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Abortus verboden?

In 2020 werden in totaal 31.364 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd in Nederland.

Nu kun en mag je over een ongewenste zwangerschap of abortus uiteraard je eigen
mening vormen. Voor deze gesprekken moet ook ruimte zijn.

Opmerkingen als: 'Dan had je voorzichter moeten zijn', zal iedereen in sommige
gevallen zeker zeggen, maar niet altijd. Denk aan een verkrachting of aan het feit dat
voorbehoedsmiddelen niet voor 100% zekerheid bieden op het voorkomen van en
zwangerschap.

Abortus wordt daarnaast niet alleen toegepast bij ongewenste zwangerschap. Er zijn
namelijk ook medische redenen voor abortus.

Bijvoorbeeld als de geestelijke of fysieke gezondheid van de moeder gevaar loopt.
Hierbij kun je denken aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Ook als bij het kindje ernstige afwijkingen zijn geconstateerd die de levenskwaliteit
kunnen beïnvloeden, kan abortus worden overwogen. Hierbij kun je denken aan een
open ruggetje of de erfelijke immuunziekte SCID (Severe Combined Immune
Deficiency).

Verder kan een abortus noodzakelijk zijn bij een zwangerschap van een meerling. Een
complicatie die dan kan optreden is dat de meerling één placenta deelt. Hierdoor kan
het zijn dat het ene kindje te weinig bloed krijgt, terwijl de anderen juist te veel krijgen.
Dit kan tot allerlei levensbedreigende complicaties leiden. Door één of meerdere
kinderen te aborteren kan/kunnen de overlevingskansen van de ander(en) vergroot
worden.

Abortus lijkt een ver van je bed show als je jong bent, maar niets is minder waar.
Het raakt je hoogstwaarschijnlijk heel dichtbij, want:

Jij, je moeder, je zus, je tante of je oma
3 meisjes uit jouw klas op de middelbare school / in het mbo
3 vrouwen uit een hockeyteam of voetbalteam

1 op de 5 vrouwen raakt in haar leven onbedoeld zwanger. 

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/buitenbaarmoederlijke-zwangerschap/item41919
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/open-ruggetje/item33765


Abortus verboden?

Op de vorige pagina is al kort ingeleid in hoeverre abortus voor komt en wat de
redenen kunnen zijn. Vanuit die achtergrond kunnen we naar de discussie die
momenteel gaande is in Amerika.

Al decennialang proberen conservatieve, (gelovige) Amerikanen een einde te
maken aan het recht op abortus in hun land. En nu denken ze een grote kans te
hebben. Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich de komende tijd over de vraag
of abortus inderdaad moet worden verboden. 

Nu mag abortus nog in de VS, net als bij ons, tot aan de 24ste week van de
zwangerschap. Dat is sinds 1973 geregeld in een destijds baanbrekend vonnis door
het Hooggerechtshof in de zaak Roe vs. Wade.

Dat dit recht op abortus nu ongeldig verklaard kan worden, roept veel frustratie,
angst en woede op bij een groot deel van de bewoners van het land. Niet alleen
vanwege de abortuswet, maar ook andere rechten staan op de tocht. 

Het is namelijk zo dat het recht op abortus niet letterlijk genoemd wordt in de
grondwet en dit geldt ook voor andere rechten. Wat kan er nog meer teruggedraaid
worden?

In het hele land, met name in de conservatieve staten, zijn mensen bang voor de
verdere gevolgen. Wat gebeurt er met het recht op anticonceptie? Het
homohuwelijk? Transgenders? Mensen van een 'andere kleur' of mensen met een
andere religie? 

Hoe zit het op scholen, waar sommige onderwerpen niet meer in de lesstof terug
mogen komen?

Het is dus een discussie die verder gaat dan abortus en veel meer mensen raakt.

Het filmpje en artikel rechts geven
meer achtergrondinformatie bij de
brede discussie die nu speelt in
Amerika. Voordat je met één van de
lessen begint, is het wellicht goed hier
eerst naar te kijken.

https://content.omroep.nl/avrotros/inos/live/video/res720/Welke-rechten-staan-naast-abortus-nog-meer-ANO220505WB.mp4#t=0.1
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5271119/recht-op-abortus-vs-hooggerechtshof


Al decennialang proberen conservatieve, gelovige Amerikanen een einde te maken aan het recht
op abortus in hun land. En nu denken ze een grote kans te hebben. Het Amerikaanse
Hooggerechtshof buigt zich de komende tijd over de vraag of abortus inderdaad moet worden
verboden. 

Nu mag abortus nog in de VS, net als bij ons, tot aan de 24ste week van de zwangerschap. Dat is
sinds 1973 geregeld in een destijds baanbrekend vonnis door het Hooggerechtshof in de zaak Roe
vs. Wade.

Hoe zit dit in Nederland?

In de jaren 1969, al rum vijftig jaar geleden, ontstond de linkse, feministische actiegroep 'De Dolle
Mina's'.

