12

15

12

15

9
18

7

9

12

15

18

15

18

7

9

15

6

9

15

18

15

18

18
18

focus op het
belang van de
ander
(2|18)

18
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12

18

Verdeling van opvattingen van leerlingen over de verschillende morele stadia van Kohlberg (blauw)
en gemiddelde leeftijd van leerlingen binnen de stadia (oranje).

18

16.3

11.9
10.9

8.9

autoriteit

eigenbelang

conformisme
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plicht

belang ander

Bijlage: Resultaten uit de interviews
Leerlingen
6/7 jaar

9 jaar

12 jaar

15 jaar

18 jaar

Joost (m6)
Sanne (v7)
Dirk (m7)

Casper (m9)
Gwen (v9)
Djenna (v10)

Julia (v12)
Hilde (v12)
Fleur (v12)

Mare (v15)
Saskia (v15)
Silvia (v15)

Roel (m18)
Mina (v18)
Lotus (v18)
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Cases
6/7 jaar
Wie verdient wat? - 6/7 jaar
Joost

Sanne

Dirk

Gek, iedereen werkt even goed. En de
burgemeester is het belangrijkst.

Niet heel eerlijk, want ze werken allemaal
heel hard.

Goed, geen mening.

De verschillen zijn te groot. Het
belangrijkste werk mag iets meer
verdienen. Eén munt meer.

Er mag wel verschil zijn maar het moet
beter verdeeld zijn. Gelijker.

Er mag wel een beetje verschil zijn. Zoals
het nu is, is het niet eerlijk voor de
schoonmaker.

Joost

Sanne

Dirk

De kosten van de dijk moeten eerlijk
verdeeld worden. Of degene aan wie ‘het
ligt’, betaalt iets meer (wie de dijk het
meeste gebruikt)

Evenveel betalen want anders betaalt de
een meer dan de ander. Kan verder niet
uitleggen waarom.

De mensen landinwaarts moeten iets
meer betalen want de mensen aan de
kust kunnen er niets aan doen dat ze
daar wonen.

Maakt niet uit waar ik zelf woon. De
mensen aan de kust moeten gewoon iets
meer betalen, maar niet veel meer.

Pas als ik heel ver weg zou wonen, wil ik
niet meebetalen aan de dijk.

Als ik zelf in de stad landinwaarts woon,
vind ik dat de mensen aan de kust ook
wel wat moeten betalen.

Joost

Sanne

Dirk

Alle mensen die mee willen helpen
komen bij elkaar en die gaan met z’n
allen kijken wat de regels worden. Dat is
het meest eerlijk.

Als maar een paar mensen de regels
maken, dan moeten de andere mensen
dit ook wel leuk vinden. Maar dit gaat
sneller dan dat iedereen mee mag praten.

Iedereen die regels goed vindt mag
meepraten en zij moeten zorgen dat de
alle mensen deze regels ook goed
vinden.

Het beste is als er van elke ‘soort’
mensen 10 worden genomen en die gaan
dan samen bespreken.

Dit kunnen alle mensen zijn, gewone
mensen, maar ze mogen niet te streng
zijn.

Ze moeten het leuk vinden om regels te
maken en ze moeten het aan de mensen
vragen.

Wie betaalt wat? - 6/7 jaar

Wie beslist? - 6/7 jaar
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9 jaar
Wie verdient wat? - 9 jaar
Casper

Gwen

Djenna

Burgemeester zou meer moeten
verdienen omdat hij een hele stad moet
besturen.

Als schoonmakers zo weinig verdienen,
zullen mensen dit werk niet snel gaan
doen.
Een chirurg moet niet te duur worden
omdat het om gezondheid gaat.

Oneerlijk. Schoonmaker verdient veel te
weinig.

Verdeling moet gelijker.

Verdeling moet gelijker.

Mag verschillend zijn (opleiding) maar de
verschillen moeten niet te groot worden.

Casper

Gwen

Djenna

Samen het onderhoud van de dijk
betalen. Men is ook op andere punten
afhankelijk van elkaar.

Samen het onderhoud van de dijk
betalen. (Hoe ver ligt de andere stad?)
Elkaar helpen (wederzijds).

Samen maar ligt er wel aan wat voor
soort onderhoud. Verschil tussen
natuurramp en beschadiging door eigen
toedoen.

We helpen elkaar want het is een land.
Ook als de plaats veel verder ligt.

Nog steeds samenwerken bij woonachtig
binnenland.

Twijfel. Misschien verdeelsleutel (¼ deel
betalen en de kustplaats ¾ deel).

Casper

Gwen

Djenna

De mensen kiezen ministers. Burgers
mogen stemmen.

Een kleine groep want het moeten wel
goede regels zijn. En sommigen hebben
er geen verstand van (gevaarlijk zoals bij
een sport/spel)

Samen duurt te lang (iedereen wil iets
anders). Kleine groep mensen maar niet
zoals bij de koning. Dit is niet eerlijk.

Deze mensen moeten slim zijn. Geen
andere vorm van bestuur.

