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Inleiding
Een onbedoelde zwangerschap kan iedereen overkomen. De keuzes
die je kunt maken bij een onbedoelde zwangerschap zijn onderhevig
aan maatschappelijke normen en (soms felle) discussies, specifiek de
optie abortus. Daardoor voelt niet iedereen zich vrij om een eigen keuze
te maken. Er wordt bovendien tegenstrijdige, gekleurde en onjuiste
informatie verspreid. Wat is waar en wat is niet waar, en hoe weet je
dat? Waarom is het zo’n gevoelig onderwerp? Hoe kunnen we vanuit
verschillende perspectieven kijken en elkaars mening respecteren
zonder oordeel?
Rond abortus laait het politieke en maatschappelijke
debat de laatste jaren flink op, overal in de wereld.
Het lijkt alsof er twee kampen zijn, waarmee het
onderwerp wordt gepolariseerd. Dit doet geen
recht aan de werkelijkheid, en mensen die met een
onbedoelde zwangerschap te maken krijgen zijn niet
gebaat bij deze ogenschijnlijke polarisatie.

Jongeren in het bijzonder
kunnen hierdoor heel zwartwit gaan denken.

Soms is hun oordeel gebaseerd op beperkte of
onjuiste informatie, op normen, meningen en
standpunten van anderen of omdat ze zich nog
niet goed in een situatie kunnen inleven. Of ze zijn
gevoelig voor het oordeel van anderen. Dit maakt
het moeilijk om goed na te denken over onbedoelde
zwangerschap en hierover te praten als het je
overkomt, uit angst voor veroordeling. Terwijl erover
praten met iemand, zonder oordeel, helpend kan zijn
bij het keuzeproces.
Niet iedereen voelt zich vrij om zelf een keuze te
maken. De keuze voor een abortus wordt niet altijd
geaccepteerd door de omgeving, maar een keuze
voor jong ouderschap kan ook door de omgeving
afgewezen worden. Voor jonge vrouwen met een
abortuservaring, lijkt abortus een taboe onderwerp:
59% durft niet met anderen over de abortuservaring
te praten, 47% schaamt zich hiervoor (Seks onder je
25e, 2017). Mogelijk ervaren of vrezen ze oordelen
van anderen.
Betrouwbare informatie is essentieel om een
weloverwogen eigen keuze te maken. Wanneer

jongeren online zoeken naar informatie over
abortus, komt veel gekleurde, normatieve, onjuiste
en misleidende informatie naar boven, vaak middels
gesponsorde advertenties. Jongeren kennen het
onderscheid nog niet goed tussen betrouwbare en
minder betrouwbare bronnen.
Op social media, maar ook in sommige gastlessen
die op scholen worden gegeven, wordt antiabortus propaganda gevoerd om mensen ervan te
overtuigen dat abortus kindermoord is. Daarnaast
wordt veel informatie verspreid over vermeende
psychische problemen na een abortus en over de
beschikbare hulp bij de opvoeding van een kind, om
mensen te laten afzien van een abortus. Wanneer
jongeren alleen gekleurde of onjuiste informatie
krijgen, wordt dit voor hen de waarheid en de norm.
De misleidende informatie belemmert jongeren om
een eigen weloverwogen vrije keuze maken. Een
keuze die bij hen past.

Het onderwijs speelt
een belangrijke rol bij
de ontwikkeling van
kritisch burgerschap en
mediawijsheid.

Het thema beeldvorming rond onbedoelde
zwangerschap is hiervoor bij uitstek geschikt.
Tevens draagt een gesprek over dit maatschappelijk
gevoelige onderwerp bij aan het leren omgaan met
andere waarden en normen in een democratische
samenleving, waarin iedereen vrij is om op basis van
betrouwbare informatie zelf keuzes te maken.
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Doel van de handreiking
Deze handreiking biedt docenten handvatten en
lessuggesties om leerlingen in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs
en mbo kritisch te laten kijken naar de informatie
die wordt verspreid over de opties bij onbedoelde
zwangerschap.
Leerlingen leren:
• feitelijke van gekleurde informatie
onderscheiden
• de verschillende keuzeopties verkennen

3.

Leerlingen zijn kritischer op onjuiste en
manipulerende informatie en kunnen feitelijke
van gekleurde informatie onderscheiden

4.

Leerlingen kunnen een respectvol gesprek
voeren over de keuzeopties bij onbedoelde
zwangerschap
Idealiter wordt op alle vier de doelen ingezet.

Kies bij elk van de 4 doelen
één of meer werkvormen die
passen bij jouw leerlingen

• oog te hebben voor verschillende
overtuigingen en standpunten
• hierover een respectvol gesprek met elkaar
voeren
• zelf een bewuste en geïnformeerde
keuze maken bij een eventuele onbedoelde
zwangerschap

Het is niet nodig om bij elk doel alle werkvormen
in te zetten. De handreiking biedt verschillende
suggesties om uit te kiezen. Kijk naar de doelen en
de moeilijkheidsgraad van de optionele werkvormen.

• een ander steun bieden ongeacht welke
keuze, zonder oordeel

Welk vak?
Het nderwerp onbedoelde zwangerschap is als
ethisch, cultureel, staatsrechtelijk en gezondheidsthema een geschikt onderwerp om te verkennen en
behandelen. Dat maakt de handreiking bruikbaar
bij verschillende vakken in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo:
• Biologie
• Burgerschap
• Geschiedenis
• Gezondheid en Leefstijl

Moeilijkheidsgradatie
De moeilijkheidsgradatie is aangegeven met *,
** en *** . Kies de werkvormen die passen bij het
niveau van de leerlingen en aansluiten bij jouw
vakgebied. Voel je vrij om een werkvorm naar
eigen inzicht aan te passen. Sommige werkvormen
lenen zich ook voor een huiswerkopdracht, zoals
de onderzoeksopdrachten of suggesties voor
profielwerkstukken.
Misschien is een bepaalde werkvorm of onderdeel
interessant voor het vak van een andere collega.
Stem af met collega’s welke onderdelen bij welke
vakgebieden het beste passen.

• Levensbeschouwing
• Maatschappijleer
• Mentorles/studieloopbaanbegeleiding
• Nederlands
• Zorg en Welzijn

Vier doelen
De lessuggesties zijn onderverdeeld in vier doelen op
het niveau van kennis, attitude en vaardigheden, die
op elkaar aansluiten:
1.

Leerlingen weten welke keuzemogelijkheden er
zijn bij een onbedoelde zwangerschap

2.

Leerlingen zijn zich bewust van de verschillende
normen, waarden en overtuigingen rond het
afbreken van een zwangerschap (en de invloed
op politiek en wetgeving)

De werkvormen zijn niet
bedoeld om leerlingen te
sturen in een bepaalde
richting, maar om een open,
nieuwsgierige, kritische maar
tegelijk ook empathische
houding te bevorderen ten
aanzien van informatie en
meningen over onbedoelde
zwangerschap en abortus.
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Belangrijk:
De lessuggesties in deze handreiking
gaan uit van basiskennis over
gezinsplanning en het voorkomen
van onbedoelde zwangerschap.
Het is bovendien van belang dat
leerlingen zich kunnen voorstellen dat
ze te maken kunnen krijgen met een
zwangerschap.
Hebben de leerlingen nog geen of
beperkte kennis van seksualiteit en
het voorkomen van zwangerschap
(en de gedeelde verantwoordelijkheid
van jongens en meiden daarin),
besteed dan hier eerst aandacht aan.
Bijvoorbeeld bij Biologie of Verzorging.
In de bijlage staan erkende
lesmethodes voor verschillende
onderwijsniveaus.

Aandachtspunten
•

Zowel jongens als meiden kunnen te maken
krijgen met een onbedoelde zwangerschap,
of met een onbedoelde zwangerschap in hun
omgeving. Daarom is het belangrijk dat ook
jongens betrouwbare informatie hebben over
de keuzeopties en een ander tot steun kunnen
zijn zonder oordeel. Breng dit over in de lessen
en betrek ook jongens nadrukkelijk bij de
werkvormen.

•

Houd rekening met leerlingen die zich als nonbinair of trans persoon identificeren, en gebruik
dan niet (alleen) de termen ‘jongens en meisjes’
en ‘mannen en vrouwen’, maar ook ‘mensen die
zwanger kunnen raken’ en ‘mensen die iemand
zwanger kunnen maken’.

•

Leerlingen kunnen stellige overtuigingen hebben
over keuzes bij onbedoelde zwangerschap en
elkaar hierop veroordelen.

De handreiking begint met werkvormen om de basiskennis van
leerlingen te testen.

Het doel van deze lesbrief
is niet dat leerlingen elkaar
overtuigen, maar dat zij
feiten van meningen en
misinformatie weten te
onderscheiden.

