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Recht op een eigen mening 
Doelen  OUDSTE KLEUTERS 

• De kinderen ontdekken wat 
‘recht op een eigen mening’ 
betekent. 

• De kinderen ervaren en uiten 
hoe het voelt wanneer 
iemand zijn mening uit op 
verschillende manieren. 

    

 Materiaal 

 • Verhaal ‘Praten als een bulldozer’ (bijlage 1) en de bijbehorende 
prent (bijlage 2) 

• Kinderrechtenpictogram ‘Recht op een eigen mening’ (bijlage 3 
of gratis downloadbaar op www.djapo.be/kinderrechten-
lesmateriaal/. 

• Een lang touw 
• Pictogrammen met gevoelens (bijlage 4) 
• Pictogram blij, droevig en neutraal (bijlage 5) 

 

#kinderrechten #ruzie 
#vriendschap #gevoelens 
#sociale vaardigheden 

 

 

 

Opmerking 

Deze activiteit is opgebouwd rond de figuren Gloob en Teo.  
Zij helpen de kinderen om duurzame handelingen te ontdekken en 
leren hen om de wereld kritisch te onderzoeken. 
Als de kinderen Gloob en Teo nog niet kennen, kan je hen laten 
kennismaken aan de hand van de voorstellingstekst, de 
poppenkastpoppen, of de zelf te maken stokpoppen. 
Je vindt alle informatie op www.djapo.be/gloob-en-teo. 

 

1 Een verhaal … 
Lees het verhaal ‘Praten als een bulldozer’ voor (zie bijlage 1), terwijl je 
de bijbehorende prent toont (zie bijlage 2). 

 

Bespreek het verhaal. 

• Wat is Gloob aan het doen? 
• Wat zegt Teo tegen hem? 
• Hoe voelt Teo zich als Gloob stopt met zingen? 
• Mag Teo zeggen wat hij vindt? Heeft hij dat recht? 
• Waarom is Gloob toch droevig?  
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• Wat bedoelt Gloob met ‘iets zeggen als een bulldozer?’  
• Heb jij ook al eens iemand droevig gemaakt met iets dat je zei? 

Wat zei je dan? Hoe zei je het? 
• Op welke manier had Teo nog zijn mening kunnen zeggen? 
• Teo vindt dat hij mag zeggen wat hij vindt. Dat is zijn recht op een 

eigen mening. Wat vind jij daarvan? 

Laat Gloob en Teo het pictogram ‘Recht op een eigen mening’ 
voorstellen (zie bijlage 3).  

Dit pictogram betekent dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. 
Maar als jouw mening iemand droevig kan maken, moet je nadenken 
over hoe je je mening geeft. Tijd voor een onderzoek! 

 

2 Boodschap overbrengen 
Tip: laat eventueel Gloob en Teo aan het woord. 

• Ik vind het niet mooi als Gloob zingt. En ik mag dat vinden, 
hé Gloob?  
 

• Ja, dat mag. Maar je zei het niet op een lieve manier. 
 

• Nee, dat had ik wel anders kunnen zeggen. 
 

• Kennen jullie nog andere manieren om te vertellen wat je 
vindt? Of kunnen jullie er nog vinden? 

 

Oefen met de kinderen om een boodschap op verschillende manieren 
te brengen. Neem de kaartjes met de gevoelens (zie bijlage 4).  

Overloop de gevoelens op de kaartjes: boos, bang, droevig, blij, 
beschaamd en verlegen. Dat zijn manieren waarop Teo zijn 
boodschap aan Gloob kan vertellen. 

 

Gebruik de werkvorm Gevoelenstouw om de kinderen emoties te 
leren koppelen aan voorwerpen of situaties en om de emoties van 
verschillende perspectieven met elkaar te vergelijken. 
Gebruik ook de pictogrammen blij, droevig en neutraal (zie bijlage 5).  

Leg een touw van de ene kant van de klas naar de andere kant. 
Aan het ene uiteinde van het touw leg je een lachend gezichtje, aan 
de andere kant een droevig gezichtje. Markeer het midden van het 
touw met een neutraal gezichtje.  

Laat Teo aan het woord of vertel zelf de boodschap volgens een 
bepaalde emotie. 
De kinderen positioneren zich dan op het touw volgens hoe ze zich 
voelen bij die manier. In deze stap gaan ze dus zelf voelen hoe een 
bepaalde boodschap overkomt. 

• Hoe voel je je als Teo/ik zo tegen jou praat?  

De werkvorm Gevoelenstouw komt 
uit de methode Systeemdenken van 
Djapo. Systeemdenken ondersteunt 
kinderen in het onderzoeken van 
onze complexe wereld door bewust 
op zoek te gaan naar verbanden. 
Systeemdenken zorgt voor een 
genuanceerd wereldbeeld dat 
rekening houdt met de verschillende 
standpunten in een verhaal. Zo leer 
je om je oordeel uit te stellen 
vooraleer een standpunt in te 
nemen, en krijg je meer inzicht in 
complexe thema’s. Meer weten over 
systeemdenken? www.djapo.be 
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Breng de boodschap nog een paar keer, telkens op een andere manier. 
Verwijs daarbij naar de pictogrammen met de gevoelens. 

