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VOORDELEN? 

Europese Unie 
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Na de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945) lag half Europa 
in puin. Zes Europese landen 
vonden dat er nooit meer 
oorlog mocht komen. Zij 
besloten te gaan 
samenwerken. In 1951 
richtten ze de EGKS op: de 
Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. De zes 
landen gingen in 1957 verder 
als de EEG, de Europese 
Economische Gemeenschap. 
De EEG-landen verbeterden 
de handel met elkaar. Zo 
groeide de welvaart. Steeds 
meer landen sloten zich in de 
loop der jaren bij de EEG 
aan. In 1993 veranderde de 
naam in Europese Unie 
(EU). Rijke EU-landen 
hielpen de armere, zodat ook 
daar de welvaart groeide. 
 
 
 
Er zijn drie instellingen die 
samen de Europese Unie 
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besturen. De eerste instelling is de Europese Commissie. 
Die bestaat uit 27 commissarissen, uit elk land één. Alle 
commissarissen werken voor één onderdeel, bijvoorbeeld 
vervoer of energie. Ze controleren of landen zich aan de 
EU-wetten houden. Ook stellen ze nieuwe wetten voor. 
Die sturen ze naar het Europees Parlement, de tweede 
instelling. Als het parlement de wet niet goed vindt, moet 
de commissie de wet aanpassen. Net zolang tot de 
meerderheid vóór stemt. Als het parlement en de 
commissie het eens zijn over een wet, moet die nog worden 
goedgekeurd door de Raad van Ministers, de derde 
instelling. Deze raad bestaat uit ministers van de EU-
landen. Welke ministers dat zijn, hangt af van het 
onderwerp. Gaat het over de aanpak van de misdaad, dan 
vergaderen de ministers van Justitie. Pas als de raad vóór 
stemt, kan een wet doorgaan. 
Een belangrijke stad voor de unie is Brussel in België. Daar 
werken wel zo'n 20 000 EU-ambtenaren. De meesten doen 
dat in de kantoren van de Europese Commissie.  
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De grenzen tussen de meeste Europese landen zijn open. 
Sommige landen blijven wel hun eigen grenzen 
controleren. Bijvoorbeeld Engeland en Ierland. De open 
grenzen gelden voor mensen én goederen. Dat scheelt veel 
tijd, want vrachtwagens en treinen kunnen nu zo 
doorrijden. 

Wie is de baas? 
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Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in 
het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk 
over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je 
geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat 
over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en 
vrienden. Maar ook over kindermishandeling, 
kinderarbeid en vluchtelingenkinderen.  

Enkele kinderrechten 
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Sinds 2002 hebben veel EU-landen een gemeenschappelijke munteenheid: de euro. Dat maakt 
de handel gemakkelijker. Niet alle EU-landen willen hieraan meedoen. Sommige mogen nog 
niet. Eerst moet het beter gaan met hun economie. 
Als inwoner van de unie mag je in een ander EU-land wonen en werken. Wel moet je genoeg 
geld verdienen, zodat het land jou niets hoeft te geven. Veel inwoners van Polen of Bulgarije 
komen hier werken. En wat denk jij van wonen in een Pools dorp, of van een baan in het 
zonnige Italië? Dat kan allemaal door de Europese Unie. 
 

Europese landen 
 
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk (voorlopig) en Zweden. 

Rechten en plichten 

Spel en vrije tijd 
Ieder kind heeft recht op rust, vrije tijd en spelen. Het 
moet ook voor alle kinderen mogelijk zijn een museum 
of een theater te bezoeken. 
 
Strafrecht voor kinderen 
Als een kind iets doet, dat volgens de wet verboden is, 
moet hij voor de rechter verschijnen. Er gelden 
speciale regels voor kinderen. Er moet rekening 
worden gehouden met hun leeftijd. Zo moeten 
kinderen straffen krijgen, die bij kinderen passen. 
Kinderen moeten ook hulp kunnen krijgen van een 
advocaat. 
 
Privacy 
Ieder kind heeft recht op bescherming van zijn 
privéleven. Dat betekent dat niemand zonder jouw 
toestemming je dagboek of je e-mails mag lezen. 

Belangrijk? 
Eenderde van de wereldbevolking is 
kind. Kinderen zijn kwetsbaar, 
omdat zij vaak afhankelijk zijn van 
hun ouders en verzorgers (Ze 
kunnen niet zonder) Zij lopen de 
kans eerder ziek te worden, te 
sterven of uitgebuit te worden dan 
volwassenen. Daarom is er door de 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 20 november 
1989 een speciaal verdrag 
aangenomen, die naast de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, de rechten 
aangeeft die in het bijzonder gelden 
voor kinderen. Dit verdrag heet het 
Verdrag voor de Rechten van het 
Kind. 



