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Een eerlijke samenleving voor iedereen?

Sander Lochtenberg, 2020

♦ Deze les is vrij beschikbaar gesteld voor het onderwijs door de
Auteursbond (www.auteursbond.nl), sectie educatieve auteurs en
Sander Lochtenberg.

Dit werk is gelicenseerd onder de Creative Commons licentie
Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken 4.0
Je bent vrij om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat voor alle doeleinden.
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de
licentievoorwaarden voldaan wordt.
Onder de volgende voorwaarden:
•
Naamsvermelding
De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, en aan te
geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen,
maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever
instemt met je werk of je gebruik van het werk.
•
Niet commercieel - je mag het werk niet gebruiken voor
commerciële doeleinden.
•
Geen afgeleide werken
Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk
hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
•
Geen aanvullende restricties
Je mag geen juridische voorwaarden of technologische
voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om
iets te doen wat de licentie toestaat.

De Educatieve Parel is een prijs voor de makers
van origineel, inspirerend lesmateriaal. De sectie
educatieve auteurs van de Auteursbond heeft
deze prijs in het leven geroepen met financiële
ondersteuning van de Stichting literaire rechten
auteurs (Lira http://www.lira.nl/).
Deze wedstrijd wil voorbeelden laten zien van
goede lessen: educatieve pareltjes. Daarmee zet
de wedstrijd ook de makers in de schijnwerper:
educatieve auteurs maken goed onderwijs mogelijk.
Het thema in 2020 was “Dat zal mij een zorg zijn”.

Uit het juryrapport
De jury kent de eerste prijs toe aan Sander Lochtenberg voor zijn les 'De rechtvaardige verzorgingsstaat:
Hoofdpijndossier' over Nederland als verzorgingsstaat
voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in de bovenbouw havo en vwo. Met deze
fraai en functioneel vormgegeven les maken leerlingen
op speelse wijze kennis met de functies en voorzieningen van de verzorgingsstaat en de verschillende typen
verzorgingsstaten. Ze vormen zich een oordeel over de
rechtvaardigheid van voorzieningen en beleidskeuzes
door zich aan de hand van 'karakterkaarten' in te leven
in verschillende perspectieven van burgers met diverse
kenmerken. Met waardering heeft de jury geconstateerd
dat Sander de ontvangen feedback op een ingezonden
les in 2019 in deze nieuwe les heeft verwerkt. Wat vooral
indruk maakte was de ingenieuze eenvoud van de les.
Complexe zaken eenvoudig en toegankelijk maken en
dicht bij de leerlingen brengen, is de ultieme competentie van een goede educatieve auteur.

Tom van der Geugten
voorzitter van de jury
15 oktober 2020

Ten geleide
Verzorgingsstaat geldt als één van de minst populaire onderwerpen van de
vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (MAW). Leerlingen
vinden het vaak droog en saai; docenten vinden het moeilijk om hier een
interessante les van te maken. Het gevolg is dat het onderwerp, ‘omwille van de
tijd’ vaak wordt overgeslagen of afgeraffeld.
Doodzonde! De verzorgingsstaat is één van de rijkste en meest betekenisvolle
contexten om de begrippen en concepten van maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen op toe te passen.
Het thema van de Educatieve Parel 2020, ‘Dat zal mij een zorg zijn,’ bood
gelegenheid om verzorgingsstaat voor eens en voor altijd op de kaart te zetten.
De les ‘De rechtvaardige verzorgingsstaat: Hoofdpijndossier’ voor 4, 5 en 6
HAVO en VWO is hiervan het resultaat.
In ‘De rechtvaardige verzorgingsstaat: Hoofdpijndossier’ worden leerlingen
ondergedompelt in de wereld van beleidsmakers die voor de moeilijke keuze
staan om hun ideeën over rechtvaardigheid en verschillende belangen van de
mensen in de samenleving tegen elkaar af te wegen in het vormgeven van de
verzorgingsstaat. Leerlingen maken op speelse wijze kennis met de functies
en voorzieningen van de verzorgingsstaat, en de verschillende soorten
verzorgingsstaten die op basis daarvan getypeerd kunnen worden. Ze vormen een
oordeel over hoe een rechtvaardige verzorgingsstaat eruit moet komen te zien,
en worden geconfronteerd met de gevolgen van de keuzes die ze daarin gemaakt
hebben. ‘De rechtvaardige verzorgingsstaat: Hoofdpijndossier’ opent de deur voor
betekenisvolle discussies over wat eerlijk en rechtvaardig is, en hoe we als
samenleving met elkaar om zouden moeten gaan.
Over dit lespakket
In dit pakket vindt u een compacte maar volledige lesinstructie met
leerdoelen, een lesplanning toelichtingen op diverse lesonderdelen, en een
lijst benodigdheden.
Daarnaast bevat dit pakket lesmateriaal voor de leerling. Dit lesmateriaal
vereist na het printen (dubbelzijdig, spiegelen over de korte zijde!) nog wel
een klein beetje assemblage. Voor elk groepje moet een ‘overheidsdossier’ worden
samengesteld dat alle (papieren) materialen bevat. Bij deze opdracht moet de
docent zelf, per groepje, tien fiches meegeven.