De bekendste actie is misschien wel de Baas in Eigen Buik-actie. Een groep Dolle Mina’s voert in
maart 1970 actie bij een gynaecologencongres in Utrecht. Ze delen flyers uit en op hun buik staat
‘Baas in eigen buik’ geschreven. Die slogan wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in de
discussie over het recht op abortus.

Abortus werd in Nederland pas legaal door de Wet afbreking zwangerschap uit 1984, die het
toestaat tot de 24ste week van de zwangerschap. Latere zwangerschapsafbreking en
levensbeëindiging van pasgeborenen zijn strafbaar.

Wat ging hieraan vooraf? Was abortus al eens eerder legaal? Wat is er in de geschiedenis allemaal
gebeurd omtrent het recht op abortus? 

Vraag vooraf: 
Wat weten leerlingen of studenten al over het recht op abortus? 

Opdracht:
Laat de leerlingen of studenten zo'n eigen tijdlijn maken van 1900 - nu over de geschiedenis van
de legalisering van abortus in Nederland.

De NPO heeft zo'n tijdlijn gemaakt over de legalisering van abortus in Nederland. dit voorbeeld
vind je hier of via onderstaande QR-code en kun je studenten eventueel laten zien als ze vastlopen.

Burgerschap

https://npokennis.nl/story/72/hoe-werd-abortus-in-nederland-legaal
https://npokennis.nl/story/72/hoe-werd-abortus-in-nederland-legaal


Loopbaanbegeleiding

Het besluit dat op dit moment in Amerika genomen wordt, heeft echter niet alleen effect op de
abortuswetgeving, maar ook op andere rechten. In het hele land, met name in de conservatieve
staten, zijn mensen bang voor de verdere gevolgen. 

Wat gebeurt er met het recht op anticonceptie? Het homohuwelijk? Transgenders? Mensen van
een 'andere kleur' of mensen met een andere religie? Het lesmateriaal dat op scholen gebruikt
mag worden? Klik hier of scan de eerste QR-code voor meer info over de discussie die in Amerika
speelt.

Het is dus een discussie die verder gaat dan abortus en veel meer mensen raakt.

Het recht op abortus, waar we nu op inzoomen, is geen vanzelfsprekendheid. In sommige landen is
het verboden en zelfs in sommige Europese landen is het alleen toegestaan als het leven van de
zwangere vrouw in gevaar is. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het recht op abortus in
Europa. Je kunt ook de tweede QR-code scannen.

Ditzelfde geldt voor het recht op een homohuwelijk of het zijn wie je wil zijn. Denk bijvoorbeeld ook
aan de verplichte klederdracht die weer terug is in Afganistan nu de Taliban aan de macht is. 

Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Toch zijn ook hier
partijen tegen bepaalde besluitvormingen en heeft de politiek invloed op beslissingen die
genomen worden.

Opdracht 1: Klassengesprek
Ga met leerlingen of studenten het gesprek aan over de vrijheid die zij ervaren in Nederland.
Koppel dit daarna aan de discussie in Amerika. Je kunt hierbij denken aan vragen als:

- Is Nederland volgens jou een vrij en tolerant land?
- Voel jij dat je helemaal jezelf kunt zijn in Nederland? 
- Ken je mensen die zich niet fijn/veilig voelen in Nederland? Hoe komt dat?
- Ben je bang dat hetgeen nu in Amerika speelt ook hier kan gebeuren?
- Wat vind je van de discussie die nu gaande is in Amerika over de abortuswet en de andere
angsten/zorgen die dit teweegbrengt bij inwoners van het land?
- Zou jij je fijn/veilig voelen in Amerika. Waarom wel/waarom niet?

Opdracht 2: Een gedicht of songtekst laten schrijven over vrijheid
Laat leerlingen of studenten hun gevoel n.a.v. het klassengesprek naar een gedicht of songtekst
vertalen. Ze kunnen zich inleven in iemand die zich niet veilig voelt in Amerika, ze kunnen hun eigen
mening geven of het onderwerp bespreken. Geef ze deze vrijheid en laat ze schrijven wat bij hen
past.

https://content.omroep.nl/avrotros/inos/live/video/res720/Welke-rechten-staan-naast-abortus-nog-meer-ANO220505WB.mp4#t=0.1
https://fiom.nl/sites/default/files/abortus-blijvend-onderwerp-van-discussie-januari-2019.pdf
https://content.omroep.nl/avrotros/inos/live/video/res720/Welke-rechten-staan-naast-abortus-nog-meer-ANO220505WB.mp4#t=0.1
https://fiom.nl/sites/default/files/abortus-blijvend-onderwerp-van-discussie-januari-2019.pdf


Nederlands

Abortus is in Nederland sinds 1984 legaal. Toch zijn er nog steeds voor- en
tegenstanders. Hoe denken leerlingen of studenten over dit onderwerp? 

Als introductie op dit onderwerp, kun je samen met je klas de achtergrondinfo uit deze
lesbrief bespreken en/of dit filmpje bekijken. Je kunt hiervoor ook de QR-code
onderaan de pagina scannen.

