
 

 

OUTSIDERS QUIZ  
 
Vriendschap 
 
1. Hoe lang duurt een vriendschap gemiddeld?  

 
2. Hoeveel vrienden heb je gemiddeld?  
 
3. Sociale interactie is slecht voor je gezondheid. Waar of niet waar?  
 
4. Om de zeven jaar halveert je vriendengroep. Waar of niet waar?  
 
5. Wat is ‘Peer Pressure’?  
A: Groepsdruk die zich uit in een vriendengroep. 
B: Groepsdruk die zich uit in een gezin. 
C: Groepsdruk die zich uit in een politieke partij. 
D: Groepsdruk die zich uit binnen de medische wetenschap. 
 
Pesten 
 
6. Hoeveel procent van de leerlingen op de basisschool worden er gepest?  
A: 65% 
B: 15%  
C: 50% 
D: 90% 

 
7. Hoeveel jongeren tussen de 10 en 19 jaar pleegden zelfmoord in 2015 omdat ze gepest 

werden?  
A: 28 
B: 128 
C: 448 
D: 48 

 
8. Er zijn 1000 scholieren ondervraagd, hoeveel van hen hebben wel eens een naaktfoto 

verstuurd? Maak een schatting van het aantal tussen de 0 en 1000.  
 

9. Hoeveel procent van deze leerlingen stuurden de naaktfoto’s door, ook al is dit 
strafbaar? Maak een schatting in procenten.  

 
10. Hoeveel procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar krijgt tegenwoordig te maken 

met cyberpesten?  
A:  8 % 
B: 18% 
C: 48% 
D: 68% 
 
Hulpverlening 
 
11. Naar welke instantie kun je bellen als je denkt dat iemand in jouw omgeving 
radicaliseert?      
A: Veilig thuis 
B: Kindertelefoon  
C: Hulplijn radicalisering 
D: 112 



 

 

 
12. Bij instantie kun je aankloppen als je op straat terecht komt?  
A: Gemeente 
B: Jelinek Kliniek  
C: Riagg 
D: Leger des Heils 
 
13. Naar welke instantie kun je gaan als je wordt gediscrimineerd?  
A: Stop-Discriminatie  
B: Slachtofferhulp 
C: Anti-discriminatie bureau 
D: Amnesty International 
 
14. Wie schakel je in op school als je ziet dat een vriend/vriendin je hulp nodig heeft? 
A: Mentor 
B: Vertrouwenspersoon 
C: Conciërge 
D: Decaan 
 
15. Welke instantie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leerlingen naar    
school gaan?  
A: Belastingdienst 
B: De Ombudsman 
C: Bureau Jeugdzorg 
D: De leerplicht ambtenaar 
 
Uitsluiting 
 
16. Een groep jongens heeft op een zaterdagnacht een homostel op straat in elkaar 
geslagen. Beide mannen raakten gewond. Van één van de slachtoffers werden tanden uit 
de mond geslagen. Twee jongens, van 14 en 20 jaar zijn door de politie gearresteerd. Dit is 
een voorbeeld van: 
A: Mishandeling 
B: Mishandeling en discriminatie 
C: Mishandeling en racisme 
D: Liquidatie 
 
17. Als Ayrton (14) met zijn buurjongen naar een winkel gaat om een videospelletje te 
kopen, wordt hij bij de ingang tegengehouden. Een beveiliger vraagt hen wat ze komen 
doen. Als ze dat vertellen, mag de buurjongen doorlopen maar Ayrton niet. Onder welke 
categorie valt dit? 
A: Mishandeling 
B: Uitsluiting 
C: Discriminatie 
D: RVB (Recht van Beveiligers) 
 
18. In een 2HAVO klas op de middelbare school zitten er 14 jongens en 16 meiden. Tijdens 
de grote pauze spelen zij altijd voetbal. De meiden willen hier graag aan mee doen maar dit 
mag niet van de jongens. Onder welke categorie valt dit? 
A: Radicalisering 
B: Uitsluiting 
C: Discriminatie 
D: Voetbal fraude 
 



 

 

19. Waarom is het WK vrouwenvoetbal minder populair dan het WK mannenvoetbal? 
A: Voetbal is voor mannen, en dat moet zo blijven 
B: Omdat de mannen in de sportwereld bang zijn dat vrouwenvoetbal meer aandacht gaat krijgen 
dan mannenvoetbal. 
 
20. Hoeveel Nederlandse jongeren zijn er naar Syrië afgereisd in het jaar 2015? 
A: 20 
B: 80 
C: 140 
D: 220 
 
21. Hoeveel daarvan kwamen er uit de gemeente Utrecht? 
A: 6 
B: 16 
C: 30 
D: 100 

 
22. Wat zijn de twee voornaamste redenen voor jongeren om te radicaliseren?  
 
23. In Amerika is er gevecht ontstaan na een mars van extreemrechtse. Honderden voor- en  
tegenstanders zijn met elkaar op de vuist gegaan. Een auto is op de demonstranten 
ingereden. Onder welke categorie valt dit? 
A: Discriminatie 
B: Poging tot moord 
C: Racisme 
D: Rijden onder invloed 
 
24. Wat is het verschil tussen racisme en discriminatie?  
A: Er is geen verschil. 
B: Racisme is discriminatie specifiek op ras of op huidskleur. 
C: Racisme is een stroming binnen het geloof 
D: Bij racisme wordt geweld gebruikt en bij discriminatie niet.  
 
25. Je komt erachter dat één van je vrienden noodgedwongen het huis uit moet en nu op 
straat leeft. Je hebt aan hem/haar beloofd dat je niks verteld aan de mentor en klasgenoten. 
Maar als je hem/haar wil helpen dan moet je het wel aan iemand vertellen. Wat doe je? 
A: Je schakelt de vertrouwenspersoon in op je school om zo je vriend(in) te helpen. 
B: Je houdt je aan de belofte die je aan je vriend(in) hebt gemaakt. 
 
24. Vanaf welke leeftijd ben je leerplichtig? 
A: 3 
B: 4 
C: 5 
D: 5,5 
 
27. Vanaf welke leeftijd ben je niet meer leerplichtig? 
A: 14 
B: 16 
C: 18 
D: 21 
 
28. Hoeveel zwerfjongeren zijn er in Nederland? 
A: Minder dan 10.000 
B: Meer dan 10.000 
 



 

 

Broederschap 
 
29. Wat betekent broederschap? 
A: De band die je hebt met familieleden. 
B: Een afspraak tussen broers. 
C: Een katholiek genootschap.   
D: Saamhorigheid. 
 
30. Wat is er nodig voor broederschap? 
A: Vrede 
B: Respect 
C: Gelijkwaardigheid  
D: Antwoord C en D 
 
 
 


