
Stappenplan 
Stap 1 – Bekijk de praatkaart.
Wat zie je? Wat is er aan de hand?
Stap 2 – Kleur de meter in.
Hoe erg vind jij deze situatie? Hoe erger je het vindt, 
hoe meer je inkleurt. 
Stap 3 – Schrijf je mening over de kaart op.
Wat vind je van de kaart? Geef een argument.

Wat is een argument?
ar-gu-ment 
Een argument gebruik je om uit te leggen waarom je 
iets vindt of niet vindt. Argumenten zijn dus eigenlijk 
redenen. Vaak zijn er argumenten voor en tegen. Als 
je alle argumenten voor en tegen op een rijtje hebt 
gezet, kun je een standpunt innemen. Je standpunt 
kan veranderen als de argumenten veranderen.

Ik vind deze kaart

,want

Ik vind deze kaart

,want

Ik vind deze kaart

,want

1. Een nieuwe leerling De jongen met het gedachtewolkje  
weet nog niks over de nieuwe leerling.

2. Klusjes in de klas De juf maakt verschil  
tussen jongens en meisjes bij klusjes. 

3. Twee groepen zes Twee meisjes maken  
een negatieve opmerking over groep 6b.
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Ik vind deze kaart

,want

Ik vind deze kaart

,want

4. Een ander geloof Een meisje zegt dat ze niet mag spelen met 
een ander meisje, omdat dat meisje een ander geloof heeft.

5. Buitensluiten Een jongen wordt buitengesloten bij  
het sporten, omdat hij een beenprothese heeft. 

Wat is discriminatie?
dis-cri-mi-na-tie 
Discriminatie is iemand buitensluiten of ongelijk 
behandelen, bijvoorbeeld vanwege iemands geloof of 
afkomst. Discriminatie is kwetsend en oneerlijk.

Misschien heb je iemand weleens iets horen
zeggen als: ‘Mijn ouders mogen autorijden en
ik niet. Dat is discriminatie!’ Er is inderdaad sprake 
van een ongelijke behandeling. Maar in verband met 
de veiligheid is afgesproken dat je een rijbewijs moet 
hebben en achttien moet zijn. Dat staat in de wet. 

Wat is een vooroordeel?
voor-oor-deel 
Een vooroordeel is een (meestal negatieve) mening 
over iemand die je vormt zonder dat je die persoon 
goed kent. Je hebt al een oordeel, voordat je iemand 
kent: een voor-oordeel. Je kunt ook vooroordelen 
hebben over groepen mensen, dingen of dieren. 
Meestal zijn ze niet waar! 
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