 
LEERKRING GEERT WINTER 2016 

3 

Wees steeds jezelf! Stop discriminatie en pesten! 

Een naam en nationaliteit 
Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen 
identiteit. Daaronder vallen onder andere je 
nationaliteit, familienaam en familiebanden. Het 
gaat om de unieke persoon die je bent. 
 
Goede zorg 
Ieder kind heeft recht op goede zorg. Als je ziek 
bent, moet je terecht kunnen bij een dokter. De 
overheid moet kinderen en hun ouders goed 
informeren over gezondheid en voeding. 

Een eigen mening 
Kinderen mogen hun mening geven, zeker als 
het over hun leven gaat. Naar de mening moet 
worden gevraagd en geluisterd. Dit betekent ook 
dat kinderen informatie mogen verzamelen 
zodat ze hun mening kunnen vormen. 
 
Bescherming tegen mishandeling 
Kinderen mogen niet mishandeld worden. 
Kinderen mogen niet worden verwaarloosd. 
Kinderen die mishandeld worden, moeten hulp 
krijgen. 

Dit zijn ook nog rechten van het kind: 
Onderwijs – Een eigen geloof – Het kind eerst – Bescherming tegen discriminatie – Goede opvoeding 
Opgroeien bij je ouders – Eten, kleding en onderdak 

VOOROORDELEN 
Je stapt ergens binnen, zegt geen woord, maar op basis van hoe jij eruitziet, de kleren die je 
draagt, de manier dat je wandelt (of niet kan wandelen), word je al nagekeken. Of men is bang 
van je, laat je niet binnen, stelt vreemde vragen. Dat zijn vooroordelen. Je krijgt geen kans 
omdat je er als jongen vrouwelijk uitziet, omdat je een hoorapparaat draagt, omdat je een andere 
huidskleur hebt. Mensen hebben een mening of idee over iemand, zonder te weten of dat 
eigenlijk zo is.  
 
STEREOTYPEN 
Een stereotype is een uitvergroot beeld van een groep mensen. 
Een beeld dat niet meer klopt met de realiteit omdat één eigenschap of een vroegere 
eigenschap uitvergroot wordt. Alsof elke Engelsman nog een bolhoed draagt, elke 
Noord Afrikaan een djellaba, en elke 60-plusser met een wandelstok loopt. 

Stereotypen kunnen positief of negatief zijn, maar ze blinken vooral uit in het overdrijven. 
Vaak zijn de beelden erg simplistisch en zijn ze gebaseerd op het gedrag of het uitzicht 
van enkelingen die plots het beeld gaan bepalen van de hele groep: alsof er geen Turken zonder 
snor bestaan, of geen magere Amerikanen. 
 
DISCRIMINATIE 
Als een vooroordeel ertoe leidt dat iemand je anders gaat behandelen, dan spreek je van 
discriminatie. Discriminatie is dus iemand ongelijk behandelen zonder reden. In praktijk zelfs 
zeer bewust omdat je volgens hem anders bent. Je kan ongelijk behandeld worden omdat je een 
man of vrouw, jong of oud, gelovig of niet gelovig, homo of hetero, gehuwd, gescheiden of 
alleenstaand, rijk of arm bent, een handicap hebt, of omdat je in een woonwagen woont of 
dakloos bent.  
 
RACISME 
Racisme is een veel voorkomende vorm van discriminatie waarbij iemand wordt uitgesloten op 
basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Racisme uit zich niet enkel in uitsluiting, maar 
kan ook leiden tot vervelende opmerkingen, scheldpartijen of pestgedrag.  
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Pesten of plagen? 
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Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen 
(lichamelijk geweld), maar ook iemand geestelijk 
pijn doen (psychisch geweld). Je bent bang, wordt 
uitgescholden of buitengesloten. Maar ook de 
dreiging dat je geslagen kan worden, kan iemand 
angstig en onzeker maken.  
Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn dan 
lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of 
doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en 
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gefrustreerd maken. Je wordt onzeker, hebt 
minder vertrouwen in jezelf en het wordt ook 
moeilijker om anderen te vertrouwen. Dit 
nare gevoel werkt vaak nog lang door, ook 
als het pesten al gestopt is. In het ergste geval 
ziet een slachtoffer zelfs de leuke dingen in 
het leven niet meer! 
 