Vertegenwoordigers moeten er wel
verstand van hebben.
Je kunt ook een stemming houden
waarbij men mag kiezen tussen ja en
nee.

Vertegenwoordigers moeten er wel
verstand van hebben.

Wie betaalt wat? - 9 jaar

Wie beslist? - 9 jaar

48

12 jaar
Wie verdient wat? - 12 jaar
Julia

Hilde

Fleur

Vreemd want schoonmaken is ook
belangrijk werk.

Het werk wat een schoonmaker doet, is
niet minder ‘waard’ dan de andere
beroepen.

Dit zou evenveel moeten zijn omdat het
niet uitmaakt wat voor werk je doet.

Het moet gelijker verdeeld worden.
Anders gaan mensen alleen voor het geld
aan het werk.

De chirurg mag iets meer verdienen
omdat dit bijzonder werk is. Maar de
burgemeester doet in feite niet
belangrijker werk dan de schoonmaker.

Mag echt evenveel zijn. Daarbij is het
verschil echt veel te groot.

Julia

Hilde

Fleur

Ze moeten de kosten delen omdat ze
elkaar moeten helpen.

De stad landinwaarts betaalt mee omdat
ze waarschijnlijk ook naar het strand
gaan.

Beide moeten evenveel betalen omdat
het niet uitmaakt dat je ietsje verder van
het strand ligt.

De mensen aan de kust mogen iets meer
betalen omdat ze er wel voor gekozen
hebben om daar te wonen.

Ligt er nog een stad tussen? De steden in
het binnenland kunnen een bijdrage
leveren maar niet een evengroot deel. Dit
zou oneerlijk zijn voor de mensen die
niets met de kust te maken hebben.

Steden die nog meer landinwaarts liggen
betalen niet mee omdat die ook geen geld
uit het toerisme hebben.

Julia

Hilde

Fleur

Vertegenwoordiging, dit is handiger
omdat er dan beter overlegd kan worden.

Vertegenwoordiging, want dan worden er
‘goede’ mensen gekozen.

Vertegenwoordiging, als je iedereen laat
meebeslissen is onhandig. Er komen dan
rellen.

De vertegenwoordigers moeten wel
steeds vertellen wat ze gaan doen. Ook
moeten ze iets weten over politiek en ze
moeten wel kritisch zijn: er moeten wel
goede dingen gedaan worden.

De vertegenwoordigers moeten ‘normale
mensen’ zijn. Niet te rijk of arm. En ze
moeten overal wat van weten. En zeker
niet te hoog opgeleid. Want dan snappen
ze de gewone mensen niet.

De vertegenwoordigers moeten iets
weten van Nederland. Wat ook kan is dat
er wordt gestemd op de twee beste
ideeën en dat de vertegenwoordigers
hieruit kiezen.

Wie betaalt wat? - 12 jaar

Wie beslist? - 12 jaar
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15 jaar
Wie verdient wat? - 15 jaar
Mare

Saskia

Silvia

Normaal, de chirurg heeft langer moeten
studeren en heeft meer moeten doen om
dit beroep te leren.

Niet gek, mensen met een hogere
opleiding zijn veel meer tijd kwijt om dit
werk te kunnen doen. Mensen die ‘niets’
kunnen kunnen altijd nog
schoonmaakwerk doen en de keuze voor
chirurg is meer een passie, een meer
bewuste keuze.

Een chirurg moet ongelooflijk veel
investeren om dat te worden. En
schoonmaker kun je in principe zo
worden. Maar een chirurg is niet ‘beter’
dan een schoonmaker.

Er hoeft aan deze verdeling niets te
veranderen. Het is nu eenmaal zo dat
hoger opgeleiden ook meer moeten
investeren.

Ik weet niet of dit ‘eerlijk’ is een
schoonmaker is ‘maar’ een schoonmaker
en een chirurg is wel een speciaal soort
beroep.

Ik zou niet weten hoe het anders zou
moeten maar ik begrijp ook wel waarom
de verdeling is zoals die is.

Mare

Saskia

Silvia

Aan de kust gaan wonen is een keuze
dus de mensen die daar niet direct mee
te maken hebben hoeven er niet aan mee
te betalen.

Mensen verder weg van de kust hebben
hier geen profijt van dus hoeven ze hier
ook niet aan mee te betalen.

Beide moeten aan de dijk meebetalen
want je bent verantwoordelijk voor elkaar.

De verdeling zou ⅔ en ⅓ kunnen zijn
omdat de mensen aan de kust nog steeds
meer voordeel hebben.
Het maakt niet uit waar ik zelf woon voor
de verdeling.

De mensen aan de kust zullen iets meer
moeten betalen maar ze hebben
waarschijnlijk ook familie of vrienden in de
andere stad wonen dus ook
verantwoordelijkheid.
Daarbij maakt het niet uit waar ik zelf
woon.

De verdeling zal ongeveer de helft
moeten zijn. Misschien een extra bijdrage
voor als je aan de kust woont.
Voor de verdeling maakt het niet uit waar
ik zelf woon.