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan de leerling…
•
het belang en de functies van de verzorgingsstaat verwoorden en op basis van het model
van Esping-Andersen verzorgingsstaten in de wereld typeren als liberaal, corporatistisch
of sociaal-democratisch.
•
eigen politieke opvattingen met betrekking tot de verzorgingsstaat verwoorden en met
behulp van het concept ‘sluier der onwetendheid’ een verzorgingsstaat samenstellen die
aansluit bij zijn of haar idee van een rechtvaardige samenleving.
•
gespiegeld aan een specifieke context, een gewogen oordeel geven over de rechtvaardigheid
van een zelf samengestelde verzorgingsstaat, waarbij kernconcepten van het vak
maatschappijwetenschappen, of begrippen van het vak maatschappijleer het uitgangspunt
vormen.
•
een gewogen oordeel geven over de rechtvaardigheid van verschillende verzorgingsstaten
in de wereld.

Lesplanning
Tijd

Fase

Docentactiviteit

Leerlingactiviteit

2 min

Introductie

Kondigt de opdracht aan. Activeert de
voorkennis van de leerlingen over de
verzorgingsstaat door middel van gerichte
vragen.

Geven met het beantwoorden van gerichte
vragen te kennen wat al weten van de
verzorgingsstaat.

5 min

Instructie

Instrueert de leerlingen het opdrachtpakket
open te maken. Geeft één leerling de taak om
het instructieblad voor te lezen. Beantwoord
achteraf vragen over de opdracht.

Maken het opdrachtpakket open. Lezen
gezamenlijk het instructieblad. Één leerling
leest hardop voor. Stellen achteraf eventuele
vragen over de opdracht.

30 min

Activiteit

Geeft aan hoeveel tijd er voor de opdracht
beschikbaar is en vertelt de leerlingen met
de opdracht te beginnen...

Maken de opdracht...

(20min)

(Samenstellen)

(Loopt rond en zorgt dat alle groepen met de
opdracht bezig zijn. Kan met behulp van een
timer klassikaal de tijd bewaken. Reken 2
minuten per voorzieningenkaart.)

(Maken bij elke voorzieningenkaart een
beleidskeuze op basis van hun idee van
rechtvaardigheid.)

(5min)

(Typeren)

(Geeft aan dat de leerlingen het
informatieblad ‘Typen Verzorgingsstaten’
moeten gebruiken. Geeft waar nodig
toelichting op het informatieblad.)

(Typeren met behulp van het informatieblad
‘Typen Verzorgingsstaten’ hun
verzorgingsstaat als liberaal, corporatistisch
of sociaal-democratisch.)

(5min)

(Beoordelen)

(Geeft aan dat de leerlingen een
karakterkaart moeten trekken en moeten
oordelen over de rechtvaardigheid van hun
verzorgingsstaat. Gaat de groepen langs
om zo nodig discussies hierover op gang te
brengen.)

(Trekken een karakterkaart en beoordelen
in overleg met elkaar of ze hun
verzorgingsstaat nog steeds rechtvaardig
vinden.)

10 min

Bespreken

Leidt een discussie over de uitkomsten van
de opdracht.

Bespreken de uitkomsten van de opdracht.
Nemen kennis van de keuzes van andere
groepen, en becommentariëren deze.

3 min

Afsluiting

Blikt terug op de opdracht laat leerlingen
verwoorden wat ze van deze opdracht hebben
geleerd.