Een buitenstaander kan niet altijd aan 
iemand zien dat hij/zij uitgescholden of 
buitengesloten wordt. Sommige gepeste 
kinderen willen dit aan niemand vertellen. 
Maar als anderen dit niet weten, kunnen ze je 
niet helpen om het pesten te stoppen. 
Daarom is het zo belangrijk dat je er toch 
altijd met iemand over praat. Iemand die je 
vertrouwt. Dit kan je vader of moeder zijn, je 
opa of oma, juf of meester. Of misschien 
vertel je het liever aan een vriend(innetje).  
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• Praat met elkaar over pesten. 
• Lees met elkaar boeken over pesten en praat over wat pesten met iemand doet. 
• Accepteer dat iedereen anders is en hierdoor uniek is. 
• Luister naar de ander en stop wanneer dit gezegd wordt. 
• Probeer jezelf te verplaatsen in de ander die gepest wordt. 
• Je bent stoerder als je NEE zegt en niet meedoet met pesten. 
• Spreek elkaar aan als je iemand hoort schelden, praten over iemand of ziet slaan. 
• Help elkaar om op een leuke manier met elkaar om te gaan. 
• Lach met elkaar en niet om elkaar. 
• Geef elkaar een compliment als jij vindt dat iemand iets goeds doet. 
• Help de ander door naast hem of haar te gaan zitten. Of te spelen als je ziet dat iemand alleen is. 
• Als er iets is, vertel het altijd aan de juf of meester en je ouders. 

Hoe zeg je nee tegen pesten? 

Cultuur is niet gelijk aan nationaliteit. Je hebt een bepaalde nationaliteit omdat je geboren 
bent in een bepaald land, of omdat je ouders afkomstig zijn van een bepaald land. 
Ben je in België geboren? Dan ben je Belg. Ben je in België geboren maar is je moeder of vader 
Marokkaan? Dan ben jij Belg-Marokkaan en heb je dus een dubbele nationaliteit. Je nationaliteit 
staat op je paspoort/identiteitskaart, bekijk het eens! 
 
Wat is dan cultuur? 
Je kan het omschrijven als alle ideeën, waarden, kennis en leefgewoonten van een groep mensen. 
Deze groep leeft niet noodzakelijk in hetzelfde land, of heeft hetzelfde geloof. Binnen een land 
kunnen verschillende culturen leven. Binnen een land of regio kunnen dus verschillende mensen 
met verschillende culturen wonen. Verschillen tussen culturen zijn er op het gebied van eten, 
feesten, kunst, godsdienst, muziek, kleding, communicatie, waarden, enzovoort. Die verschillen 
zorgen er voor dat we elkaar wel eens raar bekijken, maar het is ook heel leuk om nieuwe dingen 
van elkaar te leren en te ontdekken. 

Cultuur/nationaliteit 
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Tandwielen, hefbomen en katrollen 
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gebruik van een hefboom. Aan de ene kant van 
de kraanarm hangen zware balken die 
verplaatst moeten worden. Aan de andere kant 
zit een contragewicht. De kraanmachinist 
verschuift dit gewicht naar de juiste plek. 
Daardoor blijft de hijskraan in evenwicht. 
 
KATROL 
Een katrol is een wiel met een gleuf waarover 
een touw loopt. Aan de ene kant van het touw 
maak je de last vast, bijvoorbeeld een kist. Trek 
je nu aan het andere eind van het touw, dan 
gaat de kist omhoog. Op die manier hoef je 
minder kracht te gebruiken dan wanneer je 
vanuit een raam de kist omhoog moet trekken. 
Werk je met een katrol, dan helpt je eigen 
lichaamsgewicht mee. 
Jij werkt ook wel eens met een katrol. In de 
turnzaal bijvoorbeeld kun je met een touw de 
ringen omhoog trekken, terwijl je zelf op de 
grond staat. Een zonwering (luxaflex) trek je 
omhoog door een touwtje omlaag te trekken. 
Hoe meer katrollen je gebruikt, des te lichter 
het gewicht. 
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Tandwielen, hefbomen en katrollen: alle drie 
handige hulpmiddelen voor iemand die kracht moet 
gebruiken, maar niet zo sterk is. Zelfs sterke mensen 
hebben er baat bij. Met de juiste tandwielen fiets je zo 
een steile berg op zonder dat je sterke bovenbenen 
hoeft te hebben. Met een heel lange wip zou je een 
olifant een stukje omhoog kunnen wippen. Als je een 
touw en katrollen gebruikt, kun je een kind 
optrekken dat zwaarder is dan je zelf bent. 
Al eeuwen worden er tandwielen gebruikt, 
bijvoorbeeld in windmolens. Die tandwielen waren 
van hout. Het probleem van hout is dat het snel slijt. 
En dat was voor een stoommachine, die rond 1700 
werd uit gevonden, niet handig. Metaal slijt minder 
snel, dus werden tandwielen van messing gemaakt. 
Nog steeds worden nieuwe hulpmiddelen 
uitgevonden om werk lichter te maken. 
 
