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Lesbrief

Sociaal
Een baby kan in z’n eentje niet overleven. Een 

klein mensje heeft volwassenen nodig die voor 

hem zorgen. Mensen die hem eten geven en een 

schone luier. Maar dat is niet genoeg. Jonge kin-

deren moeten ook geknuffeld worden. Dat geeft 

een veilig gevoel en zorgt dat een kind steeds 

nieuwe dingen gaat doen. Als een kind zich niet 

veilig voelt, blijf hij in een hoekje zitten. Dat is niet 

goed voor zijn ontwikkeling. Als een jong kind 

heel weinig aandacht krijgt en weinig wordt aan-

geraakt, wordt het zelfs ziek! Liefde en aandacht 

zijn voor kinderen dus net zo belangrijk als eten 

en een dak boven het hoofd. 

Als puber heb je vaak minder zin in dat geknuffel 

van ouders. Wel wil je met mensen van jouw leef-

tijd omgaan. Want contact hebben en aandacht 

krijgen hoort bij alle leeftijden. Of je nu een baby 

bent, een jongere, volwassene of al heel oud. 

Voer een filosofisch gesprek over de vraag:

Welk menselijk contact zou je missen op een onbewoond eiland?

 1.

Contact met anderen is niet alleen fijn: je leert ook 

van anderen. Als jong kind doe je na wat je om je 

heen ziet. Je gaat lopen omdat de mensen om 

je heen lopen. Je gaat geluiden nadoen en leert 

zo praten. Ook leer je van andere mensen hoe je 

met elkaar omgaat. Hoe je laat zien dat je iemand 

aardig vindt, of hoe je ruzie maakt. Hoe je doet in 

een groep, of hoe je goed kunt luisteren. Als je in 

je eentje zou opgroeien, zou je niet weten hoe je 

dat moet doen. Je kunt ook zeggen: mensen zijn 

sociaal: ze leven liever met andere mensen dan 

alleen. En ze hebben elkaar nodig.

Er zijn veel soorten contacten. Een gesprek met je moeder, iemand 

appen. Even praten met een klasgenoot of samen leuke dingen doen met 

een vriend(in). Het zijn allemaal momenten dat je andere mensen ontmoet. 

Stel je nu eens voor dat je zou leven zonder andere mensen. Kan dat 

eigenlijk wel?
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Hoeveel contact?
Mensen zijn dus graag samen. Maar hoeveel contact je fijn vindt, verschilt per persoon. De ene mens 

vindt het prettig om veel contacten te hebben. Een ander vindt één goede vriend(in) wel genoeg.

weinig contact 
met anderen

veel contact 
met anderen

Hoeveel contact met andere mensen vind jij fijn? Zet een kruisje 
op de lijn. Leg uit waarom je het kruisje daar gezet hebt.

 3.

Luister goed naar de verhalen van Maaike en Nigel. Let goed op wat zij 
zeggen over contacten met andere mensen. Maak daarna de vragen.

Wil Maaike veel of weinig contact met andere mensen?

Hoe belangrijk vindt Maaike haar contacten?

Wil Nigel veel of weinig contact met andere mensen?

Hoe belangrijk vindt Nigel zijn contacten?

 2.
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