
Opdracht  Vitaal    
  
Dimensie:  Vitaal     
Onderwerp:  Alcohol  
Titel  opdracht:  NIX18  
Wat  ga  je  doen?  

In  deze  opdracht  onderzoek  je  wat  de  maatregel  NIX18  inhoudt.  Ook  kijk  je  wat  verschillende  partijen  
van  deze  maatregel  vinden.  Uiteraard  geef  je  ook  zelf  je  mening  over  dit  onderwerp.    

Wat  je  lever  je  in?  

De  uitgewerkte  opdrachten  2,  4  en  6.    

Bronnen:  

https://www.nix18.nl/    
www.nos.nl  
https://officielebekendmakingen.nl/    

De  opdrachten:  

1.   Verhoging  alcoholleeftijd  

Lees  onderstaande  tekst  en  beantwoord  daarna  de  vragen  van  opdracht  2.  

BRON:  NOS.NL  
DINSDAG  18  JUN  2013  
Nu  echt:  geen  alcohol  meer  onder  de  18  

MINDERJARIG  DRINKEN  ANP  

Het  is  uit  met  de  pret:  vanaf  1  januari  mag  je  als  je  16  of  17  bent  geen  biertje  meer  kopen.  Niet  
in  de  kroeg  en  ook  niet  in  de  winkel.  Je  mag  ook  geen  alcohol  op  straat  bij  je  hebben.  Dat  heeft  
de  Eerste  Kamer  vanmiddag  besloten.  Pas  op  je  18de  mag  je  alcohol  kopen.  

Hiermee  moeten  zuipfestijnen  onder  jongeren  over  zijn.  En  dat  is  volgens  de  initiatiefnemers  
goed  omdat  overmatig  drankgebruik  hersenschade  veroorzaakt  -  en  ongelukken  en  
behandelingen  voor  alcoholvergiftiging  zijn  ook  niet  gratis.  

In  maart  stemde  de  Tweede  Kamer  al  in  met  het  plan.  De  meeste  partijen  vinden  het  een  prima  
plan,  maar  de  PVV  en  D66  zijn  tegen.  PVV  noemt  het  symboolwetgeving;;  D66  vindt  dat  ouders  
in  eerste  instantie  verantwoordelijk  zijn.  Het  voorstel  kwam  van  de  ChristenUnie,  PvdA,  CDA  en  
SGP.  

In  maart  vroegen  we  een  paar  16-jarigen  of  ze  onder  de  indruk  waren  van  de  plannen.  "Ik  kom  
er  toch  wel  aan",  was  de  algemene  houding.  Ook  nu  lijkt  niet  iedereen  onder  de  indruk.  
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2.   Vragen  bij  de  tekst  'Nu  echt:  geen  alcohol  meer  onder  de  18'  

  
a.   “Drink  niet  voor  je  18e.”  

I.   Vind  jij  het  een  goede  maatregel  dat  jongeren  onder  de  18  niet  meer  mogen  
drinken?    

II.   Waarom  wel/niet?  
  

b.   “Hiermee  moeten  zuipfestijnen  onder  jongeren  over  zijn.”  
I.   Denk  jij  dat  de  NIX18  campagne  dit  doel  zal  bereiken?  
II.   Waarom  denk  je  van  wel/niet?  

  
c.   “De  meeste  partijen  vinden  het  een  prima  plan,  maar  de  PVV  en  D66  zijn  tegen.”  

I.   Waarom  is  PVV  tegen?  
II.   Wat  bedoelt  de  PVV  met  deze  term?  
III.   Waarom  is  D66  tegen?  
IV.   Wat  vind  jij  van  hun  argument?  

  
  

3.   Campagne  NIX  18  

Lees  onderstaande  tekst  en  beantwoord  daarna  de  vragen  van  opdracht  4.  

BRON:  NOS.NL  

ZATERDAG  2  NOV  2013  

NIX18:  drink  niet  voor  je  18e  

TWEE  MEISJES  PROOSTEN  MET  HUN  DRANKJES  ANP  

Het  is  bijna  zover:  vanaf  1  januari  mogen  jongeren  onder  de  18  geen  alcohol  meer  drinken.  
Om  jongeren  ervan  te  weerhouden  te  drinken  is  er  een  grote  campagne  bedacht:  NIX18.  
Bekende  Nederlanders  moeten  duidelijk  gaan  maken  dat  de  leeftijd  omhoog  gaat  en  wat  de  
boetes  zijn  als  je  toch  drank  koopt  onder  de  18.  Dat  meldt  het  Nederlands  Dagblad.  Bronnen  
bevestigen  de  berichtgeving  tegenover  de  NOS.  

