
Iemand met een nepaccount plaatst op Facebook een seksvideo van Anja en haar ex. De video wordt

snel verwijderd, maar is al vaak gedeeld. Anja heeft er veel last van dat de video openbaar is

gemaakt. Anja heeft hiervoor geen toestemming gegeven en wil weten wie de video heeft geüpload.

Facebook wil eerst niets zeggen. Anja daagt Facebook voor de rechter. Facebook verliest en maakt

alsnog het IP-adres bekend. Dat is op de school van Anja. De dader is daarmee nog niet bekend.

Meerdere mensen gebruiken de computer. Justitie vraagt de inloggegevens en browsergeschiedenis

van 2500 gebruikers om zo de dader te zoeken.

Geven jullie de inloggegevens en browsergeschiedenis

van 2500 gebruikers aan Justitie om zo de dader te

zoeken?

opdracht
1. Bespreek dit met elkaar en bepaal wat jullie

belangrijker vinden: het recht op privacy of het

belang van opsporing?

2. Vink aan wat jullie in deze casus belangrijker

vinden:

RECHT OP PRIVACY van 2500 medewerkers

BELANG VAN OPSPORING voor de zaak van Anja

3. Schrijf hiernaast minimaal twee argumenten

voor jullie keuze.

4. Presenteer jullie keuze en jullie argumenten aan de

andere locatiedirecties.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Regels en rechten

college noord                                        Facebook
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Bij veel opleidingen moet je een keer stage lopen bij een maatschappelijke organisatie of bedrijf.

Voor een stage moeten studenten solliciteren door te mailen, te bellen en gesprekken te voeren.

Niet elke student lukt het om een stageplek te vinden. Sommige scholen werken daarom samen

met bedrijven om zo te zorgen voor meer stageplaatsen voor hun studenten.

Een groot bedrijf met meerdere vestigingen wil samenwerken met de school om stageplaatsen aan

te bieden. Het bedrijf biedt jaarlijks 100 stageplaatsen aan: genoeg voor 25% van alle studenten

van de opleiding. Als voorwaarde voor de samenwerking wil het bedrijf wel informatie hebben over

de studenten zoals hun etniciteit (Nederlands, Marokkaans, Turks, Surinaams etc.). Het bedrijf zegt

de etniciteit van de studenten nodig te hebben voor de selectie van stagiairs.

Geven jullie de etniciteit van studenten aan het bedrijf

door om zo meer stageplaatsen te krijgen?

opdracht
1. Bespreek dit met elkaar en bepaal wat jullie

belangrijker vinden: het recht op gelijke

behandeling of meer stageplaatsen?

2. Vink aan wat jullie in deze casus belangrijker

vinden:

GELIJKE BEHANDELING van studenten

MEER STAGEPLAATSEN voor studenten

3. Schrijf hiernaast minimaal twee argumenten voor

jullie keuze.

4. Presenteer jullie keuze en jullie argumenten aan

de andere locatiedirecties.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Regels en rechten

college centrum                             Stageplaatsen
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Studenten hebben recht op voldoende uren onderwijs op school. In een groep van 15 studenten zijn

telkens dezelfde studenten afwezig. De school is verplicht een presentielijst bij te houden. Op de

lijst sta je standaard als aanwezig, tenzij je hebt afgemeld. Zonder afmelding sta je dus

geregistreerd als aanwezig.

Docenten vullen de presentielijst niet altijd in. Zo hebben ze minder administratie. Bovendien: als

die spijbelende studenten wél naar de les komen, zijn ze vaak erg druk. Zonder hen verloopt de les

prettiger en scoren de andere studenten beter.

Houden jullie je aan de plicht om de presentielijst

echt bij te houden, of geven jullie liever aandacht

aan de serieuze studenten?

opdracht
1. Bespreek dit met elkaar en bepaal wat jullie

belangrijker vinden: het handhaven van de wet of

meer aandacht voor serieuze studenten.

2. Vink aan wat jullie in deze casus belangrijker

vinden:

HANDHAVEN van de wet

MEER AANDACHT voor serieuze studenten

3. Schrijf hiernaast minimaal twee argumenten voor

jullie keuze.