Wat vraagt het van jou als docent?
•

Je onderstreept het belang van deze
onderwerpen voor jongeren en bent
gemotiveerd hierover het gesprek aan te gaan
met leerlingen

•

Je bent je bewust van je eigen normen,
overtuigingen en opvatting over dit onderwerp,
maar in staat je neutraal op te stellen

•

Je bent vooral een gespreksleider en bewaakt
de veiligheid en respectvolle omgang in de
groep

•

Je bent in staat de werkvormen af te stemmen
op jouw leerlingen

Bij deze handreiking hoort een PowerPointpresentatie, die bij een aantal werkvormen nodig is,
zoals quizjes en stellingen. Tevens staan hierin de
correcte antwoorden. In de bijlage staan werkbladen,
relevante websites voor jongeren, erkende lesmethodes voor seksuele vorming en verwijzingen
naar meer (achtergrond)informatie over onbedoelde
zwangerschap en abortus.

Op basis daarvan kunnen leerlingen vervolgens
hun eigen mening vormen. Iedereen heeft een
mening en ieders mening mag er zijn. Het doel
is dat leerlingen luisteren naar het perspectief
van een ander en leren hier respectvol over in
gesprek te gaan, en de ander niet te veroordelen
of proberen te overtuigen.
•

Veiligheid in de groep is belangrijk voor het
behandelen van dit onderwerp. Maak samen
met de leerlingen van tevoren afspraken over
gewenst en ongewenst gedrag, en de gevolgen
van ongewenst gedrag. Door de leerlingen zelf
de afspraken te laten maken ontstaat er meer
autonomie en betrokkenheid bij de leerlingen. In
ieder geval is het belangrijk om elkaar te laten
uitpraten, elkaar niet uit te lachen, een ander
niet te beledigen en wat er gezegd wordt niet te
delen buiten de groep. Het is aan de leerlingen
zelf om te bepalen wat zij wel en niet willen
vertellen.
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Meer tips voor het creëren van
een veilige sfeer en het omgaan
met lastige situaties vind je
op www.seksuelevorming.nl
(waaronder e-learnings) en op
www.lesgevenindeliefde.nl.

•

•

Begrens een aanvallende of disrespectvolle
uitlating onmiddellijk. Dit kun je doen door te
benoemen dat je inhoud of de woordkeuze
respectloos of kwetsend vindt, om vervolgens
leerlingen uit te nodigen om hun mening op een
respectvolle manier anders te verwoorden.
Wees alert op bepaalde misvattingen of onjuiste
kennis van leerlingen en laat zien wat de feiten
zijn. In de PowerPoint bij deze handreiking staat
feitelijke informatie en in de bijlage staan links
naar meer achtergrondinformatie.

•

Leerlingen kunnen ook persoonlijk ervaringen
hebben met een onbedoelde zwangerschap
of een abortus, en dit kan bepaalde gevoelens
losmaken. Benoem dat dit het geval kan zijn
en dat niemand je op een persoonlijke keuze
mag veroordelen. Geef aan dat leerlingen zelf
bepalen of zij persoonlijke ervaringen willen
delen of niet.

•

Het kan zijn dat leerlingen na de les behoefte
hebben om vertrouwelijk met iemand te praten.
Bedenk vooraf bij wie zij terecht kunnen en geef
die mogelijkheid ook vooraf aan.

Voordat je met de lessuggesties aan
de slag gaat
Het is van belang om het onderwerp goed te
introduceren bij de leerlingen, zie ook de
aandachtspunten hierboven. In de introductie:
•

vertel je waar de les of opdracht over gaat

•

zorg je voor een veilige sfeer

•

geef je aan dat er mogelijkheden zijn voor
een persoonlijk gesprek hierover (bv. met een
schoolmaatschappelijk werker)

•

inventariseer je de kennis die bij de leerlingen
aanwezig is

•

leg je uit dat er gesproken wordt over ‘meisjes’
en ‘vrouwen’, maar dat daarmee bedoeld wordt
‘iedereen met een baarmoeder, dus iedereen die
zwanger kan raken’

Voorbeeldtekst
In deze les gaan we een onderwerp behandelen
waar jullie mee te maken kunnen krijgen, maar dat
lastig kan zijn om over te praten als het je overkomt.
Namelijk: onbedoelde zwangerschap. Dat betekent
dat je zwanger bent geraakt, of iemand zwanger
hebt gemaakt, terwijl je dat niet wilde. We gaan
het in deze les niet hebben over seks, of over jullie
eigen ervaringen, maar we gaan onderzoeken
welke informatie er te vinden is over onbedoelde
zwangerschap. Want dit is een onderwerp waarover
je verschillende dingen leest, ziet en hoort. En waar
ook verschillende meningen over zijn.
Wij gaan daarover praten met elkaar. Niet om
elkaar te overtuigen, maar zodat jullie merken hoe
je verschillend kunt kijken naar dit onderwerp. Ik
verwacht dat jullie dat kunnen: een gesprek voeren
over een onderwerp waar meningen over kunnen
verschillen, zonder dat het een vervelend gesprek
wordt. Als je na de les behoefte hebt om er met
iemand verder over te praten, kun je dat laten weten
aan mij.

Tip: woorden of zinnen die zijn
onderstreept, zijn hyperlinks.
Hier kun je op klikken.
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Vooraf inventariseren van de kennis
Weet je of jouw leerlingen voldoende kennis hebben van hoe een
onbedoelde zwangerschap kan ontstaan? Hebben ze ook de juiste
kennis over anticonceptiemiddelen of leven er verkeerde ideeën? Test
dit met onderstaande werkvormen en bied meteen de juiste informatie.
Valt de kennis erg tegen? In de bijlage staan erkende lesmethodes voor
seksuele vorming per onderwijsniveau.
Kies één of meer werkvormen hieronder. De moeilijkheidsgraad is
aangegeven met * | ** | ***

Werkvorm: Klassikale quiz
* | ** | * * *

Doelen:
1. Inventariseren van de kennis van
leerlingen over het voorkomen van
onbedoelde zwangerschap
2.

Corrigeren van onjuiste kennis

Nodig:
•
PowerPoint-presentatie bij deze
handreiking
•

Werkblad ‘Test je kennis van veilige
seks’ in de bijlage van deze handreiking

•

Groene en rode papiertjes

Aandachtspunt
Een klassikale quiz waarbij zichtbaar is wie welk
antwoord geeft, kan gevoelig liggen. In de bijlage
zit ook een werkblad waarop leerlingen individueel
of in tweetallen de vragen kunnen beantwoorden.
Bespreek wel de juiste antwoorden met behulp van
de PowerPoint.
Variatietip
De leerlingen plaatsen de stellingen op een flipover
of bord in de kolom ‘Waar’ of ‘Niet waar’. Daarbij
kunnen ze overleggen. Gebruik hiervoor het werkblad
en laat ze de stellingen uitknippen.

Tip
Je kunt de vragen ook in Kahoot zetten. Geef
dan wel de uitleg uit de PowerPoint bij het juiste
antwoord.
Vraag aan de klas:
Wie van jullie heeft de meeste kennis over onbedoelde zwangerschap en het voorkomen daarvan?
Deel rode en groene papiertjes uit. De leerlingen
gaan allemaal staan. Laat leerlingen bij de vragen
in de PowerPoint aangeven of de stelling waar is
(groen) of niet waar (rood). Bij een fout gegeven
antwoord gaat een leerling zitten en doet niet meer
mee aan de wedstrijd. Bespreek na elke vraag het
juiste antwoord met de PowerPoint-presentatie,
zodat de juiste kennis blijft hangen!
1.

Van sommige anticonceptiemiddelen kun je
onvruchtbaar worden.

2.

De penis terugtrekken voor het klaarkomen, is
een betrouwbare methode om zwangerschap te
voorkomen.

3.

Een meisje kan zwanger raken als ze sperma
doorslikt.

4.

Als je seks hebt terwijl een meisje ongesteld is,
kan ze zwanger raken.

5.

Als je je goed wast na de seks, kun je geen soa
krijgen of zwanger worden.

6.

De pil moet je elke dag rond dezelfde tijd slikken.

7.

Er is nu ook een mannenpil.

8.

Er zijn meer dan 10 verschillende
anticonceptiemiddelen.

9.

Een morning-afterpil is hetzelfde als een
abortuspil.

10. Als je anticonceptie gebruikt, kan er toch een
zwangerschap ontstaan.
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Werkvorm: Individuele quiz
** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen kunnen anoniem hun
kennis testen
2.

Leerlingen krijgen de juiste kennis bij
onjuiste ideeën

3.