De  campagne  is  in  opdracht  van  het  ministerie  van  Volksgezondheid  gemaakt  door  
reclamebureau  Roorda,  die  eerder  de  BOB-campagne  bedachten.  "Die  was  heel  succesvol  en  
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heeft,  in  combinatie  met  strenge  handhaving,  echt  een  verandering  teweeggebracht",  zegt  een  
betrokkene  tegen  het  Nederlands  Dagblad.  "Dat  moet  nu  weer  gebeuren."  

STAP  
De  NIX18-campagne  moet  vijf  jaar  lang  lopen  en  wordt  ingezet  op  radio,  tv  en  social  media.  
Ook  komt  er  een  korte  campagne  om  mensen  eraan  te  herinneren  dat  de  leeftijdgrens  voor  de  
verkoop  van  alcohol  is  verhoogd  van  16  naar  18  jaar.  

De  directeur  van  het  Nederlands  Instituut  voor  Alcoholbeleid  STAP,  vindt  dat  het  effect  van  
voorlichting  wordt  overschat,  zegt  hij  in  het  Nederlands  Dagblad.  "Natuurlijk  moet  je  uitleggen  
dat  de  alcoholleeftijd  wordt  verhoogd  en  waarom.  Maar  gedrag  verandert  pas  op  het  moment  
dat  jongeren  ervaren  dat  alcohol  niet  meer  te  verkrijgen  is  voor  hen."  Hij  pleit  daarom  voor  
strenge  handhaving  van  de  nieuwe  regels.  Veel  gemeenten  zijn  daar  nog  niet  klaar  voor.    

Door:  Suse  
  

4.   Vragen  bij  de  tekst  'NIX18:  drink  niet  voor  je  18e'  
  

a.   “De  campagne  is  in  opdracht  van  het  ministerie  van  Volksgezondheid  gemaakt  door  
reclamebureau  Roorda,  die  eerder  de  BOB-‐campagne  bedachten.”  
I.   Ken  je  de  BOB  campagne?  
II.   Heb  je  het  idee  dat  deze  campagne  invloed  heeft  (gehad)  op  het  denken  van  mensen?  
III.   Heeft  het  jouw  idee  over  drinken  en  rijden  veranderd?  

  
b.   Op  welke  manier  heeft  het  plan  de  meeste  kans  van  slagen  volgens  de  directeur  van  het  

Nederlands  Instituut  voor  Alcoholbeleid  STAP?  
  

c.   Welke  gevolgen  heeft  deze  maatregel  voor  jou?  
  

5.   NIX18  norm  

Lees  onderstaande  tekst  en  beantwoord  daarna  de  vragen  van  opdracht  6.  

Home    |    Nieuws    |    Laatste  nieuws  

NIX18  wordt  steeds  meer  de  norm  
18  mei  2016  

Uit  de  jaarevaluatie  van  campagnes  2015  van  de  rijksoverheid  blijkt  dat  niet  roken  en  drinken  onder  de  
18  steeds  meer  de  norm  wordt.  In  2015  stijgt  het  aandeel  jongeren  dat  NIX18  normaal  vindt  van  56%  
naar  61%.  Het  aandeel  jongeren  dat  positief  staat  tegenover  het  maken  van  de  NIX-afspraak  is  
gestegen  van  42%  naar  48%.    

Negen  op  de  tien  jongeren  geven  aan  dat  ze  van  plan  zijn  om  niet  te  roken  voor  hun  18  en  bijna  de  helft  (47%)  
is  niet  van  om  plan  te  drinken.  Dit  is  stabiel  in  2015.    
  
82%  van  de  ouders  weet  dat  alcohol  schadelijk  is.  73%  vindt  het  normaal  dat  jongeren  niet  roken  of  drinken.  
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Dat  cijfer  is  stabiel.  Wel  maken  ouders  vaker  dan  een  jaar  geleden  de  NIX-afspraak  met  hun  kinderen  voor  
zowel  roken  als  drinken  (37%  versus  30%  in  2014).    
  
Bron:  zoek.officielebekendmakingen.    

  

6.   Vragen  bij  de  tekst  'NIX18  wordt  steeds  meer  de  norm'  
  

a.   “Uit  de  jaarevaluatie  van  campagnes  2015  van  de  rijksoverheid  blijkt  dat  niet  roken  en  
drinken  onder  de  18  steeds  meer  de  norm  wordt.”  

I.   Wat  wordt  met  bovenstaande  zin  bedoeld?  
II.   Merk  jij  dit  ook  in  je  eigen  omgeving?  

b.   Hoeveel  procent  van  de  ouders  maakt  de  NIX-‐afspraak  met  hun  kind?  
c.   Hebben  jouw  ouders  deze  afspraak  met  jou  gemaakt?  En  heb  jij  je  daaraan  gehouden?  

  

  

  


