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Wat vind jij het meest kenmerkend voor
 België? Maak drie hokjes zwart. 

Ga elk aan een kant van de spiegel staan.
Kijk elkaar in de ogen en maak samen een 
nieuw gezicht.

Heeft de ander hetzelfde gezien als jij?

mee eens
altijd
soms

waar

waar

feit

Druk vier knoppen tegelijk in. Als de lamp 
brandt, is het goed.

ja

niet mee eens
soms
meestal

niet waar

niet waar

mening
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Deze tentoonstelling is gemaakt in: Breng vier feiten in balans met 
vier vooroordelen.

Leg de zakjes terug in de bak.

Een vooroordeel is een:

Kijk achter de klep.

Wanneer je een oordeel geeft voordat je 
iemand of iets kent, is dat een

5773
2012
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2624
            (Jaar van de draak)

Roken is ongezond.  
Walen zijn levensgenieters. 
Sommige Hollanders zijn arrogant.
Gehandicapten zijn zielig.  
Marokkanen zijn moslim.  
Alle mensen zijn verschillend 
Vlamingen zijn separatisten.  
De leerkracht kan zich vergissen 

feit
mening

vooroordeel feit
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Mick             Aby             Sacha 
Dominique             Mo             Alexis

A
B
C
D
E

A =
B =
C =
D =
E =
F =

vooroordeel

Waarom hebben mensen vooroordelen?
Druk twee knoppen tegelijk in.
Als de lamp brandt, is het goed.

Vul de namen in:

reden

11
Kijk onder de deksels.
Iedereen heeft vooroordelen.

mee eens                 niet mee eens

12
Mijn huidskleur lijkt het meest op nr.

Kijk achter de klep.

1        2       3       4       5       6        7       8       

Op welke advertentie zou jij reageren? 
13

10
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Ben je na het zien van de foto’s nog 
tevreden over je keuze?

ja
nee omdat

Kijk achter de klep.
Denk jij dat Gümüs gelijk heeft?

ja
nee
weet ik niet

17
Waarom hebben de ouders het 
goedgekeurd? 
Kijk achter het klepje.

Wat is jouw mening?
Jongens mogen van jongens houden en 
meisjes mogen van meisjes houden.

Ze vinden het leuke jongens.
Ze willen dat hun zoons gelukkig zijn. 

mee eens
niet mee eens



18 19
Waarom heeft de directrice de baan aan 
Gül gegeven?
Kijk achter het klepje.

Waarom hebben de broers de 
partnerkeuze van hun zus goedgekeurd?
Kijk achter het klepje.

Wat is jouw mening?
Sommige bedrijven hebben de hoofddoek 
modieus ingepast in de bedrijfskleding.

Wat is jouw mening?
Een meisje mag zelf kiezen met wie ze 
wil trouwen.

Ze wil vrouwen van Turkse afkomst in 
haar winkel.
Ze wil mensen gelijk behandelen.

Zij zijn zelf ook erg verliefd.
Zij respecteren de keuze van hun zuster.

Dat is een goede keuze van een 
modern bedrijf.
Dat vind ik te ver gaan, er moet 
op het werk geen ruimte zijn voor 
godsdienstige uitingen.

altijd
soms



Welke Gouden Regel past het best bij jou?

Kijk achter het klepje van je keuze.

Was de herkomst van de Gouden Regel een verrassing voor je?  
Ben je van mening veranderd nadat je de herkomst ontdekte? 

ja          nee

1             2             3             4             5             6             7    
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Democratie  
Geen democratie 

Democratie  
Geen democratie 

Plaats drie groene bordjes bij Democratie 
en drie groene bordjes bij Geen Democratie. 
Het is goed als de rijtjes even hoog zijn.

Noteer de eerste letter van de zin.

Plaats drie blauwe bordjes bij Democratie 
en drie blauwe bordjes bij Geen Democratie.
Het is goed als de rijtjes even hoog zijn.

Noteer de eerste letter van de zin.

Haal de hendel over. Haal de hendel over.



23
Druk 4 voordelen tegelijk in. Je hoort 
een geluid als je het goed hebt. 

De voordelen zijn

Welke uitspraak spreekt jou het 
meest aan?
Maak één hokje zwart.

Met welke uitspraak ben je het 
absoluut niet eens?
Maak één hokje zwart.

A             B             C             D             E             F 

A             B             C             D             E             F 

24

25
Wanneer werd in België de 
democratie afgeschaft?

1953             1945
1940             1900



Met welke vijf maatregelen werd 
de democratie afgeschaft?