Leerlingen krijgen de verwijzing
naar Sense.info voor betrouwbare
informatie over seksualiteit en het
voorkomen van zwangerschap

Nodig:
•
Alle leerlingen hebben hun mobiel
nodig of een laptop/desktop. De
weergave van de quiz is afgestemd
op de mobiele telefoon.

Aandachtspunt
Deze quiz is voor sommige leerlingen te hoog
gegrepen en vereist basiskennis over anticonceptiemiddelen. Je kunt als docent inventariseren
of ze veel vragen goed hadden of niet.

Werkvorm: Anticonceptiekoffer
* | ** | ***

Doelen:
1. Leerlingen krijgen basiskennis over de
verschillende anticonceptiemiddelen
die er zijn
Nodig:
•
De anticonceptiekoffer (webshop
Rutgers). Hierin zit ook een handleiding
met de benodigde informatie om
voorlichting te geven

Vraag aan de klas:
Pak een middel uit de koffer en bekijk het.
Wat is het? Wat weet je ervan? Laat zien aan je
klasgenoten of geef door.
Geef als docent uitleg bij elk middel met behulp van
de informatie in de handleiding. Als je merkt dat de
kennis nog beperkt is, kun je leerlingen verder laten
kijken op Sense.info of eerst extra lessen aanbieden.
Zie hiervoor de suggesties in de bijlage.

Vraag aan de klas:
Denk jij dat je alles weet over het voorkomen van
zwangerschap en anticonceptie? Test jezelf!
Deel de link naar de online quiz op Sense.info.

9 | Rutgers | Handreiking Beeldvorming onbedoelde zwangerschap | Vooraf inventariseren

Lessuggesties voor doel 1:

Leerlingen weten welke keuzemogelijkheden er zijn bij een
onbedoelde zwangerschap
Weten jouw leerlingen/studenten (mbo) welke mogelijkheden er zijn
bij een onbedoelde zwangerschap? En ook wat de die mogelijkheden

inhouden? En dat het dus best een lastige keuze kan zijn, waarbij de één
een andere keuze maakt dan de ander? Het is relevant dat leerlingen
weten waar ze het over hebben, voordat ze hun mening of oordeel
vormen.

Kies één of meer werkvormen hieronder. De moeilijkheidsgraad is
aangegeven met * | ** | ***

Voorbeeldtekst inleiding
Jullie weten hoe een zwangerschap kan ontstaan.
Eén op de 5 vrouwen raakt ooit in haar leven per
ongeluk zwanger. In iets minder dan de helft van
de onbedoelde zwangerschappen was er wel
anticonceptie gebruikt, maar ging er blijkbaar iets
mis. Bijvoorbeeld vergeten de pil te slikken of het
condoom was gescheurd of afgegleden.
Als je te maken hebt met een onbedoelde
zwangerschap, zijn er verschillende mogelijkheden.
Uiteindelijk beslist het meisje, want het gebeurt in
haar lichaam. Maar als jongen heb je daar natuurlijk
ook iets over te zeggen, want het is nogal wat, vader
worden. Daarom is het goed dat zowel jongens als
meisjes weten wat de opties zijn.
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Werkvorm: Klassikale vraag over
opties bij onbedoelde zwangerschap
* | ** | * * *

Werkvorm: Klassikaal exploreren
van de optie om een onbedoelde
zwangerschap uit te dragen
* | ** | ***

Doelen:
1. Iedereen weet wat de opties zijn bij
onbedoelde zwangerschap

Vraag aan de klas:
Welke keuzemogelijkheden zijn er als je zwanger
bent geraakt terwijl dat niet de bedoeling was?
Antwoord:
•
Zwangerschap uitdragen en het kind krijgen
•

Zwangerschap uitdragen en kind in een
pleeggezin laten opgroeien

•

Zwangerschap uitdragen en kind afstaan ter
adoptie

•

Zwangerschap afbreken

Vraag aan de klas:
Wie weet hoe het heet als je een zwangerschap laat
afbreken?
Antwoord: abortus
Aandachtspunt
Vertel dat abortus in Nederland volgens de wet
mogelijk is tot uiterlijk 24 weken zwangerschap.
Maar artsen houden maximaal 22 weken aan,
omdat ze nooit precies kunnen weten wanneer
iemand zwanger is geraakt. De duur van de
zwangerschap wordt daarom berekend vanaf de
eerste dag van de laatste menstruatie. Dus de
zwangerschapsduur is 4 weken op het moment
dat een vrouw niet ongesteld wordt als ze
ongesteld had moeten worden. 85% procent van
de abortussen (zwangerschapsafbrekingen) vindt
plaats in de eerste 12 weken van de zwangerschap.
Een zwangerschap duurt in totaal 40 weken.
Soms komt een vrouw er laat achter dat ze zwanger
is. Bijvoorbeeld doordat ze helemaal geen zwangerschapsklachten heeft en het ook niet te zien is aan
haar buik. Of ze heeft haar zwangerschap ontkend
of wilde hier niet aan denken. 15% van de vrouwen
laat na 12 weken een abortus uitvoeren. Dat kan niet
in elke abortuskliniek. Na 20 weken zwangerschap
vindt er vaak nog extra onderzoek plaats om te
kijken of de foetus gezond is en geen ernstige
afwijkingen heeft. Dan wordt soms ook besloten tot
een afbreking van een zwangerschap

Doelen:
1. Leerlingen ontdekken dat er veel
factoren zijn die meespelen in de keuze
om een onbedoelde zwangerschap uit
te dragen of af te breken
2.

Leerlingen komen erachter dat het per
persoon verschilt wat je belangrijk of
essentieel vindt voor het krijgen van
een kind

Nodig:
•
Schoolbord of flipover

Vraag aan de klas:
Wat heeft een kind nodig van de ouders/opvoeders
om zich gezond en veilig te ontwikkelen?
Laat alle leerlingen reageren en schrijf de reacties
op het bord. Hier kunnen praktische zaken genoemd
worden als geld, eten, een huis, babyspullen. Vraag
door of er ook dingen belangrijk zijn die niet met geld
of spullen te maken hebben. Bijvoorbeeld veiligheid,
geborgenheid, liefde en aandacht. Eventueel kun je
op weg helpen: Dat een kind gewenst is en op het
juiste moment komt? Liefde van de ouders? Ouders
van een bepaalde leeftijd? Mensen in de omgeving
die kunnen helpen bij de opvoeding? Een vader en
een moeder? Ouders die bij elkaar zijn? Ouders die
een stabiele relatie hebben? Ouders die gezond
leven? Werk hebben? Opleiding afgerond?
Hier kunnen al verschillende ideeën over naar voren
komen. Erken dat mensen hier verschillend over
kunnen denken, en dat het van belang is dat je zelf
bedenkt wat jij belangrijk vindt voor de ontwikkeling
van een kind én voor jezelf als ouder.
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Werkvorm: In groepjes de
praktische aspecten van de
verschillende opties
onderzoeken

Werkvorm: Klassikale quiz over
keuzeopties bij onbedoelde
zwangerschap
* | ** | ***

* | **

Doelen:
1. Leerlingen krijgen de juiste, feitelijke
informatie over de keuzeopties

Doelen:
1. Leerlingen ontdekken wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn bij de verschillende opties

Nodig:
•
PowerPoint-presentatie bij deze
handreiking

Nodig:
•
Leerlingen hebben hun telefoon of een
laptop met internet nodig

Groepsopdracht of werkstuk voor kleine groepjes:
Zoek online naar de antwoorden op de volgende
vragen en vermeld daarbij ook de bron(nen) waar
jullie de informatie hebben gevonden:
•

Aan welke kosten moet je denken bij het
opvoeden en verzorgen van een kind? Zijn er
regelingen om hierbij financiële hulp te krijgen?

•

Heb je als moeder nog contact met je kind als
het na de bevalling naar een pleeggezin gaat?
En hoe zit dat met de vader?

•

Heb je als moeder nog contact met je kind als
je het afstaat voor adoptie? En hoe zit dat met
de vader?

•

Tot wanneer is een abortus in Nederland
mogelijk? Waar kun je een abortus laten doen?
En welke manieren zijn er om een abortus te
doen?

Deze vragen kunnen ook worden ingedeeld per
optie. De klas kan dan verdeeld worden in groepjes
en ieder groepje onderzoekt een optie. De groepjes
kunnen klassikaal hun bevindingen delen met de klas
en de docent om na te bespreken.
Tip
De bovenbouwmodules van Lang Leve de Liefde
bevatten informatiebladen waar een deel van
deze informatie in te vinden is. Zie
www.langlevendeliefde.nl.