Verwoorden wat zij van deze opdracht hebben
geleerd, wat ze ervan meenemen, en wat ze
ervan vonden.

Opruimen

Vraagt de leerlingen de materialen terug te
stoppen zoals deze aan het begin van de les
waren georganiseerd.

Organiseren de materialen weer zoals deze
aan het begin van de les op tafel lagen.

Voorbereiding

Zorgt er voor dat de tafels in groepjes van
twee of drie staan, en dat elke tafelgroep
is voorzien van de benodigdheden voor de
opdracht.

Vormen bij binnenkomst groepen van twee of
drie en nemen plaats aan de tafelgroepen.

Benodigdheden
Per
•
•
•
•
•

groepje:
1 instructieblad
1 informatieblad ‘Typen verzorgingsstaten’
10 voorzieningenkaarten
8 karakterkaarten
10 fiches (niet meegeleverd)

Het geheel wordt in een gevouwen omslagmap
gestopt zoals hiernaast aangegeven:

Toelichting ‘Introductie’
De docent geeft de volgende inleiding aan de opdracht:
“In Nederland zijn er allerlei wetten en regels (MAW: politieke instituties)
die voor ons zorgen. Wie kan hier voorbeelden van geven? (Bijv. uitkeringen,
onderwijs, pensioenen, gezondheidszorg)
...
Al deze wetten en regels samen noemen we de verzorgingsstaat.
De voorzieningen van de verzorgingsstaat kunnen vier verschillende functies
hebben: verzorgen (bijv. gezondheidszorg), verzekeren (bijv. pensioenen),
verheffen (bijv. onderwijs) en verbinden (bijv. buurthuizen). Als een wet
of regel iets met één van deze functies doet, dan is het onderdeel van de
verzorgingsstaat.
We gaan vandaag een opdracht doen waarbij we zelf gaan proberen een
verzorgingsstaat samen te stellen.
Jullie mogen het dossier dat voor jullie ligt openmaken. We lezen eerst samen
de instructie.”

Toelichting op ‘Bespreken’
De docent vraagt aan elk groepje om kort toe te lichten wat de uitkomsten
van hun opdracht waren. De docent kan daarbij (een selectie van) de volgende
vragen stellen:
•
•
•
•
•
•
•

Op basis waarvan hebben jullie beleidskeuzes gemaakt?
Op wat voor type verzorgingsstaat zijn jullie uitgekomen?
Hoe heeft deze verzorgingsstaat uitgepakt voor het karakter dat jullie
toebedeeld kregen?
Vinden jullie nog steeds dat jullie verzorgingsstaat rechtvaardig is? Leg het
antwoord uit.
Had je achteraf gezien andere keuzes gemaakt? Leg het antwoord uit.
(Na het aanhoren van andere groepen) Wat vinden jullie van de keuzes die
deze groep heeft gemaakt? Is deze verzorgingsstaat rechtvaardig? Leg het
antwoord uit.
Wat is volgens jullie het verschil tussen eigenbelang en rechtvaardigheid?

Afhankelijk van aan welk onderdeel van MAW deze les wordt gekoppeld kan
de docent er voor kiezen om leerlingen te vragen koppelingen te maken naar
kernconcepten. Denk bijvoorbeeld aan kernconcepten als ideologie, sociale (on)
gelijkheid, rationalisering, sociale cohesie en politieke institutie.

Toelichting op ‘Afsluiting’
De docent stelt vragen aan de hand van de leerdoelen van de les. De docent kan
daarbij (een selectie van) de volgende vragen stellen:
•
•
•
•
•
•
•

Kun je uitleggen wat een verzorgingsstaat is, en welke functies het heeft?
Welke soorten verzorgingsstaten ken je? Hoe onderscheiden ze zich?
Wat bedoelt John Rawls met zijn concept ‘sluier van onwetendheid’?
Welke kernconcepten herkende je in deze opdracht? Leg het antwoord uit.
In welk type verzorgingsstaat zou jij het liefst willen leven? Leg het
antwoord uit.
Wat vond je leuk aan deze les, wat vond je minder leuk?
Wat neem je mee uit deze les? Wat vond je nuttig?

DE RECHTVAARDIGE
VERZORGINGSSTAAT
IER

OSS
IJND

FDP
HOO

Een eerlijke samenleving voor iedereen?