Mare

Saskia

Silvia

Het volk weet vaak niet goed waarover
het gaat dus is het goed als de
vertegenwoordigers de beslissingen
nemen. De Brexit bijvoorbeeld heeft
allerlei moeilijkheden opgeleverd omdat
alle mensen mochten stemmen.

Het is wel een goed idee om mensen te
kiezen die verstand van zaken hebben.
Dus niet zomaar iedereen mee laten
beslissen.

Lastige keuze. Als je mensen betrekt bij
het nemen van beslissingen kan dit ook
de betrokkenheid vergroten (wat nu vaak
niet zo is) en gaan mensen meer zelf
nadenken over de verschillende
mogelijkheden.

De vertegenwoordigers hebben veel
kennis over ‘hoe het werkt’. Ze weten van
alles wat en het is beter dat mensen niet
allemaal zelf hun eigen mening geven.

De vertegenwoordigers moeten veel
kennis hebben over de Nederlandse
samenleving. Ze moeten goed kunnen
luisteren en niet echt een eigen mening
hebben. Ze moeten andermans ideeën
respecteren.

Dit moeten ‘gewone mensen’ zijn. Ze
moeten er niet vanuit gaan dat ze
belangrijk zijn. De moeten openstaan
voor veranderingen en geen vaststaande
ideeën hebben.

Wie betaalt wat? - 15 jaar

Wie beslist? - 15 jaar
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18 jaar
Wie verdient wat? - 18 jaar
Roel

Mina

Lotus

Eerlijk want iedereen kan schoonmaken
en niet iedereen kan chirurg zijn.
Daarvoor moet je een speciale opleiding
volgen. En de chirurg gaat over
mensenlevens. Ook een burgemeester
heeft een belangrijke rol in het bestuur.

Is wel een goede verdeling want om
chirurg te worden moet je lang naar
school. Het is wel een groot verschil. En
sommige mensen hebben niet de kans
om chirurg te worden (bijvoorbeeld
immigranten) en dat is niet helemaal
eerlijk.

Dit is nu eenmaal zo. Een opleiding kost
veel geld. Dit is niet perse oneerlijk en
bepaald werk zoals chirurg of
burgemeester brengt veel
verantwoordelijkheid met zich mee.

De beloning voor de chirurg is goed zo.
Wel zou de schoonmaker wat meer
mogen verdienen zodat die meer kansen
heeft om hogerop te komen.

De schoonmaker verdient wel heel weinig
terwijl dit ook hard werken is. Mag best
wat meer want ook in schoonmaakwerk
zit veel tijd en energie.

Vooral de burgemeester mag wel wat
meer verdienen. En de schoonmaker iets
meer. De beloning voor lager
geschoolden mag sowieso wel wat hoger
zijn.

Roel

Mina

Lotus

Mensen gaan zelf aan de kust wonen of
niet. Maar los van deze keuze hebben de
mensen die niet aan de kust wonen er
niet zoveel aan om anderen te zien
verdrinken.

Het is hetzelfde gebied dus betalen
evenveel. Het gaat om medemensen en
daarom is het handig als iedereen
meebetaalt.

Het is in ieders belang dat er dijken zijn
dus dit moet via belastingen geregeld
worden. Het is jouw land en iedereen
heeft er voordeel bij als de dijken goed
zijn.

Het blijft de keuze van mensen zelf (waar
je gaat wonen). Dus de bijdrage aan de
kust kan wat hoger zijn. Daarbij maakt het
niet uit waar ik zelf woon.

Er moet geen verschil zijn. Ook niet als ik
zelf in het binnenland woon. Dit is een
afweging die je zelf kunt maken.

Mensen moeten niet zeuren over kosten
of voordeel. Je kunt verhuizen als je dit
wilt dus het maakt niet uit waar je woont.

Roel

Mina

Lotus

Liever kiezen we vertegenwoordigers. Die
weten precies wat er moet gebeuren en
wat het beste is voor het land.

Je moet sowieso kiezen en ook als je op
mensen stemt is dit een soort eigen
mening (die dan door de
vertegenwoordigers wordt vertaald).

Je kan wel iedereen laten meebeslissen
maar dan moet er meer informatie
gegeven worden over het werk wat politici
doen. We snappen vaak niet waarop
gefilterd wordt. In het onderwijs mag ook
meer aandacht komen voor de mogelijke
keuzes. Een mix van beide zou goed zijn.

Men moet weten hoe het zit met rechten.
En men moet zelf ook belang hebben bij
de keuzes die er gemaakt worden.

De vertegenwoordigers moeten wijs
kunnen worden uit een mix van
meningen. Daarbij moeten ze niet te veel
gefocust zijn op wat gebruikelijk is maar
juist openstaan voor uiteenlopende
meningen.

Moeten hoog opgeleid zijn. Maar ook
moet het een mix zijn van culturele
achtergronden, visies en opvattingen.
Zoveel mogelijk verschillenden mensen.

Wie betaalt wat? - 18 jaar

Wie beslist? - 18 jaar
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