Wanneer je het onderwerp goed introduceert en al een paar voor- en nadelen zonder
oordeel benoemt, kun je leerlingen of studenten van de lagere niveaus op weg
helpen. 

Wanneer je thema's als deze behandelt in de les, is het altijd belangrijk om een veilige
sfeer te creëren. Zorg ervoor dat je zelf, ondanks jouw mening, altijd openstaat voor
een kritisch gesprek. Geef leerlingen of studenten de vrijheid om ook hun eigen
mening te vormen.

Opdracht:
Schriftelijk of mondeling betoog of een debat voeren over het onderwerp Abortus. 

Is dit te lastig? Laat leerlingen of studenten dan schriftelijk of mondeling hun eigen
mening verwoorden met een paar argumenten. Wil je het gesprek voeren, neem dan
een discussie als werkvorm i.p.v. een debat als laagdrempeligere opdracht.

Eventueel kun je onze les betoog uit de bijlage van de e-mail gebruiken als je er een
lessenserie van wil maken. 

Krijg je deze les nog niet standaard in je mailbox, meld je dan aan voor onze
nieuwsbrief op de laatste pagina van dit document en je ontvangt dan ook direct de
les betoog. 

Les mondeling betoog uit onze methode Taal Integraal Nederlands

https://player.ntr.nl/index.php?id=WO_NTR_15773539
https://player.ntr.nl/index.php?id=WO_NTR_15773539


Engels

Het recht op abortus is geen vanzelfsprekendheid. In sommige landen is het verboden en
zelfs in sommige Europese landen is het alleen toegestaan als het leven van de zwangere
vrouw in gevaar is. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het recht op abortus in
Europa. Je kunt ook de QR-code scannen.

Wat weten leerlingen of studenten al over het recht op abortus wereldwijd?
Wat vinden zij zelf van het recht op abortus?

Vragen vooraf:

Opdracht 1:
Laat leerlingen of studenten onderzoek doen naar de wetgeving omtrent abortus wereldwijd.
Je kunt de klas in bijvoorbeeld continenten verdelen om het een beetje af te bakenen of je
kunt van tevoren een aantal landen aan ze doorgeven om het nog concreter te maken.

Is het een klas met een hoog niveau van Engels, laat ze dan in het Engels zoeken, maar is het
een klas van een lager niveau, laat ze dan de informatie in het Nederlands opzoeken.

Opdracht 2:
Nu ze de informatie hebben verzameld, kunnen ze deze informatie in een infographic
weergeven. Deze infographic maken ze in het Engels. Dit is laagdrempelig, omdat het slechts
gaat om woorden of korte zinnen. 

Op de volgende pagina vind je de theorie over het maken van een infographic.

Opdracht 3: 
Laat de groepjes deze infographic presenteren aan elkaar in het Engels.

https://fiom.nl/sites/default/files/abortus-blijvend-onderwerp-van-discussie-januari-2019.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/abortus-blijvend-onderwerp-van-discussie-januari-2019.pdf


Engels

Theorie infographic
 
Een infographic is een combinatie van tekst en beeld en heeft als doel om te informeren. 
Het is een soort poster waarop tekst en beeld even belangrijk zijn, omdat ze elkaar aanvullen.
Infographics worden steeds vaker gebruikt om duidelijk en snel informatie over te brengen. 
Je onthoudt immers 80% van wat je ziet, 20% van wat je leest en 10% van wat je hoort. Dat de
mens visueel is ingesteld, komt al uit de tijd van de grottekeningen, die mensen gebruikten
om te communiceren. Het is dan ook niet voor niks dat hedendaagse apps als Instagram en,
Pinterest populair zijn. Via deze platformen kun je snel en veel informatie via beeld geven of
krijgen. 

Wat zijn de kenmerken en de opbouw van een infographic?
Een infographic bestaat vooral uit beelden: 
- foto’s;
- afbeeldingen;
- tabellen;
- diagrammen;
- grafieken;
- cijfers;
- pictogrammen en symbolen;
- lijnen, pijlen of vakken. 

Deze beelden kunnen als functie hebben:
- aandacht trekken;
- extra informatie geven;
- verduidelijken.
 
De tekst die in de infographic staat, is vrij kort. Soms staan er tussenkoppen bij. Om een
infographic goed te kunnen lezen, kijk je naar bovengenoemde beelden en naar de
tussenkoppen. Op deze manier kun je snel informatie uit de infographic halen.

De lay-out van een infographic is niet een standaardformat. Een infographic kan gemaakt
worden in de lengte of in de breedte, voorzien van verschillende vakken of juist een lijn in het
midden om een tijdsvolgorde aan te geven. Er staat echter wel altijd een titel bovenaan.

Waar moet je op letten bij het maken van een infographic? 
- zorg ervoor dat tekst en beeld op elkaar afgestemd zijn;
- maak je tekst niet te klein; 
- gebruik niet te veel tekst; 
- zorg voor een heldere lay-out met verschillende kleuren;
- gebruik niet alle kleuren die er bestaan, dat wordt onduidelijk; 
- zorg ervoor dat je hoofdboodschap binnen 5 seconden duidelijk is.  



Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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