Sander Lochtenberg, 2020

Instructie
Een verzorgingsstaat is een samenleving
waarin de staat zorgt voor het welzijn van
zijn burgers. Maar... hoe moet dat worden
georganiseerd? Voor veel politici is dit
een echt hoofdpijndossier. Wie moet het
gaan regelen: de overheid, de markt, of
toch sociale partners? Hoeveel belasting
mag je van burgers vragen? Kortom: wat is
rechtvaardig?
De Amerikaanse filosoof John Rawls stelde
dat je pas echt weet wat een rechtvaardige
samenleving is wanneer je hem vormgeeft
zonder dat je weet waar je terecht zult
komen; wanneer je jezelf achter een sluier
van onwetendheid plaatst.
Plaats jezelf achter een sluier van onwetendheid en denk je na over hoe
een rechtvaarige verzorgingsstaat er volgens jou uit moet zien.
Fases van de opdracht:
1. Samenstellen. Draai één voor één de voorzieningenkaarten om, en
beslis samen wat het meest rechtvaardige beleid is. Leg telkens een fiche
op jullie beleidskeuze. Ga door tot alle voorzieningenkaarten gebruikt
zijn.
2. Typeren. Bekijk het informatieblad ‘Typen Verzorgingsstaten. Waar
lijkt jullie verzorgingsstaat het meest op?
3. Beoordelen. Trek nu een karakterkaart en lees de beschrijving. Hoe
pakt jullie verzorgingsstaat voor deze persoon uit? Is dit rechtvaardig?
4. Bespreken. Deel de uitkomsten met je klas. Wat vinden jullie van
de keuzes die andere groepen hebben gemaakt?

Typen verzorgingsstaten

De Deense socioloog Gøsta Esping-Andersen bekeek de verschillen tussen
landen, en onderscheidde drie verzorgingsstaat ‘modellen’ op basis de
centrale achterliggende waarde, de hoogte van de belastingen, en het
coördinatiemechanisme.
Liberale model

In de liberale verzorgingsstaat, staat de waarde vrijheid centraal.
Mensen moeten de vruchten van hun arbeid plukken en zijn in hoge
mate zelf verantwoordelijk voor risico’s. Voorzieningen zijn daarom
vaak vrijwillig en worden grotendeels gecoördineerd door de vrije
markt. Overheidsvoorzieningen zijn bescheiden en tijdelijk, waardoor de
belastingdruk laag is.

Achterliggende waarde: Vrijheid
Coördinatiemechanisme: Vrije markt
Belastingdruk: Laag
Corporatistische model

In de corporatistische verzorgingsstaat, staat de waarde naastenliefde
centraal. Mensen moeten vooral voor elkaar zorgen. Daarom faciliteert
de overheid particuliere initiatieven van burgers en sociale partners.
Overheidsvoorzieningen zijn behoorlijk, maar toegang is selectief,
waardoor de belastingdruk gemiddeld is.

Achterliggende waarde: Naastenliefde
Coördinatiemechanisme: Particulier initiatief
Belastingdruk: Gemiddeld
Sociaal-democratische model

In de sociaal-democratische verzorgingsstaat staat de waarde gelijkheid
centraal. Iedereen moet in het leven een gelijke kans krijgen. Daarom
biedt de overheid ruimhartige voorzieningen aan waar iedereen die ze
nodig heeft gebruik van kan maken. Hierdoor is de belastingdruk hoog.

Achterliggende waarde: Gelijkheid
Coördinatiemechanisme: Overheid
Belastingdruk: Hoog

Pensioen

Ouderenzorg

Particuliere pensioenen
Pensioenopbouw is een vrijwillige eigen keuze.
Mensen bepalen zelf of ze geld wegzetten voor
hun oude dag, en hoe ze dat doen.

Liberale uitkeringen

Uitkeringen zijn bescheiden, kortdurend, en
alleen voor wie ze echt nodig heeft. Er worden
eisen gesteld aan mensen die een uitkering
willen.

Corporatistische uitkeringen

Uitkeringen zijn ruim, maar toekenning is
selectief. De hoogte een duur van een uitkering
is soms afhankelijk van hoeveel premie iemand
over inkomen heeft betaald.