Het parlement werd naar huis gestuurd.
Journalisten mochten in de krant kritiek 
uiten op de nazi’s.
De politieke partijen werden verboden.
De Belgische regering heeft niets meer te 
vertellen.
Mensen mochten naar de Engelse 
radiozender luisteren.
De Belgische vlag kon worden uitgehangen.
Vrijheid van meningsuiting werd ingeperkt.
Minderheidsgroepen werden niet meer 
beschermd.

26 27
Welke maatregelen zouden jou het 
meest belemmeren in je vrijheid? 
(max. drie antwoorden)

 fiets inleveren
geen cafébezoek
bioscoopverbod 
geen bankrekening
niet sporten
niet telefoneren 
zwemverbod
reisverbod



Welke vier acties zijn geweldloos?
Breng vier schuiven met de geweldloze 
acties omhoog.
Wanneer je het goed hebt, zie je een 
symbool van verzet. 

Maak vier hokjes zwart.

Kijk in het hoofd van de zus van Ahmad. 
Kan je je inbeelden dat iemand bereid 
is te sterven voor haar idealen, met het 
risico dat andere mensen gewond of 
gedood worden?             ja             nee

De zus van Ahmad vind ik een:

28 29

A
B
C
D
E
F
G
H

terroriste
verzetsstrijdster
martelares
weet ik niet



Kijk in het hoofd van Delphine.
Heb jij begrip voor iemand die een lege 
veewagen in brand steekt?
         ja             nee

Kijk in het hoofd van Thomas.
Heb jij begrip voor iemand die mondeling 
fel uithaalt naar buitenlanders?
         ja             nee

Delphine vind ik een: Thomas vind ik een:

30 31

heldin
verzetsstrijdster
extremiste
weet ik niet

extremist
verdediger van zijn land
grote zot
weet ik niet

32
Druk eerst op start. Druk daarna op de knoppen van de actievormen die jij toelaatbaar vindt.

Wat is het hoogste getal dat je hebt ingedrukt?
Maak één hokje zwart.
1        2       3       4       5       6        7       8       9      10     11     12         



Ben je het eens met het commentaar?

         ja             nee

Het is eerlijk om iedereen gelijk te behandelen.

         mee eens             niet mee eens

33

36

Druk op de knop.
Welke kenmerken gelden voor jou?

A             B             C             D             E             F             G 

34

35

A
B
C
D
E
F
G

verbieden    niet verbieden    geen mening

Wat vind jij? Verbieden of niet?

Alle mensen zijn gelijk.          eens             oneens
Alle mensen zijn verschillend.          eens             oneens

37



Ben je zelf wel eens gediscrimineerd?
         ja             nee

Zo ja, verplaats de buttons.
Ik ben wel eens gediscrimineerd op 
basis van:

38

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

39

geslacht
godsdienst
huidskleur
werkloosheid
seksuele geaardheid
een lichamelijke eigenschap

Welke vormen van discriminatie zie je?

Discriminatie op basis van:                       Nr.

Zet de groene schuiven bij jouw mening.
Tel daarna de blauwe stippen die 
overblijven.

40 41
Zet het wiel op het aantal blauwe stippen.
Ben je het eens met het commentaar?
         ja             nee



Naar welke beledigingen heb jij gekeken?

         A             B            C            D

Druk op de knop.
Wat is jouw mening?

         A             B      

Waardoor voel jij je beledigd?

         A             B            C            D

42

43

Welke maatregelen om veiligheid te 
vergroten, vind jij goed?
Leg de blokjes van jouw keuze op de weegschaal.
Bedenk dat elke maatregel ten koste gaat van 
vrijheid.

Hoeveel blokjes heb jij op de weegschaal gelegd?

44

45
Ben je het eens met het commentaar?
         ja             nee

Leg de blokjes weer terug in de bak.Vul in A, B of C.

    1          2         4          5          6          7          8          9

46



Mijn score is:

Ga jij stemmen zodra het kan?

0 - 6 punten             7 - 12 punten             13 - 18 punten

ja 
nee
weet ik niet

47

48
Ben je het eens met het commentaar?
         ja             nee

49

1. Mag dat? 
2. Moet dat?
3. Kan dat? 
4. Moet dat?
5. Mag dat? 
6. Mag dat?

ja          nee
50

Vul in: 0, 1 of 2 punten.

Opdracht                1          2         4          5          6          7          8          9
Aantal punten
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