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Prijsvraag:  

Jongeren over Vertrouwen 2022 

PERITIA - Beleid, Expertise en Vertrouwen 

We zijn benieuwd naar jullie ideeën over vertrouwen! 
 

Deadline: Dinsdag 1 maart 2022 
 

Bekijk de video hier! 

 
Met genoegen kondigen wij onze speciale Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag voor 2022 aan, als 

onderdeel van het PERITIA project. Wij nodigen scholieren in heel Europa uit op ons forum om hun 

visie te delen op de rol van vertrouwen in ons huidige sociale en politieke leven. 

 
Voor de Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag creëer je een eigen project waarmee je reageert op 

de vraag die volgens jou centraal staat in het thema vertrouwen in het maatschappelijke leven. Je 

project mag de vorm hebben van een essay, podcast, film, blog, kort verhaal of dialoog. 

 

De Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag is open voor scholieren tussen 13 en 18 jaar oud. Er zijn 

drie prijzen te winnen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 13-14 / 15-16 / 17-18. We 

accepteren inzendingen uit alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. De beste inzendingen worden 

gepubliceerd en winnen een trip naar het hart van de Europese Unie in Brussel. 

 
We vragen scholieren uit heel Europa om zich over het thema van maatschappelijk vertrouwen te 

buigen en hun inzichten met ons te delen.  

 
Hier vind je enkele voorbeelden van vragen gerelateerd aan het thema maatschappelijk vertrouwen:  

 
- Wat is vertrouwen?  

- Kunnen we sociale media vertrouwen? Waarom wel of waarom niet?  

- Hoe belangrijk is vertrouwen voor het sociale leven?  

- Is vertrouwen belangrijk voor democratische samenlevingen?  

- Wat betekent het om wetenschappelijke experts te vertrouwen?  

- Waarom vertrouwen we sommige publieke figuren eerder dan anderen?  

- Waar is dat vertrouwen op gebaseerd?  

https://youtu.be/9RbSYVm6ld0
https://www.coe.int/nl/web/about-us
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- Waarom kan vertrouwen afnemen?  

- Is wantrouwen slecht?  

- Welke eigenschappen vinden we belangrijk om wetenschappers en politici te kunnen 
vertrouwen?  

- Hoe bepalen we het verschil tussen nepnieuws en betrouwbare informatie?  

- Wat kunnen we doen om sociale media of traditionele media betrouwbaarder te maken? 

- Is ons vertrouwen in de wetenschap veranderd tijdens de COVID-19-pandemie?  

- Is ons vertrouwen in de politiek veranderd tijdens de COVID-19-pandemie?  

- Kunnen we dieren of machines vertrouwen?  

- Waarom zouden we wel of niet moeten vertrouwen op klimaatwetenschap?  

- Kunnen we artificiële intelligentie vertrouwen, en moeten we dat doen?  

- Kunnen we onze waarneming vertrouwen?  

- Wat is de relatie tussen vertrouwen en bedrog?  

- Hoe zou een wereld zonder vertrouwen eruitzien?  

- Wanneer is het gerechtvaardigd om vertrouwen op te schorten?  

- Wat zetten wij op het spel wanneer we vertrouwen?  

- Wat is de relatie tussen vertrouwen en samenzweringstheorieën?  

- Is vertrouwen altijd goed?  

- Bestaat er een verschil tussen vertrouwen en vriendschap?  

- Vereist collectief handelen vertrouwen?  

- Kan ik mijn vertrouwen uitdrukken in iemand met wie ik het niet eens ben?  

- Vereist vertrouwen democratie of gelijkheid?  

 
Dit zijn slechts mogelijke vragen, en we moedigen je aan om je eigen vragen te formuleren met 

betrekking tot het thema maatschappelijk vertrouwen. Goed nadenken betekent tenslotte ook het 

formuleren van vragen die anderen nog niet bedacht hadden!  