•

Groene en rode papiertjes

Vraag aan de klas:
Wie heeft de meeste kennis over de mogelijkheden
bij onbedoelde zwangerschap?
Deel rode en groene kaarten uit. De leerlingen gaan
allemaal staan. Laat leerlingen bij de vragen in de
PowerPoint aangeven of de stelling waar is (groen)
of niet waar (rood). Bij een fout gegeven antwoord
gaat een leerling zitten en doet niet meer mee aan
de wedstrijd. Bespreek na elke vraag het juiste
antwoord met de PowerPoint-presentatie, zodat de
juiste kennis blijft hangen!
Waar of niet waar?
1.

Als je geen geld hebt om voor een kind te
zorgen, krijg je geld van de overheid.

2.

Als je een kind afstaat voor pleegzorg heb je
nog wel recht op contact met je kind.

3.

Als je een kind afstaat voor adoptie heb je nog
wel recht op contact met je kind.

4.

De vader heeft dezelfde rechten als de moeder.

5.

Als je 13 weken of langer zwanger bent, kun
je niet bij elke abortuskliniek terecht voor een
abortus .

6.

Als je nog geen 16 jaar bent, heb je voor een
abortus toestemming nodig van je ouders.

Tip
Deze werkvorm kan aanvullend ingezet worden op
de werkvorm hiervoor, waarin leerlingen eerst zelf
informatie hebben opgezocht.
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Werkvorm: Filmpjes laten zien
waarin meiden vertellen over de
keuze die zij maakten
* | ** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen zien dat vrouwen om
verschillende redenen ieder een andere
keuze maakten
Nodig:
•
Groot scherm met internetverbinding

Tip:
Je kunt er ook nog voor kiezen
om leerlingen persoonlijk te laten
nadenken over hun kinderwens, of
de hypothetische situatie dat ze zelf
nu te maken zouden krijgen met een
onbedoelde zwangerschap. Wat zou
dit voor jou betekenen?
Hiervoor kun je bijvoorbeeld
werkbladen uit de lesmethode Lang
Leve de Liefde gebruiken.

Aandachtspunt
Het kan zijn dat jongens minder interesse hebben
voor filmpjes waarin alleen meiden aan het woord
komen. De lesmethodes Lang leve de Liefde
bovenbouw praktijkonderwijs & vmbo, Lang Leve
de Liefde mbo niveau 1 en de Lang Leve de Liefde
mbo niveau 2-4 digilessen bevatten ook een filmpje
van een jonge vader.
Laat zien aan de klas:
Laat deze twee filmpjes zien van meiden die
ieder een andere keuze maakten bij onbedoelde
zwangerschap:
1.

Michelle koos voor moederschap, maar
krijgt veel steun krijgt bij opvoeding en
levensonderhoud: Tienermoeder | Jurre’s Date
met Michelle - YouTube

2.

Liselotte koos voor een abortus: Abortus |
Jurre’s Date met Liselotte S02E13 - YouTube

Let op: Liselotte geeft niet helemaal de juiste
informatie: De morning-afterpil is minder betrouwbaar
dan de pil, en het meest betrouwbaar als deze binnen
12 uur ingenomen wordt. Daarna wordt de effectiviteit
steeds minder. En de abortuspil wordt tot 9 weken
zwangerschap verstrekt om een zwangerschap af te
breken. Geef deze juiste informatie, of laat leerlingen
de informatie zelf opzoeken.
Klassikale vragen:
•

Wanneer is een zwangerschap onbedoeld?

•

Is een onbedoelde zwangerschap altijd
ongewenst?

•

Kan een zwangerschap die eerst ongewenst
was, nog gewenst worden? En andersom?

Laat leerlingen dit toelichten.
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Lessuggesties voor doel 2:

Leerlingen zijn zich bewust van de
verschillende normen, waarden en
overtuigingen rond het afbreken
van een zwangerschap (en de
invloed op politiek en wetgeving)
Waarom liggen de keuzes bij onbedoelde zwangerschap zo gevoelig?

Hoe werkt dit door in de mogelijkheden die je hebt in het land waarin je
woont? Welke invloed speelt religie hierin? De volgende werkvormen
laten leerlingen inzien waarom mensen verschillende standpunten

kunnen hebben en waarom de keuzeopties niet vanzelfsprekend zijn.
Kies één of meer werkvormen hieronder. De moeilijkheidsgraad is
aangegeven met * | ** | ***

Voorbeeldtekst inleiding
Heel vroeger waren er geen betrouwbare
anticonceptiemiddelen. En iedereen kon ongewenst
zwanger raken. Het afbreken van een ongewenste
zwangerschap gebeurde al in de oudheid. We weten
dat de oude Egyptenaren en Grieken het al deden
met kruiden, middeltjes en voorwerpen. Tot in de
jaren ’60 en ’70 gebeurde het in Nederland en in
andere Europese landen ook nog op veel onveilige
manieren, bijvoorbeeld met schoonmaakmiddelen of
breinaalden en door mensen die geen arts zijn. Met
grote risico’s voor de gezondheid van vrouwen.

Wereldwijd komen elk jaar 7 miljoen vrouwen in
het ziekenhuis terecht als gevolg van een onveilige
abortus. Dit kan leiden tot ernstige en levenslange
gezondheidsproblemen, en elke dag overlijden in de
wereld vrouwen aan de gevolgen van een onveilige
abortus.

Het is pas in 1984 in de Nederlandse wet geregeld
dat je een zwangerschap veilig kunt laten afbreken.
Maar dat kan lang niet in alle landen. Het verschilt ook
per land tot wanneer je een zwangerschap kunt laten
afbreken. Dat komt doordat mensen het er niet over
eens zijn.
Zo lang als er zwangerschappen worden afgebroken,
zijn er al verschillende meningen over of dit wel of niet
acceptabel is. Maar als een abortus niet toegestaan
is in een land, wil dat niet zeggen dat het niet gebeurt.
Alleen gebeurt het dan stiekem en onveilig.
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Werkvorm: Inventariseren van
argumenten van voor- en tegenstanders van het recht op abortus
* | ** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen kennen de standpunten en
perspectieven rond dit thema
2.

Leerlingen begrijpen dat het hier om
een mogelijk lastige, ethische kwestie
gaat

Nodig:
•
PowerPoint presentatie bij deze
handreiking

•

Flipover

Laat de Powerpoint-slide ‘Pro life versus pro choice
beeld’ zien. Je kunt leerlingen ook zelf naar pro life
en pro choice beeld laten zoeken. Leg uit dat ‘pro’
betekent ‘voor’. Maar dat ‘pro life’ een andere term is
voor anti (tegen) abortus. Vertel dat dit twee groepen
zijn die tegenover elkaar staan, in de hele wereld,
maar dat veel mensen niet van zich laten horen of
niet zo sterk voor of tegen abortus zijn.
Klassikale vragen:
•

Welk beeld laat een pro life standpunt zien? En
welk beeld een pro choice standpunt? Waarom
denk je dat?

•

Waarom denk je dat de term ‘pro life’ gebruikt
wordt en niet ‘anti-abortus’?

•

Is ‘pro choice’ hetzelfde als ‘voor abortus’? Zijn
pro choice mensen tegen het leven denk je?

•

Zijn mensen óf pro choice óf pro life?

Bronnen beeldmateriaal

•

Abortus Redt Levens - De Bovengrondse

•

‘Voor ons en natuurlijk dankzij de Here God’ - De
Groene Amsterdammer

•

Mars voor het Leven - Schreeuw om Leven

•

Commentaar: De meeste vrouwen zijn echt niet
over één nacht ... - De Limburger

•

Colombia: Decriminalization of abortion is a
triumph for human rights - Amnesty International

•

Drievoudige nederlaag abortusactivisten bij… Stirezo Pro Life

Opdracht voor kleine groepjes:
Maak op een groot vel papier 2 kolommen: ‘pro life’
en ‘pro choice’. Bedenk welke argumenten pro life
mensen kunnen hebben, en welke argumenten pro
choice mensen kunnen hebben.
Bewaak dat leerlingen niet gaan proberen de
groepsleden te overtuigen van hun persoonlijke
mening of standpunt. Het gaat om het bedenken van
alle mogelijke argumenten die iemand kan hebben
bij een bepaald standpunt.
Aandachtspunt
Ongeboren leven heeft voor sommige mensen
dezelfde rechten en morele status als ieder ander
mens. Anderen vinden dat de waarde van het
ongeboren leven toeneemt naarmate het embryo
zich ontwikkelt, en er zijn mensen die vinden
dat ongeboren leven opzichzelfstaand geen
onafhankelijke morele status heeft. Licht toe dat
hier veel discussie over is; het is een vraagstuk
waar je nooit uit komt.

