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Vraag: 

Wat gebeurde er in het filmpje en wat vinden jullie ervan?

Als je geld hebt gegeven, mag je dan ook bepalen waar 

diegene het geld aan uitgeeft?

“Eens gegeven blijft gegeven” toch?

Als iemand heel blij wordt van cola, is het dan niet een goede 

besteding?

Verwerkingsopdracht (10 minuten)

Schrijfopdracht

Hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit? Hoe zou het geld 

verdeeld zijn, had iedereen precies evenveel?

12. Ben je verantwoordelijk voor de 
armoede in de wereld? 

Introductie (10 minuten)

Als je op straat een bedelaar ziet, geef je 

dan geld?

Als je op straat een bedelaar ziet, ben je 

dan verplicht om geld te geven? Moet 

het? Van wie?

Als mensen in een ander land arm zijn, is het dan goed om via 

een ‘goed doel’ geld te geven?

Ben je dan een beter mens?

Is het iemands eigen schuld dat hij arm wordt?

Inspiratie & vragen (10  minuten)

Zoek op Google “Stop de derde wereld 2 dollar” en kijk het 

filmpje.

Verwerkingsopdracht (15 minuten)

Schrijfopdracht 

Wat wil je later voor werk gaan doen?

Iedereen mag vertellen wat hij/zij later wil gaan doen.

13. Ben je verplicht om te werken? 

Inspiratie & vragen (10 minuten)

Zoek op Youtube “One Man Band - Pixar 

Animation [HD]” en kijk het filmpje.

Vraag: Is dit werken?

Gesprek (30 minuten)

• Wanneer is iets werk? 

(Maak een betekenisspin op het bord.) 

• Is iedereen verplicht om te gaan werken in zijn/haar 

leven?

• Waarom zou je werken? Voor het geld of voor iets 

anders?

• Als je niet kunt werken, kun je een uitkering krijgen. Wat 

zou er gebeuren als iedereen een uitkering zou krijgen?

• Wat vind je ervan als iemand een uitkering krijgt als hij 

geen zin heeft om te werken?

• Is het belangrijk om iets met je talenten te doen?

• Als je toch al rijk was, zou je dan nog gaan werken?
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