Uitkeringen

Sociale partners organiseren pensioenfondsen
voor werkende mensen die hier gedurende hun
carrière verplicht premie voor betalen. De
overheid zorgt voor een bestaansminimum.

Corporatistische pensioenfondsen

Staatspensioen

Sociaal-democratische uitkeringen
Uitkeringen zijn royaal, en vrij toegankelijk.
Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan
mensen die een uitkering ontvangen.

Corporatistisch vervolgonderwijs

Studenten betalen zelf hun studie. Scholen
bepalen zelf over toelating en collegegeld.
In uitzonderlijke gevallen kunnen studenten
aanspraak maken op een studiebeurs.

Particulier vervolgonderwijs

De overheid zorgt er voor dat alle mensen boven
een bepaalde leeftijd voldoende inkomen hebben
om van te kunnen leven.

Particuliere ouderenzorg

Ouderen (of hun gemachtigden) kiezen zelf hoe
de zorg er uit ziet wanneer ze niet meer voor
zichzelf kunnen zorgen, en betalen deze zelf.

Studeren

Vervolgonderwijs is vrij toegankelijk. Studenten
kunnen aanspraak maken op studiefinanciering
of een studielening. De overheid bepaalt de
hoogte van het collegegeld.

Gesubsidieerde ouderenzorg

Familieleden worden gestimuleerd om zorg
te dragen voor oudere naasten. Alleen als
het echt niet anders kan worden ouderen in
verzorgingstehuizen opgevangen.

Universeel vervolgonderwijs

De universiteit en het beroepsonderwijs zijn
vrij toegankelijk voor iedereen, en worden
betaald uit belastingen.

Staatsbejaardentehuizen

De overheid zorgt er voor dat alle ouderen die
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen in een
door de staat gefinancierd bejaardentehuis
terecht kunnen.

Studeren

Voorziening:

Uitkeringen

Voorziening:

Ouderenzorg

Voorziening:

Pensioen

Voorziening:

Buurtleven

Voedselhulp

Particuliere buurtverenigingen
Buurtverenigingen organiseren evenementen en
activiteiten in de buurt. Ze zijn afhankelijk
van buurtbewoners die tegen betaling lid
worden.

Kinderopvang

Particuliere kinderopvang

Kinderopvang is marktgestuurd. Bedrijven
bepalen zelf de prijs die zij vragen. Ouders
kiezen zelf een opvang.

Gesubsidieerde kinderopvang

Sociale partners bieden betaalbare
kinderopvang aan. Arme gezinnen kunnen
hiervoor subsidie krijgen.

Gesubsidieerde buurthuizen
Buurtbewoners kunnen bij voldoende steun
overheidssubsidie krijgen voor een buurthuis
waar ze kunnen samenkomen..

Kinderopvang is vrij toegankelijk en wordt
direct door de overheid georganiseerd en
gefinancierd.

Anti-verspillingsacties

Sociale huur

Particuliere huur

Staatskinderopvang

De overheid draagt er zorg voor dat iedereen
een buurtcentrum in de buurt heeft, ongeacht de
vraag hiernaar.

De woningmarkt voor huren is marktgestuurd.
Verhuurders bepalen zelf de prijs van hun
huurwoningen op basis van vraag en aanbod.

Staatsgeorganiseerde buurtcentra

Bedrijven die voedsel verkopen bieden producten
die de uiterste houdbaarheidsdatum naderen aan
tegen een verlaagde prijs.

Woningen

Sociale partners bieden betaalbare
huurwoningen aan. De overheid geeft
richtlijnen voor de hoogte van de huur. Arme
gezinnen kunnen huursubsidie krijgen.

Voedselbanken

Arme mensen kunnen aanspraak maken op
toegang tot de voedselbank. Voedselbanken
worden onderhouden door giften, afspraken met
supermarkten, en overheidssteun.

Staatshuisvesting

De overheid bouwt, onderhoudt en verhuurt
betaalbare woningen aan mensen met een laag
inkomen, en stelt een algemene huurprijs vast.

Voedselbonnen

De staat organiseert en financiert voedselhulp
voor arme mensen in de vorm van voedselbonnen,
die voor boodschappen kunnen worden
ingewisseld.

