
 

Maatschappijleer. 
 
Test: Hoe rechtvaardig ben jij? 
 
Wat doe jij in de volgende situaties? Omcirkel antwoord A, B of C van jouw keuze. 
 
Op straat ligt een portemonnee met 500,- euro. 
Je brengt de portemonnee met inhoud naar de politie toe. 
Je houdt het geld zelf en trakteert jezelf op leuke dingen. 
Je zet een advertentie en eist een beloning van de eigenaar. 
 
De caissière geeft per ongeluk te veel geld terug. 
Je wijst haar op de vergissing. 
Je zwijgt en denkt: ‘Dat is mooi meegenomen’. 
Je denkt: ‘Als het een kleine winkel was geweest, had ik het wel gezegd’. 
 
Een klasgenoot biedt je illegaal vuurwerk aan voor slechts 3 euro. 
Je koopt het vuurwerk niet, want je weet dat het illegaal is. 
Natuurlijk koop je het vuurwerk en je vraagt daarbij of er nog meer is. 
Je koopt het vuurwerk omdat anderen dat ook doen, maar vraagt niet om meer vuurwerk. 
 
Je hangt ergens met een groepje vrienden en iemand begint een verkeersbord te vernielen. 
Je zegt dat ze daarmee op moeten houden. 
Je helpt mee om het verkeersbord te vernielen. 
Je moedigt ze aan, maar doet zelf niet mee. 
 
Je bent aan het winkelen en ziet dat je beste vriend/vriendin iets in de jaszak steekt. 
Je loopt weg en de vriendschap is ten einde. 
Je denkt: ‘Zo kan het natuurlijk ook’ en steekt zelf ook iets in je zak. 
Je doet net of je niets ziet. 
 
Een klasgenoot wordt door jouw vrienden gepest. 
Je doet hier zeker niet aan mee en gaat naast de gepeste klasgenoot staan.  
Je loopt naar je vrienden toe om mee te pesten. 
Je doet net of je het niet ziet en loopt weg uit de situatie. 
 
Je ziet hoe een buurvrouw spiekt tijdens een toets. 
Je fluistert dat ze op moet passen. 
Je vraagt haar zachtjes om wat antwoorden. 
Je doet net of je niets ziet. 
 
Je gaat uit je dak op je lievelingsmuziek. De buren bellen aan en vragen of de muziek wat zachter kan. 
Je biedt je excuses aan en zet de volumeknop lager. 
Je ziet dat de volumeknop nog ietsje hoger kan en zet hem hoger. 
Je zegt dat je ook wel eens last hebt van hun lawaai maar je luistert je muziek zachter af. 

 
 
 
 



 
 
Uitslag test 
Gaf je bij de meeste vragen A als antwoord? 
Je bent iemand die grote afkeer heeft van onrechtvaardig gedrag. 
Gaf je bij de meeste vragen B als antwoord? 
Je kunt je onrechtvaardig (crimineel) gedragen. 
Gaf je bij de meeste vragen C als antwoord? 
Je bent niet onrechtvaardig, maar laat slecht gedrag bij anderen toe. 