Aandachtspunt
Benadruk dat veel mensen niet zo sterk pro choice
of pro life zijn, maar dat je in de media vaak deze
twee standpunten ziet. Veel mensen vinden dat
iedereen dit zelf mag afwegen. Soms komen
mensen ook tot andere gedachten als het ze zelf
overkomt. Sommige mensen hadden altijd moeite
met abortus, maar kiezen hier toch voor als ze zelf
onbedoeld zwanger raken. Anderen dachten dat ze
bij een onbedoelde zwangerschap voor een abortus
zouden kiezen, maar doen dat toch niet als het ze
daadwerkelijk overkomt. Visies kunnen dus ook
veranderen!
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Werkvorm: Onderzoeken hoe het
recht op abortus verschilt tussen
landen en kan veranderen in de tijd

Werkvorm: Onderzoek de
Nederlandse abortuswet
** | ***

** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen beseffen dat een legale en
veilige abortus nog niet zo heel erg
lang mogelijk is in Nederland

Doelen:
1. Leerlingen ontdekken dat de wetgeving
per land enorm verschilt, en dat het
in bepaalde landen niet mogelijk is
om voor een abortus te kiezen bij
ongewenste zwangerschap
2.

Leerlingen begrijpen dat het afhankelijk
is van de politieke kleur van de regering
van een land of en in hoeverre abortus
gelegaliseerd is

Nodig:
•
Leerlingen hebben hun telefoon of
laptop met internet nodig

2.

Leerlingen begrijpen dat de Wet
Afbreking Zwangerschap een
compromis is tussen het perspectief
van pro choice en pro life

3.

Leerlingen weten wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn
van de Nederlandse Wet Afbreking
Zwangerschap

4.

Leerlingen weten dat er aanpassingen
gedaan kunnen worden aan een wet,
als er voldoende politiek draagvlak
voor is.

Nodig:
•
Leerlingen hebben hun telefoon of
laptop met internet nodig

Opdracht individueel of in tweetallen:
Zoek op Internet:
•

5 nieuwsberichten die laten zien dat het per
land verschilt wat de opties zijn bij onbedoelde
zwangerschap

•

3 nieuwsberichten over landen waar in de
afgelopen 10 jaar de wetgeving rond abortus is
ingeperkt of juist verruimd

•

Individuele of groepsopdracht:
Zoek uit hoe abortus in de Nederlandse wetgeving
geregeld is en beantwoord de volgende vragen:

Hoe denk je dat het komt dat de wetten over het
mogen doen van een abortus tussen landen zo
verschillend zijn? En dat de wet in het land soms
wordt aangepast?

•

Sinds wanneer is het recht op abortus in de
Nederlandse wet geregeld?

•

Hoe lieten vrouwen voor die tijd een
ongewenste zwangerschap afbreken?

•

Wat zijn de voorwaarden waaronder je in
Nederland een abortus mag laten doen? En wat
zijn de voorwaarden waaronder je in Nederland
een abortus mag uitvoeren, als arts?

•

Zie je het pro life perspectief terug in de wet? Zo
ja, hoe?

•

Wat vind je ervan dat de Wet Afbreking
Zwangerschap in het Wetboek van Strafboek
staat?

•

Met welke twee aanpassingen aan de Wet
Afbreking Zwangerschap hebben de Tweede en
Eerste Kamer in 2022 ingestemd?

Tip
Deze artikelen laten zien dat abortus een politieke
speelbal is:
•
Ooit waren de Republikeinen in... - Volkskrant
•
Abortus is geen heet hangijzer - dat heeft de
politiek ervan gemaakt - De Correspondent
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Werkvorm: Bekijk een film over
wat er gebeurt als er geen legale
abortuszorg is
** | * * *

Werkvorm: Onderzoek in hoeverre
een anti-abortus standpunt
samenhangt met religie
** | ***

Doelen:
1. Leerlingen beseffen dat vrouwen
ook abortussen laten doen als het
strafbaar is en er geen klinieken zijn

Doelen:
1. Leerlingen komen erachter dat een
anti-abortus standpunt niet per se
samenhangt met religie

2. Leerlingen beseffen dat er vrouwen

2. Leerlingen komen erachter dat religies

kunnen sterven aan de gevolgen van
een onveilige abortus

3. Leerlingen beseffen dat het
recht om een abortus zonder
gezondheidsrisico’s te kunnen laten
doen, een kwestie is van gezondheid
en vrijheid

niet eenduidig zijn over abortus
Nodig:
•
Werkblad ‘Hangt een anti-abortus
standpunt samen met religie?’ in de
bijlagen van deze handreiking

4. Leerlingen beseffen dat het kunnen
laten afbreken van een zwangerschap
lang omstreden was, ook in Europa
Nodig:
•
Groot scherm met internetverbinding

Individuele opdracht:
Lees één van de artikelen vanuit het werkblad.
Beantwoord dan de volgende vragen:
Geef aan of de artikelen de volgende stellingen
ondersteunen of juist niet.
Hoe denk je zelf over de stelling?

1. Stelling: ‘In de Islam is abortus niet onder alle
Klassikaal:
Bekijk de film L’Événement (Happening) van Audrey
Diwan (hier moeten rechten voor aangevraagd
worden).
Beschrijving
1963, de droom van student Anne om haar studie
af te maken en zich van haar sociale afkomst los
te wrikken, spat uiteen als ze onverwachts zwanger
raakt. Terwijl haar eindexamens naderen besluit
Anne het heft in eigen handen te nemen. Met het
risico hiervoor in de gevangenis te belanden.

omstandigheden verboden’

2. Stelling: ‘Mensen die tegen abortus zijn, zijn
gelovig’

3. Stelling: ‘Een anti-abortus standpunt wordt door
politieke partijen gebruikt om kiezers te trekken’
Tip
Sommige artikelen zijn exclusief voor abonnees.
Je kunt leerlingen ook zelf een artikel over religie
en abortus laten zoeken, een stelling hierbij laten
bedenken en deze vervolgens laten beargumenteren.
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Werkvorm: Werkstuk over abortus
in verschillende religies
** *

Doelen:
1. Leerlingen komen erachter dat religies
niet eenduidig zijn over abortus

Opdracht in kleine groepjes:
Onderzoek hoe er in verschillende religies wordt
gedacht over het afbreken van een zwangerschap
en beantwoord de volgende vraag:

•

Is er binnen een religie altijd één visie?

Vermeld de bronnen die je hebt gebruikt.

18 | Rutgers | Handreiking Beeldvorming onbedoelde zwangerschap | Lessuggesties voor doel 2

Lessuggesties voor doel 3:

Leerlingen zijn kritischer op onjuiste
en manipulerende informatie
en kunnen feitelijke informatie
van gekleurde informatie
onderscheiden
Geloven jouw leerlingen alles wat ze zien, horen of lezen? Of leer je ze

kritisch te zijn op informatie en zelf na te denken? Kies uit de volgende

werkvormen om leerlingen te laten zien dat er verschillende informatie
wordt gegeven over abortus. Wat is dan waar en hoe weet je dat? En
hoe kun je met bepaalde woorden of beelden iemand manipuleren?
Kies één of meer werkvormen hieronder. De moeilijkheidsgraad is
aangegeven met * | ** | ***

Voorbeeldtekst inleiding
Er zijn mensen die vinden dat je een zwangerschap
niet mag afbreken (anti-abortus), en er zijn mensen
die vinden dat dit wel een mogelijkheid moet zijn (pro
choice). Maar er zijn ook heel veel mensen die niet zo’n
duidelijke mening hebben, of het niet zo goed weten.
Dat hoeft ook helemaal niet, zolang je ieders keuze
respecteert en je zelf een keuze kunt maken op het
moment dat je te maken krijgt met een onbedoelde
zwangerschap.
Maar mensen die abortus niet acceptabel vinden,
zijn niet blij met de wet die abortus mogelijk maakt.
Zij schaffen die wet het liefst af. Als zij meer mensen
aan hun kant krijgen, en al die mensen stemmen op
een politieke partij die de abortuswet wil afschaffen,
en die partij komt in de regering, dan zou dat kunnen
gebeuren. Dat zie je ook in de Verenigde Staten.
Mensen die vinden dat je zelf moet kiezen of je een
onbedoelde zwangerschap uitdraagt of afbreekt, willen
het recht op vrije keuze behouden. Zij zijn bang dat de
wet ooit aangepast wordt, of abortus helemaal niet
meer mogelijk maakt.