TANDWIEL 
Misschien heb jij een fiets met versnelling. Die 
versnelling bestaat uit een aantal tandwielen 
die aan het achterwiel vastzitten. Die 
tandwieltjes verschillen in grootte. Door te 
schakelen laat je de ketting over een groter of 
een kleiner tandwiel lopen. Als je tegen de 
wind in fietst, kies je een kleinere versnelling, 
de ketting loopt over een groter tandwiel. Heb 
je wind mee, dan kies je een kleiner tandwiel.  
Tandwielen worden niet alleen gebruikt om 
een kracht beter te verdelen, zoals bij een 
versnelling. Met tandwielen kun je ook een 
beweging versnellen of juist vertragen. 
Tandwielen gebruik je elke dag. Ze zitten 
bijvoorbeeld in een fiets, een mixer, een klok, 
in elke automotor en in een boormachine. 
 
HEFBOOM 
Ook een hefboom gebruik je elke dag. Denk 
maar aan het pedaal van een afvalemmer of 
een deurkruk. Een hefboom is een apparaat 
met een draaipunt en twee armen, net als een 
wip. Hoe dichter je bij het draaipunt bent, hoe 
meer kracht je moet zetten.  
Vroeger werd een grote katapult gebruikt om 
een kasteel te veroveren. Met deze hefboom 
konden de soldaten met veel kracht een grote 
kei wegschieten.  
Ook een hijskraan op een bouwterrein maakt 



 

 

 

Katapult 
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Katapulten zijn er in veel soorten en maten, kleuren en groottes, 
waarschijnlijk ken je er zelf al een hoop! Vroeger werden katapulten 
vooral gebruikt bij oorlogen. Soms werden ze gebruikt om ver mee 
te schieten, en soms om ergens over heen te schieten. Umit heeft 
zo’n katapult gemaakt. Hij gebruikte hiervoor hout, vijzen en een 
elastiek om de slinger aan te drijven. 

MEER ELASTIEKEN 
 
Hoe sterker het elastiek, hoe meer kracht de 
katapult heeft en hoe verder hij zal schieten. Als 
je twee elastieken vastmaakt, komt het propje dus 
verder. Je kunt zo ver schieten doordat je de 
krachten van de elastiek(en) gebruikt. Hoe harder 
de elastieken naar beneden getrokken worden, 
hoe harder de elastieken ook terugschieten, en 
hoe harder het propje wordt weggeschoten. 
Natuurkundigen zeggen dan dat de krachten 
worden doorgegeven. Van jouw spierkracht 
(lanceerarm naar beneden trekken) naar elastiek-
kracht, naar bewegingskracht (het propje schiet 
weg). 
 
DE BAAN VAN HET PROPJE 
 
Het propje laat de lanceerarm los op het moment 
dat de lanceerarm tegen het bovenste balkje aan 
knalt. Natuurkundigen hebben ontdekt dat als 
iets door een kracht wordt weggeduwd, het 
voorwerp in principe voor altijd in een rechte lijn 
doorgaat in de richting waarin de kracht werkte. 
Dus: het propje vliegt recht van de lanceerarm af. 
Staat de lanceerarm heel scheef, dan gaat het 
propje dus ook scheef omhoog. Staat de arm bij 
de klap bijna rechtop dan gaat het propje 
rechtdoor. Maar het propje blijft niet alleen 
rechtdoor gaan. Dat komt omdat er nog een 
onzichtbare kracht op het propje werkt, die de 
richting van de prop verandert. Welke kant gaat 
het propje nog meer op? Weet je welke kracht dat 
kan zijn? Juist ja, de zwaartekracht. 
Die zorgt dat het propje niet alleen rechtdoor 
gaat, maar ook omlaag. Door je lanceerarm meer 
of minder scheef te laten eindigen zal je propje 
dus of hoger de lucht in gaan, of verder weg 
landen.  



 

 

 

Vragen 
 

1. Wat is de Europese Unie? Wat doen ze? 
2. Waarom is de Europese Unie belangrijk? 
3. Ken je enkele Europese landen? 
4. Wat zijn de voordelen van de Europese Unie? 
5. Wat is het Kinderrechtenverdrag? 
6. Welke kinderrechten ken je? (14) 
7. Kan je er 5 uitleggen? 
8. Wat betekenen deze woorden: vooroordelen, steretypen, discriminatie en racisme? 
9. Hoe kan je nee zeggen tegen pesten? Som 8 tips op. 
10. Waarvoor gebruiken we in het dagelijkse leven tandwielen, hefbomen en katrollen? 
11. Geef meer uitleg over tandwielen, hefbomen en katrollen. Wat is het nut van deze 

hulpmiddelen? 
12. Natuurkundigen zeggen dat bij een katapult de krachten worden doorgegeven. Wat 

willen ze hiermee zeggen? 


