VIND JIJ EEN
NUDGE
EIGENLIJK
WEL EERLIJK?

Stelling:
s
Je mag alleen nudgen al
de nudge zichtbaar is en
positief is voor de
consument.

LES 7: KRITISCH OVER NUDGING

scenario:
zichtbaar nudgen
belang
van de
consument

belang
van de
ondernemer

onzichtbaar nudgen

OPDRACHT: Bekijk de stelling en scenario’s. Vorm je
mening en onderbouw deze met argumenten. Neem
deel aan het debat.
LES 7 : KRITISCH OVER NUDGING

LESPLAN:
Situatie: Er zijn zichtbare en onzichtbare
nudges. Ook zijn er verschillende
belanghebbenden bij nudges. Het is
belangrijk kritisch te kijken naar de verleiding
van een nudge om zodoende geen (voor
jezelf) ongewenste keuzes te maken.
Skill: kritisch denken
Kennis: Kinderen hebben kennis over
nudging scenario’s en onzichtbare nudges.
Vaardigheden: Kinderen kunnen een mening
vormen en uiten over nudging scenario’s.
Houding: Kinderen ontwikkelen een kritische
denkhouding.
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Lesverloop: Bekijk samen de stelling en
bekijk vervolgens het ﬁlmpje: Zo verleiden
supermarkten jou om meer te kopen.
Bespreek de verschillende nudging
scenario’s en gebruik hierbij BIJLAGE Godz7
nudging scenario’s. Laat kinderen nadenken
over hun eigen mening met betrekking tot de
stelling en laat argumenten bedenken om
deze mening te onderbouwen. Als leraar leid
je het debat. Maak een team met
voorstanders en een met tegenstanders (en
eventueel publiek). Het team dat de beste
argumenten kan verwoorden en
tegenspreken wint het debat.

PLUSJEKLAS.NL
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PLUS JE LES:

UITBREIDINGSKANSEN:

Blijf zelf objectief. Stimuleer het gebruik van
voorbeelden, van nudges uit de praktijk, om
argumenten te ondersteunen.
Laat kinderen zichzelf verplaatsen in de
ondernemer. Een ondernemer wil graag
zoveel mogelijk verkopen. Stel extra vragen:
Kun je het de ondernemer eigenlijk wel
kwalijk nemen dat hij de consument probeert
te verleiden?
Is een onzichtbare nudge altijd een systeem
1 keuze? Welke nudge is volgens jou
acceptabel en welke nudge niet? Wat mag
een ondernemer van jou?

Wellicht kan er nog over een andere stelling
gedebatteerd worden.
Stelling voorbeelden:
-Er moeten regels en wetten komen voor
nudging.
-Er moet iemand toezicht houden op
nudging en controles uitvoeren.
-Er moeten nudge cursussen voor
ondernemers komen, zodat je weet wat wel
en wat niet mag.
Bedenk en schrijf een lijst met wetten voor
nudging. Overdrijven mag.
Wie is er voor deze lijst en wie gaat er in de
oppositie?

VOOR DE LEERKRACHT – LES 7: KRITISCH OVER NUDGING

PLUSJEKLAS.NL

ZOEKTERMEN:

BRONNEN:

Verleiding in supermarkten
Debatteren
Scenario
Systeem 1 en systeem 2 denken

Stelling:
https://www.nu.nl/eten-en-drinken/6003107/b
esparen-op-de-dagelijkse-boodschappen-zodoe-je-dat.html?jwsource=cl
Debatteren:
http://www.schooldebatteren.nl/

BIJLAGEN:
BIJLAGE Godz7 nudging scenario’s
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