Daarom kun je in de informatie die je tegenkomt over
onbedoelde zwangerschap en abortus wel zien of de
informatie van een anti-abortus groep of van een pro
choice groep is. Soms wordt informatie gegeven als
waarheid, terwijl het eigenlijk een mening is. Een feit
is iets waar je niet over van mening kunt verschillen.
Bijvoorbeeld omdat er onderzoek naar is gedaan.
Iemand kan ook iets vertellen als een ‘feit’, waar geen
bewijs voor is. Of soms wordt gewoon gezegd dat
dit uit onderzoek blijkt. Maar hoe betrouwbaar is dat
onderzoek?
Jullie gaan kritisch kijken naar de informatie die wordt
verspreid over onbedoelde zwangerschap en abortus.
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Werkvorm: Informatie onderzoeken
op subjectiviteit

Werkvorm: Informatie op websites
beoordelen

Doelen:
1. Leerlingen ontdekken het perspectief
van de zender in de informatie

Doelen:
1. Leerlingen zijn zich ervan bewust dat
er tegenstrijdige informatie wordt
verspreid

Nodig:
•
Werkblad ‘Informatie onderzoeken op
subjectiviteit’ in de bijlage van deze
handreiking

2.

* | ** | * * *

Individuele opdracht of in tweetallen:
Lees de twee artikelen bij het werkblad ‘Informatie
onderzoeken op subjectiviteit’ en beantwoord de
vragen op het werkblad.
De artikelen gaan over een zelfde gebeurtenis,
namelijk geweldpleging jegens een pro life
organisatie door pro choice mensen in de VS, naar
aanleiding van het plan van het hooggerechtshof om
het recht op abortus in heel Amerika af te schaffen.
•

Wat valt je op?

•

Welke bericht heeft een pro life perspectief en
welk bericht een pro choice perspectief?

•

Wordt in beide artikelen dezelfde informatie
gegeven of is de informatie verschillend?

•

Worden er verschillende woorden gebruikt in
beide artikelen?

Tip
Deze werkvorm is moeilijker te maken door
leerlingen zelf naar nieuwsberichten of artikelen
te laten zoeken die een verschillend perspectief
hebben.

* | ** | ***

Leerlingen leren informatie te
beoordelen op basis van de afzender

Nodig:
•
Leerlingen hebben hun telefoon of een
laptop met internet nodig

•

Werkblad ‘Informatie op websites
beoordelen’ in de bijlage van deze
handreiking

Individuele opdracht of in tweetallen:
Lees de informatie over abortus op de twee
websites:
1.

www.abortus-info.nl

2. www.sense.info/nl/zwanger/zwanger-en-dan/
abortus
Beantwoord daarna de volgende vragen op het
werkblad:
•
Welke informatie is verschillend?

•

Valt je iets op aan de woorden die worden
gebruikt?

•

Geef bij beide websites aan welke organisatie
erachter zit. Wat is de doelstelling van de
organisatie?

•

Hoe beoordeel je de informatie op beide
websites?

Tip
Wijs leerlingen indien nodig op termen als ‘abortus
plegen’ en ‘kindje’. Bij de website www.abortus-info.
nl wordt de afzender niet vermeld.
Beantwoord dezelfde vragen, maar nu over deze
websites die keuzehulp bieden bij onbedoelde
zwangerschap:

1. www.zwangerwatnu.nl
2. www.erishulp.nl
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Werkvorm: Hoor en zie hoe
informatie gemanipuleerd wordt
* | ** | * * *

Werkvorm: Abortusartsen als
deskundigen aan het woord
* | ** | ***

Doelen:
1. Leerlingen worden zich ervan bewust
dat bepaalde woorden en beelden
manipulerend kunnen werken

Doelen:
1. Leerlingen horen uit de praktijk van
abortusartsen wat zij aan onjuiste
ideeën tegenkomen bij cliënten

2. Leerlingen worden zich bewust
van de kracht van de media in de
beeldvorming rond abortus

Nodig:
•
Groot scherm met internetverbinding

•
Nodig:
•
Groot scherm met internetverbinding

Klassikaal:
Bekijk de uitzending van Medialogica (10 min):
Voor- en tegenstanders van abortus - Medialogica
in de klas (HUMAN/NTR School TV, 2020) en
geef daarna klassikaal je reactie op deze korte
documentaire.
Tip
Je kunt uitleggen dat hier sprake is van
‘framing’. Framing (letterlijk: denkraam) is een
overtuigingstechniek in communicatie waarbij
woorden en beelden bewust gekozen worden.

Video ‘Abortusartsen aan het woord’ op
Vimeo

Klassikaal:
Bekijk de video waarin abortusartsen vertellen
welke ideeën die er leven, niet kloppen.
Beschrijving
In deze video geven abortusartsen antwoord op de
volgende vragen:

•

Hebben de mensen die voor een abortus komen
geen anticonceptie gebruikt?

•

Denken mensen gemakkelijk over het laten doen
van een abortus?

•

Hoe lang zijn de meeste mensen zwanger als ze
een abortus laten doen?

•

Worden veel mensen door hun partner of
ouders gedwongen tot een abortus?

•

Welke ideeën over abortus kunnen mensen
hebben die niet kloppen?

•

Wat zijn de risico’s of mogelijke gevolgen van
een abortus?

Aandachtspunt
Het kan best confronterend zijn om te horen over
de abortuspraktijk. Het ligt aan de (attituden in
de) groep en de leeftijd van de leerlingen of hier
interesse in is. Je kunt dit natuurlijk ook vooraf
vragen.
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Werkvorm: Zoek uit of het een feit,
onwaarheid of een mening is

Werkvorm: Onderzoek de bronnen
***

** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen leren informatie te
beoordelen op basis van de bron of
afzender

Doelen:
1. Leerlingen leren informatie niet zomaar
als waarheid aan te nemen

2. Leerlingen weten wat de feitelijke
informatie over onbedoelde
zwangerschap en abortus is, of waar
die te vinden is
Nodig:
•
PowerPoint-presentatie bij deze
handreiking (met de juiste antwoorden)

Opdracht in kleine groepjes:
Onderzoek de volgende stellingen:

Nodig:

•

PowerPoint-presentatie bij deze
handreiking

Er zijn soms tegenstrijdige berichten over wat zou
blijken uit onderzoek. Wat moet je dan geloven?
Hier zie je verschillende bronnen die verwijzen naar
onderzoeken over psychische problemen als gevolg
van een abortus.

•

De meeste abortuscliënten zijn tussen de 25 en
35 jaar.

Geef de leerlingen toegang tot de artikelen in de
Powerpointpresentatie.

•

Als je anticonceptie gebruikt, raak je niet
onbedoeld zwanger.

•

63% van de abortussen vindt plaats in de eerste
8 weken van de zwangerschap, 85% in de eerste
12 weken van de zwangerschap.

Opdracht voor in tweetallen:
Lees de verschillende artikelen over onderzoek naar
psychische gevolgen van abortus. Noteer van elk
artikel:

•

•

Wie draagt het onderzoek aan?

Er is sprake van een kindje als er een hartslag te
zien is op de echo.

•

•

Heeft deze persoon of organisatie een belang of
doelstelling?

Met 6 weken zwangerschap ben je 2 weken
overtijd.

•

Welke informatie is volgens jou waar?

•

In Nederland worden per 1.000 vrouwen meer
abortussen gedaan dan in landen met een
strengere abortuswetgeving.

•

1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt in
haar leven te maken met een onbedoelde
zwangerschap

De groepjes kunnen de onderzochte stellingen aan
de rest van de klas presenteren en onderbouwen
waarom het een feit is of niet. Laat meerdere
groepjes dezelfde stellingen onderzoeken, zodat
groepjes die onjuiste informatie geven, door
medeleerlingen gecorrigeerd worden.
De correcte antwoorden staan in de PowerPointpresentatie gegeven, met bronvermelding.
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Lessuggesties voor doel 4:

Leerlingen kunnen een
respectvol gesprek voeren over
de keuzeopties bij onbedoelde
zwangerschap
Zijn jouw leerlingen gevoelig voor de mening van anderen? Kunnen

ze een andere mening respecteren? Zouden ze zich vrij voelen als ze

zelf een keuze zouden moeten maken bij onbedoelde zwangerschap?
En kunnen ze iemand tot steun zijn, zonder oordeel? De volgende

werkvormen kun je inzetten om leerlingen hierop te laten reflecteren.
Kies één of meer werkvormen hieronder. De moeilijkheidsgraad is
aangegeven met * | ** | ***

Voorbeeldtekst inleiding
De keuze die je maakt bij een onbedoelde
zwangerschap is heel persoonlijk. Het ligt aan
je persoonlijke situatie, je partnerrelatie, je
toekomstplannen, maar ook hoe jij denkt over
abortus. Het kan zijn dat je vanuit je opvoeding
hierover ook ideeën hebt meegekregen.
Mocht het zo zijn dat je te maken krijgt met een
onbedoelde zwangerschap, dan kan het zijn dat de
mensen om je heen je proberen over te halen om een
kind te krijgen of om een abortus te laten uitvoeren.
Of je kunt er met niemand over praten, omdat een
onbedoelde zwangerschap in jouw omgeving een
taboe of onbespreekbaar is. Daarom is het goed dat
we er nu wél over praten met elkaar, en dat iedereen
elkaars mening respecteert.
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Werkvorm: Reflecteren op de eigen
persoonlijke vrijheid