 
De onderstaande links bieden wat (Engelstalige) bronnen die je eventueel kunnen helpen in je 
onderzoek naar vertrouwen:  

 
➔ Waarom vertrouwen op experts? 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/ 

➔ Wat we niet begrijpen aan vertrouwen (met transcriptie in het Nederlands) 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?lan

g uage=en 

➔ Vertrouwen in experts: waarom wel en waarom niet? 

https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/ 

➔ Stanford Encyclopedia of Philosophy over vertrouwen: 

https://plato.stanford.edu/entries/trust/ 

 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/
https://plato.stanford.edu/entries/trust/
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Hoe kan ik meedoen aan de Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag?  

De Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag is een prijsvraag over het specifieke thema van 

maatschappelijk vertrouwen. Deelname aan de prijsvraag is beperkt tot scholieren tussen 13 en 18 

jaar oud.  Alle middelbare scholieren tussen 13 en 18 jaar oud die woonachtig zijn in Europa kunnen 

meedoen. Inzendingen mogen in de volgende talen: Armeens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, 

Italiaans, Noors, Pools. We accepteren alleen individuele projecten, en je mag met één inzending 

per persoon meedoen.  

 
Voorwaarden om mee te doen:  

- Schriftelijk bewijs van toestemming van je ouder, school of leraar.  

- Kies als uitgangspunt een probleem of iets waar jij je zorgen om maakt met betrekking 

tot het thema maatschappelijk vertrouwen.  

- Formuleer als focuspunt van jouw project een specifieke vraag, waar je verschillende 

aspecten van belicht en waar je een antwoord op geeft.  

- Bespreek jouw vraag met je familie, vrienden, leraren en klasgenoten op school.  

- Zoek informatie over jouw onderwerp in boeken, online artikelen, tijdschriften, podcasts, 
etc.  

- Onderzoek de verschillende perspectieven op jouw vraag en maak aantekeningen.  

- Creëer een project als antwoord op de vraag of als reactie op het punt dat jij het 

belangrijkste vindt. Het project mag in de vorm van een essay, blog, dialoog of 

toneelstuk, podcast, of film.  

- Als je kiest voor een geschreven stuk, mag je daar ook plaatjes bij gebruiken. Voor een 

geschreven project geldt een maximum van 1500 woorden.  

- Voor een film of podcast geldt een maximum lengte van 8 minuten. 

 
Hoe kan ik mijn project indienen? 
 
Alle inzendingen voor de Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag moeten uiterlijk dinsdag 1 maart 

ingediend zijn. Inzendingen kunnen worden gemaild naar: youthontrust@peritia-trust.eu  

 

In de e-mail van je inzending vermeld je in elk geval de volgende informatie:  

- ‘PERITIA Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag’ als onderwerptitel 

- Een aankondiging dat het project wordt ingediend voor de PERITIA Jongeren over 
Vertrouwen Prijsvraag  

- Een apart document met briefhoofd waarin je leraar of hoofd van je school jouw inzending 

ondersteunt.  

- Jouw volledige naam 

- De naam van je school, woonplaats, en land  

- De taal waarin je project is opgesteld 

- Je leeftijd en klas op school  

- Het e-mailadres waar wij contact mee op kunnen nemen 

- De contactgegevens van een leraar of ouder  

mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
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Zie voor volledige details: youthontrust.eu 

Bij vragen kan je contact opnemen via: youthontrust@peritia-trust.eu 

 

PERITIA – Policy Expertise and Trust 
peritia-trust.eu 
Twitter, Facebook, YouTube 
  

Irish Young Philosophers Awards 
youngphilosopherawards.ucd.ie 
Twitter, Facebook, YouTube 

 

 

Dit project heeft financiering ontvangen van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

van de Europese Unie, onder beurs-overeenkomst nr. 870883. De informatie en opvattingen in dit document en 

andere communicatie-materialen komen voor rekening van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de 

standpunten van de Europese Commissie weer.  

 

http://youthontrust.eu/
mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://www.peritia-trust.eu/
https://twitter.com/PERITIAnews
https://www.facebook.com/peritianews
https://www.youtube.com/channel/UCx_dLt7nKuR5REpHu4RKVbw
https://youngphilosopherawards.ucd.ie/
https://twitter.com/IYPA_2021
https://www.facebook.com/youngphilosopherawards/
https://www.youtube.com/channel/UCY_BHHtSuEELyiVKwW71ofg/