4. Presenteer jullie keuze en jullie argumenten aan

de andere locatiedirecties.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Regels en rechten

college west                                            Absentie
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Op de school is een drugsprobleem. Studenten gebruiken zelfs drugs in de klas. De school heeft

meerdere opleidingen. De docenten zeggen dat het probleem het grootst is bij de studenten van de

opleiding Economie en Handel. ‘Er moet meer controle komen’, zeggen docenten. De controle is niet

voor iedereen. Alleen als je een student Economie en Handel bent, wordt jouw locker dagelijks

gecontroleerd.

Controleren jullie dagelijks de lockers van een groep

studenten om de drugshandel te bestrijden?

opdracht
1. Bespreek dit met elkaar en bepaal wat jullie

belangrijker vinden: het recht op gelijke

behandeling of de bestrijding van drugshandel?

2. Vink aan wat jullie in deze casus belangrijker

vinden:

GELIJKE BEHANDELING van studenten

BESTRIJDING DRUGS in school

3. Schrijf hiernaast minimaal twee argumenten voor

jullie keuze. 

4. Presenteer jullie keuze en jullie argumenten aan

de andere locatiedirecties.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Regels en rechten

college zuid                                   Lockercontrole
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Sinds de oprichting heeft de school een studentenraad. De studentenraad is de vertegenwoordiging

van de studenten. Om de twee jaar zijn er verkiezingen. Bij de afgelopen verkiezingen was de

opkomst 30%. De studentenraad mag meebeslissen over zaken als de aanschaf van nieuwe

computers, het lesrooster en het aanbod in de kantine. Het gaat financieel niet goed met de school.

Er melden zich steeds minder nieuwe studenten aan. Daarom dalen de inkomsten van de school.

De overleggen kosten veel tijd en de raad stelt lastige vragen. Besluiten nemen duurt lang.

De docenten willen daarom de studentenraad afschaffen.

Schaffen jullie de interne democratie af om zo snellere

besluiten te kunnen nemen voor de school in financiële

nood?

opdracht
1. Bespreek dit met elkaar en bepaal wat jullie

belangrijker vinden: Controle op de macht of

snellere besluiten?

2. Vink aan wat jullie in deze casus belangrijker

vinden:

CONTROLE op de macht

SNELLERE besluiten

3. Schrijf hiernaast minimaal twee argumenten voor

jullie keuze.

4. Presenteer jullie keuze en jullie argumenten aan

de andere locatiedirecties.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Regels en rechten

college oost                                   Studentenraad
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COLLEGE NOORD
Casus Keuze 1 Keuze 2

Facebook Recht op privacy

Stemuitslag:

Belang van opsporing

Stemuitslag:

DNA-databank Recht op privacy

Stemuitslag:

Belang van opsporing

Stemuitslag:

Casus Keuze 1 Keuze 2

Stageplaatsen Gelijke behandeling

Stemuitslag:

Meer stageplekken

Stemuitslag:

Etnisch profileren Gelijke behandeling

Stemuitslag:

Bestrijding van criminaliteit

Stemuitslag:

COLLEGE WEST
Casus Keuze 1 Keuze 2

Absentie Handhaven van de wet

Stemuitslag:

Meer aandacht voor serieuze studenten

Stemuitslag:

Gedogen softdrugs Handhaven van de wet

Stemuitslag:

Meer tijd voor politie en Justitie om

aan andere delicten te besteden

Stemuitslag:

COLLEGE ZUID
Casus Keuze 1 Keuze 2

Lockercontrole Gelijke behandeling

Stemuitslag:

Bestrijding drugs

Stemuitslag:

100%-controle Gelijke behandeling

Stemuitslag:

Bestrijding drugs

Stemuitslag:

COLLEGE OOST
Casus Keuze 1 Keuze 2

Studentenraad Controle op de macht

Stemuitslag:

Snellere besluiten

Stemuitslag:

Bezuinigen rechtsbijstand Controle op de macht

Stemuitslag:

Snellere besluiten

Stemuitslag:

Invultabel stemuitslagen

COLLEGE CENTRUM
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