Werkvorm: Ervaringsverhalen over
gevoelens bij een abortus

Doelen:
1. Leerlingen laten nadenken over hun
eigen keuzevrijheid

Doelen:
1. Leerlingen leren dat een abortus vaak
geen makkelijke beslissing is, en dat
het helpt om erover te kunnen praten

* | ** | * * *

* | ** | ***

2. Leerlingen laten nadenken over wat

1. Leerlingen leren zich inleven in de

steunend kan zijn van iemand in de
omgeving als ze te maken krijgen
met een onbedoelde zwangerschap
en wat niet

keuze van een ander en steun bieden
Nodig:
•
Leerlingen hebben pen en papier of een
laptop nodig

Nodig:
•
Leerlingen hebben pen en papier nodig

•

Flipover

Individuele opdracht of in tweetallen:
Stel je voor dat je nu te maken krijgt met een
onbedoelde zwangerschap: je bent zelf zwanger of
je hebt iemand zwanger gemaakt. En beantwoord
dan de volgende vragen:

•

Met wie zou je daar dan over praten?

•

Waarom met die persoon?

•

Is de mening van diegene dan belangrijk voor
je?

•

Wat moet diegene dan doen of zeggen?

•

En wat juist niet?

•

Voel je je vrij om je eigen keuze te maken?

•

Wat doe je als jij en je (seks)partner een andere
keuze willen maken in de zwangerschap?

Vraag of er leerlingen zijn die hun antwoorden willen
delen in de groep. Zet de tips op het bord of een
flipover.

Individuele opdracht:
Lees één of meer verhalen van vrouwen die voor
een abortus hebben gekozen. Kies het verhaal dat
jou het meest raakt. Schrijf een brief aan de vrouw
waarin je op haar verhaal reageert.
Verhalen van vrouwen die kozen voor een abortus:
•

Baas in eigen buik - VICE

•

Vrouwen die tegen abortus waren, totdat ze zelf
ongewenst zwanger raakten - VICE

Meer ervaringsverhalen:
•

Jouw verhaal - Abortus - Fiom

•

www.openoverabortus.nl

•

Persoonlijke verhalen - Sense.info

Kies als docent enkele leerlingen uit die hun brief
voorlezen aan de klas.
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Werkvorm: Interview een
volwassene over diens standpunt
* | ** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen leren objectief naar de
mening van een ander te luisteren

Aandachtspunt
Het kan zijn dat de ouder een sterke pro life of pro
choice mening heeft en dit wil overbrengen op
het kind. Geef de leerlingen mee dat het niet de
bedoeling is dat de volwassene gaat peilen hoe de
jongere er zelf in staat, omdat de opdracht is om als
een objectieve journalist te interviewen.

2. Leerlingen leren dat iedereen een
standpunt kan hebben, en dat
dit standpunt eventueel ook kan
veranderen

3. Leerlingen leren zich te verplaatsen in
het standpunt van een ander

4. Leerlingen weten hoe iemand in
de eigen omgeving over keuzes bij
onbedoelde zwangerschap denkt
Nodig:
•
Leerlingen hebben een laptop en
eventueel een telefoon nodig om het
interview op te nemen (om het uit te
werken)

Individuele opdracht:
Interview een ouder, verzorger of andere
volwassene in je omgeving. Schrijf het interview uit,
waarbij jouw eigen mening niet duidelijk wordt. Je
mag ook niet in discussie gaan met de persoon die
je interviewt.

•

Hoe kijkt de persoon die jij interviewt aan tegen
een zwangerschapsafbreking?

•

Wanneer zou dit voor diegene wel een optie zijn,
en wanneer niet?

•

Denkt diegene hier tegenwoordig anders over
dan vroeger?

Reflecteer op het standpunt van degene die je
geïnterviewd hebt en beantwoord de volgende
vragen:
•

In hoeverre deel je diens mening?

•

Heeft diens mening jou beïnvloed?

Bedenk of je de leerlingen wilt vragen hun reflectie
op te schrijven, of ze enkel hierover wilt laten
nadenken.
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Werkvorm: Eigen standpunt
innemen op een lijn
* | ** | * * *

Doelen:
1. Leeerlingen leren hun eigen standpunt
vormen

2. Leerlingen kunnen eventueel
van standpunt veranderen door
argumenten van anderen

3. Leerlingen leren dat iedereen een
ander standpunt kan innemen, en dat
standpunten vaak niet zo zwart-wit zijn

4. Leerlingen leren de standpunten van

opstellen. Begin daar iemand te vragen waarom
deze leerling daar is gaan staan. Doe dit steeds
verder naar beide uithoeken. Nodig leerlingen uit
om zich te verplaatsen na het horen van iemands
toelichting. Voer geen discussie.
Je kunt de opdracht nogmaals laten doen, waarbij je
de situatie laat veranderen. Bijvoorbeeld:

•

‘Een meisje van 14 jaar die de pil een keer is
vergeten moet een ongewenste zwangerschap
kunnen laten afbreken’

•

‘Een vrouw van 30 jaar die al twee kinderen
heeft moet een ongewenste zwangerschap
kunnen laten afbreken’

•

‘Als een meisje zwanger is geraakt doordat
ze is overgehaald om seks te hebben zonder
condoom, moet ze de zwangerschap kunnen
laten afbreken’

•

‘Een vrouw van 25 die zwanger is geraakt door
een verkrachting, moet de zwangerschap
kunnen laten afbreken’

•

‘Als een vrouw er met 16 weken zwangerschap
achter komt dat ze zwanger is, moet ze de
zwangerschap kunnen laten afbreken’

anderen respecteren
Nodig:
•
PowerPoint-presentatie bij deze
handreiking (om de stelling te laten
zien)

Klassikale lijnoefening (trek als docent een
denkbeeldige lijn in het lokaal):
Iedereen heeft een mening over of een gevoel bij
het afbreken van een zwangerschap. En ook bij het
krijgen van een kind op jonge leeftijd of in bepaalde
omstandigheden.

Bespreek de volgende vragen na in een kring:

•

Hoe was het voor jou om een standpunt in te
nemen? Hoe veilig voelde je je hierbij?

•

Maakte de situatie in de stelling dat je op een
andere plek ging staan?

We gaan eens kijken hoe jullie erin staan. Misschien
ben je niet helemaal vóór of tegen de mogelijkheid
om een zwangerschap af te kunnen breken, maar
hangt dit van bepaalde dingen af.
Aandachtspunt
Afhankelijk van de leerlingenpopulatie en op basis
van eerdere werkvormen kun je misschien al
inschatten waar leerlingen gaan staan. Wanneer je
inschat dat een enkeling het met de stelling eens
of oneens is, zorgt dit voor een hele kwetsbare
situatie voor de leerlingen in kwestie. Dan is deze
werkvorm niet aan te raden.
Ga ergens op de lijn staan waarmee je aangeeft in
hoeverre je het eens bent met de volgende stelling:

•

‘Als je geen kind wilt, moet je een zwangerschap
kunnen afbreken’

Er zullen leerlingen op allerlei plekken gaan staan.
Sommigen zullen het onder voorwaarden met de
stelling eens zijn en zich ergens in het midden
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Werkvorm: Wat kun je leren uit
onderzoek onder vrouwen die
onbedoeld zwanger werden?
** | * * *

Doelen:
1. Leerlingen worden gestimuleerd
minder zwart-wit over het dilemma bij
onbedoelde zwangerschap te denken

2. Leerlingen leren dat iedere onbedoeld
zwangere haar eigen verhaal heeft en
dat gevoelens kunnen verschillen

3. Leerlingen leren dat in feite geen enkele
vrouw baas is in eigen buik, maar wel
baas kan zijn in eigen verhaal
Nodig:
•
Leerlingen hebben een print of link naar
het artikel nodig

Je leest of hoort wel eens verhalen van vrouwen die
onbedoeld zwanger werden. Je kunt daardoor een
beeld krijgen op basis van één of een paar verhalen.
Dit artikel is geschreven door een onderzoeker die
jarenlang onderzoek heeft gedaan naar vrouwen
die onbedoeld zwanger werden, en vrouwen die
kozen voor een abortus. Zij is daarin veel te weten
gekomen over de situaties van deze vrouwen, en
welke gevoelens zij hadden bij het ontdekken van de
zwangerschap en na de abortus.
Individuele opdracht om in een groepje te
bespreken:
Lees dit artikel: Baas in eigen verhaal (ngva.net).
Onderstreep (of schrijf op) wat jij verrassend vindt
aan de bevindingen, of wat je niet wist. Deel dit met
je groepsgenoten en praat hierover met elkaar.
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Einde van de les:

Afronding

Rond de les goed af, waarbij je aandacht hebt voor het volgende:
•

Bevestig leerlingen in hun positieve gedrag

•

Benadruk de vertrouwelijkheid van wat er in de groep gezegd is

•

Wijs op de mogelijkheden om met iemand (verder) te praten of
meer te weten te komen

Voorbeeldtekst afronding
We hebben een interessant, maar lastig onderwerp
met elkaar behandeld. Jullie hebben kritisch leren
kijken naar informatie en jullie weten dat achter veel
informatie een mening schuilt. Jullie hebben ervaren
dat iedereen er anders over kan denken en misschien
andere besluiten zou nemen dan jij zou doen. Als
jullie hiervoor begrip hebben, is dat heel goed. Dat
zouden meer mensen zo moeten doen! Dan wordt
het minder moeilijk om over keuzes bij onbedoelde
zwangerschap te praten, zit je er niet alleen mee als
het je overkomt en hoef je je ook niet schuldig te
voelen over de keuze die jij maakt. En als een vriend
of vriendin te maken heeft met een onbedoelde
zwangerschap en hierover wil praten met jou, is het
goed om te luisteren zonder een mening of oordeel te
hebben.
Het was vast niet makkelijk om voor je eigen mening
uit te komen. We hadden al de afspraak gemaakt dat
wat hier gezegd is, ook hier blijft. Je kunt alleen maar
respect en bewondering hebben voor iemand die een
eigen mening heeft durven geven of iets over zichzelf
heeft verteld.
Ik kan me voorstellen dat jullie misschien nog vragen
hebben over dit onderwerp. Voor meer informatie
over het voorkomen van onbedoelde zwangerschap
en de keuzeopties mocht je te maken krijgen met een
onbedoelde zwangerschap, kun je kijken op www.
sense.info. Je kunt ook contact opnemen met Sense
om je vraag te stellen. Op school kun je ook eventueel
met iemand praten als je daar behoefte aan hebt,
namelijk …
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Werkblad

Test je kennis van veilige seks
Omcirkel het juiste antwoord:
1. Van sommige anticonceptiemiddelen kun je onvruchtbaar worden

Waar | Niet waar

2. De penis terugtrekken voor het klaarkomen, is een betrouwbare

Waar | Niet waar

methode om zwangerschap te voorkomen

3. Een meisje kan zwanger raken als ze sperma doorslikt

Waar | Niet waar

4. Als je seks hebt terwijl een meisje ongesteld is, kan ze zwanger raken

Waar | Niet waar

5. Als je je goed wast, kun je geen soa krijgen of zwanger worden

Waar | Niet waar

6. De pil moet je elke dag rond dezelfde tijd slikken

Waar | Niet waar

7. Er is nu ook een mannenpil

Waar | Niet waar

8. Er zijn meer dan 10 anticonceptiemiddelen

Waar | Niet waar

9. Een morning-afterpil is hetzelfde als een abortuspil

Waar | Niet waar

10. Als je anticonceptie gebruikt, kan er toch een zwangerschap ontstaan

Waar | Niet waar
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Werkblad

Hangt een anti-abortus standpunt
samen met religie?
Lees een van de artikelen hieronder. Voor sommige artikelen moet je een abonnement hebben.
•
•

Geef aan of het artikel de stelling ondersteunt of juist niet.
Hoe denk je zelf over de stelling?

Artikel 1:
Waarom horen we zo weinig moslims in het abortusdebat? - De Kanttekening
Stelling: ‘In de Islam is abortus niet onder alle omstandigheden verboden’

Artikel 2:
Achter het abortusdebat in Amerika schuilt veel meer dan alleen religie - Trouw
Stelling: ‘Mensen die tegen abortus zijn, zijn gelovig’

Artikel 3 of 4:

Ooit waren de Republikeinen in Amerika vóór het recht op abortus - Volkskrant
Abortus is geen heet hangijzer, dat heeft de politiek ervan gemaakt - De Correspondent
Stelling: ‘Een anti-abortus standpunt wordt door politieke partijen gebruikt om kiezers te trekken’
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Werkblad

Informatie onderzoeken op
subjectiviteit
De twee artikelen hieronder gaan over een zelfde gebeurtenis, namelijk geweld tegen een
pro life organisatie door pro choice organisatie in de VS, naar aanleiding van het plan van het
hooggerechtshof om het recht op abortus in heel Amerika af te schaffen.
•

Vrees voor geweld in abortusconflict VS: ‘De strijd verhardt’ - NOS

•

Felle protesten vóór abortus bij kerken in VS - Reformatorisch Dagblad

Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat valt je op?

2. Welk bericht heeft een pro life perspectief en welk bericht een pro choice perspectief?

3. Wordt in beide artikelen dezelfde informatie gegeven of is de informatie verschillend?

4. Worden er verschillende woorden gebruikt in beide artikelen?
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Werkblad

Informatie op websites beoordelen
Opdracht 1
Vergelijk de informatie over abortus op deze twee websites:
www.abortus-info.nl en www.sense.info/nl/zwanger/zwanger-en-dan/abortus
Opdracht 2
Vergelijk de informatie over de keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap op deze twee websites:
www.zwangerwatnu.nl en www.erishulp.nl

Beantwoord dan de volgende vragen voor opdracht 1 en/of opdracht 2:
1. Welke informatie is verschillend?

2. Valt je iets op aan de woorden die worden gebruikt?

3. Geef bij beide websites aan welke organisatie erachter zit. Wat is de doelstelling van
deze organisatie?

4. Hoe beoordeel je de informatie op beide websites?
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Bijlage

Erkende lesmethodes
Ontbreekt het de leerlingen aan basiskennis over seksualiteit en/of het
voorkomen van zwangerschap? Het advies is om hiervoor een erkende
lesmethode te gebruiken. Hieronder staan de erkende lesmethodes
over relaties en seksualiteit per onderwijsniveau.
Bovenbouw vmbo en praktijkonderwijs
•

Lang Leve de Liefde herhalingsmodule
Bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo - Lang Leve de Liefde

Bovenbouw havo/vwo
•

Lang Leve de Liefde bovenbouw
Bovenbouw havo/vwo - Lang Leve de Liefde

Voortgezet speciaal onderwijs
•

Lang Leve de Liefde VSO
www.langlevedeliefdevso.nl

•

Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde
‘Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde’ - Siriz

Mbo
•

Lang Leve de Liefde mbo niveau 1
Mbo niveau 1 - Lang leve de liefde

•

Lang Leve de Liefde mbo niveau 2-4
Mbo niveau 2-4 - Lang leve de liefde
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Bijlage

Achtergrondinformatie & websites
om naar te verwijzen
Achtergrondinformatie
•

Kennisdossier Abortus
Abortus – Rutgers

•

Abortuscijfers
Rapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) | Over ons | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

•

Onderzoek naar o.m. anticonceptiegebruik en onbedoelde zwangerschap
Seksonderje25e.nl - Rutgers & Soa Aids Nederland
Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf - Rutgers

•

Overheidsbeleid preventie onbedoelde zwangerschap
Onbedoelde-tienerzwangerschappen-een-zevenstappenplan.pdf - Ministerie van VWS

Websites
•

sense.info

•

www.onbedoeldzwanger.info

•

www.zwangerwatnu.nl

•

Abortusverwerking - Fiom
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Bijlage

Met dank aan
Deze handreiking is tot stand gekomen met meedenken en meelezen

door verschillende mensen in het onderwijs en de seksuele gezondheid.
Veel dank aan (in alfabetische volgorde):
Miriam van Berkum
Mendi van den Broek
Judith Dekker
Yvon Dieks
Sylvia Dijkshoorn
Jenneke van Ditshuijzen
Joyce Eleveld
Romina Emde de Vos
Marlise Evers-Aarts
Iris Geerders
Eveline van Ginneke
Eva de Goeij
Wendy Kersten
Nicolet van der Kroft
José Kwaadgras
Chantal Lakeman
Daphne Latour
Luc Lauwers
Elizabeth Maarsingh
Sanne van Megen
Rosalie Metzemaekers
Monique Opheij
Leslie Pichel-Dobbelaar
Lisette Schutte
Marloes Smolders
Esther van der Steeg
Irene de Valk
Janneke Verloop
Esther Vlot
Ineke van der Vlugt
Renate Weijenberg
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