Woningen

Voorziening:

Kinderopvang

Voorziening:

Voedselhulp

Voorziening:

Buurtleven

Voorziening:

Zorg

Verslavingszorg

Particuliere zorgverzekeringen
Mensen bepalen zelf of en hoe ze zich voor zorg
verzekeren. Alleen de spoedeisende hulp is vrij
toegankelijk.

Verplichte zorgverzekeringen
Iedereen is verplicht een zorgverzekering te
hebben. Hier kunnen aanvullende voorwaarden
voor gelden.

Universele gezondheidszorg

Gezondheidszorg is vrij toegankelijk en wordt
georganiseerd en gefinancierd door de overheid.
Deze bepaalt ook welke diensten worden gedekt.

Private klinieken

Het gebruik van een verslavingskliniek is op
eigen kosten. Het kiezen van een kliniek is
vrij.

Gesubsidieerde klinieken

Sociale partners bieden betaalbare
verslavingszorg aan. De overheid dekt hier
een deel van. Er is selectieve toegang tot de
klinieken.

Staatsklinieken

De overheid organiseert en financiert vrij
toegankelijke verslavingszorg. De patient heeft
geen vrije keuze uit klinieken.

Voorziening:

Zorg

Voorziening:

Verslavingszorg

Personalia
Naam: Zwaan, Sarah de
Leeftijd: 30
Geslacht: Vrouw
Burg. staat: Gehuwd
Woonplaats: Delfzijl
Geboorteplaats: Groningen
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse
Beschrijving
Sarah heeft haar hele leven al in de provincie
Groningen gewoond. Na de Havo deed ze een
opleiding tot basisschooldocent. Op dit moment
geeft ze les op een school in Delfzijl.
Haar man, Edwin, met wie ze nu vier jaar getrouwd
is, is accountant van beroep. Samen verdienen ze
ruim voldoende om van te leven. Ze zijn nu in
verwachting van hun eerste kind. Sarah en Edwin
willen het liefst drie kinderen.
De vader van Sarah is een aantal jaar geleden
overleden. Haar moeder heeft een slechte
gezondheid, en kan niet meer voor zichzelf zorgen.

Personalia
Naam: Pauw, Freek
Leeftijd: 62
Geslacht: Man
Burg. staat: Gehuwd
Woonplaats: Rotterdam
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse
Beschrijving
Freek ging op jonge leeftijd in de bakkerij van
zijn vader werken. Uiteindelijk heeft hij het
bedrijf overgenomen. Hij is getrouwd met Ria.
Samen hebben ze een dochter, die nu in Zweden
woont.
Een aantal jaar geleden heeft Freek een auto
ongeluk gehad en kan hierdoor niet meer lopen.
Freek rekende op de verkoop van zijn bakkerij
om zijn oude dag mee te kunnen bekostigen, maar
omdat hij niet meer kan werken is de bakkerij
uiteindelijk failliet gegaan.
Ria is haar leven lang huisvrouw geweest. Sinds
het ongeluk werkt ze in een supermarkt als
cassière om wat bij te verdienen.

Personalia
Naam: Al-Waqi, Hasna
Leeftijd: 16
Geslacht: Vrouw
Burg. staat: Ongehuwd
Woonplaats: Amsterdam
Geboorteplaats: Amsterdam
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse/
		Marokkaanse

Beschrijving
Hasna is geboren en getogen in Amsterdam. Ze zit
op een VWO school aan de andere kant van de stad,
waar ze vrijwel moeiteloos hoge cijfers haalt.
In haar vrije tijd speelt Hasna graag een potje
tennis of spreekt ze af met haar vriendinnen. Ze
is erg betrokken bij haar geloofsgemeenschap en
haar buurt.
Wanneer ze klaar is met de middelbare school wil
ze, net als haar vader, advocaat worden en een
eigen praktijk starten.

