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1 Maar wat betekent het eigenlijk?
INVULWOORDEN: WETTEN, MENSENRECHT, INFORMATIE, GRONDWET, TOESTEMMING, BELEDIGEN, UITKOMEN

Het recht op vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag ………………….. voor je mening én 

dat je overal ……………………… mag verzamelen, want op basis daarvan kun je je een mening vormen.

Het recht op vrije meningsuiting is een ……………………........ Veel van de mensenrechten uit de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens staan ook in de Nederlandse …………………………….... Zo staat in 

artikel 7 dat je openbaar mag maken wat je denkt, zonder dat je daar vooraf …………………………… voor 

moet vragen. Maar in hetzelfde artikel staat ook dat je met het uiten van je mening geen …………………….. 

mag overtreden. Zo staat er bijvoorbeeld in dat het in Nederland niet is toegestaan om iemand bewust te 

…………………………… op basis van ras, godsdienst, levensovertuiging, beperking of seksuele geaardheid.
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Stelling:

2 Stelling-opdracht

In het jaar 2019 en 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog 
werd beëindigd. In de periode tussen september 1944 en mei 1945 werd heel Nederland bevrijd 
van de Duitse bezetting. Er werd feest gevierd maar er werd ook getreurd, veel Nederlanders 
kwamen niet terug van de concentratiekampen of de werkkampen in Duitsland of andere landen 
in Oost-Europa. Ook hadden veel mensen de laatste hongerwinter niet overleefd. Vrijheid had 
ook toen al voor iedereen een andere betekenis. Inmiddels leven we in Nederland al 75 jaar 
zonder oorlog, maar leven we ook in vrijheid? En hoe zit dat in de rest van de wereld?



4 En wat betekent het…?

Voor jou

voor jouw ouders

voor mensen in de oorlog

5 Plaatje bij het praatje

7 PUZZELEN MAAR
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E E R O O R L O G E

U N G R I N I C S S
W E S L V I I E T S

V E N K L E D I N G

DISCUSSIE
GENDER
KLEDING
KUNST
MENING
NIEUWS
ONDERWIJS
OORLOG
PERS
REIZEN
RELIGIE
RESPECT
VEILIGHEID
VREDE

OPLOSSING:



hoe vrij ben jij?

Aan de hand van deze praatplaat ga je, samen met een klasgenoot, aan de slag 
met het thema ‘Vrijheid van meningsuiting’.  Als je alle opdrachten hebt gemaakt zijn 
jullie dé experts over dit onderwerp. In een korte presentatie van maximaal 
8 minuten vertellen jullie, aan de hand van de praatplaat, wat jullie ontdekt hebben. 
Hieronder staat een link naar een site die hoort bij deze les. Je vindt hier 
filmpjes, informatiebronnen, nieuwsberichten en nog veel meer.
Veel succes! 
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Maar wat betekent het eigenlijk?
Zet de woorden op de juiste plek in de tekst. Ga hiervoor naar de bronnen op de site met de informatie.

Stelling-opdracht
Kies op de website uit de gegeven stellingen één stelling. Vul deze in op de praatplaat en bedenk een 
argument vóór deze stelling en een argument tegen.

In het nieuws
Zoek in de bronnen naar een nieuwsbericht dat te maken heeft met ‘vrijheid van meningsuiting’. Schrijf 
in het vak de naam van de stad en het land en de situatie of gebeurtenis zodat je bij de presentatie weet 
waar je over moet vertellen.

En wat betekent het voor…?
Geef kort antwoord op de volgende vraag. Deze opdracht maakt elke leerling zelf!
Hoe zie je vrijheid van meningsuiting terug…
→ … in jouw leven? (jouw persoonlijke situatie, wanneer heb jij te maken met vrijheid van meningsuiting?)
→…  in het leven van je ouders? (stel deze vraag aan je ouders)
→ … bij mensen die in oorlog leven? (gebruik de bronnen op de informatiesite die bij deze les hoort)

Plaatje bij het praatje
Op de site Reporters zonder grenzen (zie bij bronnen Persvrijheid) vind je een overzicht van de rapportcijfers 
voor persvrijheid in de landen op de wereld in 2019. Hoe lager het cijfer, des te minder bemoeit de regering 
zich met de pers. Zet van 5 zelfgekozen landen het rapportcijfer in de grafiek op de praatplaat.

Tekenopdracht
Maak een tekening, een logo of een cartoon met als thema ‘Vrijheid van meningsuiting’.

Puzzelen maar
Even ontspannen? Zoek alle woorden in de woordpuzzel. Met de woorden die overblijven kan je een zin maken.

8 Zoekplaatje
Hoeveel vrije vogels vind je op de praatplaat? 

Ondersteuning op internet: www.ramvrie.nl/vrijheid-van-meningsuiting-po/