Personalia
Naam: Vinkesteyn, Louis
Leeftijd: 40
Geslacht: Man
Burg. staat: Gehuwd
Woonplaats: Bilthoven
Geboorteplaats: Delft
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse
Beschrijving
Louis komt uit een welgesteld gezin. In Amsterdam
studeerde hij economie, en hij is daarna als
consultant gaan werken voor verschillende banken.
Louis is getrouwd met Dave, een televisieproducent.
Louis en Dave staan er financieel goed voor. Ze
hebben een mooi huis en twee auto’s voor de deur.
Ze hebben geen kinderen, en willen dat ook zo
houden. Ze werken allebei veel en voelen zich
daardoor niet in het bijzonder verbonden met de
buurt waar ze wonen.
Louis en Dave zijn altijd zuinig geweest op hun
lichaam. Ze eten gezond, sporten regelmatig,
gebruiken geen drugs en nauwelijks alcohol.
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Personalia
Naam: Retsjil, Asha
Leeftijd: 47
Geslacht: Vrouw
Burg. staat: Gescheiden
Woonplaats: Diemen
Geboorteplaats: Paramaribo
Geboorteland: Suriname
Nationaliteit: Nederlandse

Personalia
Naam: Nagtegaal, Sam
Leeftijd: 8
Geslacht: Man
Burg. staat: Ongehuwd
Woonplaats: Boxtel
Geboorteplaats: Boxtel
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse

Beschrijving
Asha is geboren in Paramaribo, Suriname. Toen ze
nog heel klein was is ze met haar ouders naar
Nederland verhuisd.

Beschrijving
Sam is geboren als enig kind in een middenklasse
gezin. Zijn vader en moeder werken allebei parttime en verdienen daarmee een behoorlijk inkomen.

Na haar middelbare school heeft Asha een
opleiding tot verpleegster gevolgd. Dit werk doet
ze nu nog steeds. Ze maakt lange werkdagen, en
verdient daarmee iets meer dan nodig is om van
rond te komen.

Als Sam later groot is wil hij graag astronaut
worden. Daar heeft hij wel een beetje hulp bij
nodig. Sam is namelijk autistisch. Hij kan zich
op school moeilijk concentreren, hij is snel
overprikkeld en heeft moeite met het leggen van
sociale contacten.

Asha is jong getrouwd, kreeg een kind, maar is
inmiddels ook weer gescheiden. Haar dochter woont
op kamers in Amsterdam, waar ze studeert. Asha is
goed bevriend met de mensen in haar buurt. Veel
van hen zijn, net als zij, afkomstig uit Suriname.
Dat schept een band, vindt Asha.

Personalia
Naam: Meeuwsen, Mathilde
Leeftijd: 78
Geslacht: Vrouw
Burg. staat: Verweduwd
Woonplaats: Zutphen
Geboorteplaats: Arnhem
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse
Beschrijving
Mathilde is jong getrouwd en kreeg vier kinderen.
Mathilde heeft haar leven lang hard gewerkt
als huisarts met een eigen praktijk. Ze is nu
gepensioneerd.
Vijftien jaar geleden overleed haar echtgenoot.
Wanneer Mathilde een aantal jaar geleden zelf een
hartinfarct krijgt, besluit ze het rustiger aan te
doen, en gaat ze met pensioen.
Mathilde is nog heel actief. Ze sport meerdere
keren per week en eet gezond. Veel aansluiting
met haar buurtgenoten heeft ze niet. Ze gaat af en
toe op de koffie bij de buren, maar Mathilde wil
vooral veel tijd doorbrengen met haar kinderen en
kleinkinderen.

Sam vindt het fijn als hij weet waar hij aan toe
is. Hij kan erg driftig worden als dingen anders
lopen dan hij had verwacht. Hierdoor heeft hij het
regelmatig aan de stok met zijn klasgenootjes en
zijn juf.

Personalia
Naam: Gent, Jan van
Leeftijd: 50
Geslacht: Man
Burg. staat: Ongehuwd
Woonplaats: Breda
Geboorteplaats: Oss
Geboorteland: Nederland
Nationaliteit: Nederlandse
Beschrijving
Jan heeft het niet getroffen in het leven. Vlak
na zijn geboorte overlijden zijn ouders door een
ongeluk en komt Jan in een weeshuis terecht.
Jan maakt zijn school nooit af. Hij heeft hier en
daar baantjes, en komt uiteindelijk te werken in
een fabriek in Breda. Hier werkt hij vele jaren
voor een mager loon, tot zijn baan geautomatiseerd
wordt. Jan komt zonder werk te zitten, en op zijn
leeftijd wordt het lastig om nog een nieuwe baan
te vinden.
Al vanaf jonge leeftijd drinkt Jan teveel, en raakt
hij verslaafd roken. Ondanks pogingen lukt het
hem niet om van zijn verslavingen af te komen.
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