De kinderen nemen elke keer een plaats in bij het touw. Je kan 
differentiëren door hen te laten nuanceren tussen de gevoelens. 

Laat de kinderen indien mogelijk ook zelf eens een boodschap op een 
bepaalde manier brengen. 

Besluit: 

Elk kind heeft recht op een eigen mening. 
Maar je moet soms nadenken over hoe je die mening zegt. 
Dezelfde boodschap kan helemaal anders voelen als je die op een 
andere manier brengt. 

Moet je altijd alles zeggen wat je denkt? Je mag iets denken, maar 
daarom hoef je het nog niet te zeggen. 

 

Tip: Je kan de werkvorm Gevoelenstouw gebruiken om in 
de toekomst conflicten te bespreken die draaien om een 
meningsverschil. 
De boodschap die de oorzaak is van het conflict speel je 
dan opnieuw. De kinderen uiten hun gevoel daarbij aan 
de hand van het gevoelenstouw. 
Je kan de kinderen herinneren aan het kinderrecht ‘Recht op een 
eigen mening’ aan de hand van het pictogram. 

 

4 Reflectie 

Toon het pictogram ‘Recht op een eigen mening’. 

• Waarover hebben we geleerd vandaag? 
• Zeg jij graag wat je denkt? 

Toon het gevoelenstouw. 

• Vond je het gemakkelijk of moeilijk om te weten hoe je je voelde? 
• Wat voelde je toen Teo/ik de boodschap boos bracht? 

En wat voelde je toen Teo/ik de boodschap bang bracht? 
• Voelde iedereen altijd hetzelfde? 
• Wil je op een ander moment het gevoelenstouw nog eens 

gebruiken? 
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Bijlage 1: Verhaal 
 

Praten als een bulldozer 
 

Klop, klop, bam, kling, klang! 
Gloob is aan het werk. Hij maakt een nieuw 
instrument van oude kookpotten. 
Ondertussen zingt hij luid zijn lievelingslied. 
‘La-la, di-die-rie-laa, loe-oe, poterie-poe!’ 
Teo houdt zijn oren dicht. 
Nee, Teo weet het wel zeker: hij houdt er niet 
van als Gloob zingt. 
 
‘Stoooop!’ roept Teo. ‘Ik houd het echt niet 
langer uit! Jij zingt zo vals als een zingend 
varken. Ik hoor nog liever een koe een 
slaapliedje zingen.’ 
Gloob stopt met zingen. 
‘Dat is niet lief van jou’, zegt Gloob droevig. 
Stilletjes gaat Gloob in een hoekje zitten. 
Hij speelt wat met zijn blokken. 
Zonder veel plezier bouwt hij een toren die hij 
telkens laat omvallen. 
‘Eindelijk rust’, denkt Teo tevreden. 
 
Even later komt de buurvrouw binnen. 
‘Wat is het hier stil’, zegt ze. 
Nieuwsgierig kijkt ze naar Teo. 
Die leest een boekje. Hij wil niet opkijken. 
Dan kijkt ze naar Gloob. 
Die gooit verdrietig een toren om.  
‘Aha,’ zegt de buurvrouw, ‘jullie hebben ruzie. 
Wat is er gebeurd?’ 
 
Teo kijkt op van zijn boekje. 
‘Niets, hoor!’ zegt hij. 
Gloob kijkt hem boos aan. 
‘Wel waar’, zegt hij. ‘Jij zei dat ik zo vals zing 
dat jij het niet meer uithoudt.’ 

‘En dan?’ vraagt Teo. ‘Ik heb toch recht op een 
eigen mening? Ik mag toch zeggen wat ik 
denk?’ 
Gloob kijkt naar de grond. 
Dat is waar, denkt hij. Iedereen heeft recht op 
een eigen mening. 
Maar waarom is hij dan zo droevig? 
 
Gloob kijkt naar de buurvrouw. 
De buurvrouw kijkt naar Teo. 
‘Teo, hoe heb je Gloob precies gezegd dat je 
er niet van houdt als hij zingt?’ vraagt ze 
zacht. 
Teo kijkt naar beneden. 
‘Ik zei dat hij zo vals zingt als een zingend 
varken. En dat ik nog liever luister naar een 
koe die slaapliedjes zingt …’ 
 
Teo stopt met praten. Wat schaamt hij zich. 
Hij heeft Gloob droevig gemaakt. 
De buurvrouw glimlacht. 
‘Teo toch. Weet wat ik vind? Dat je je mening 
hebt gezegd als een stier die op een vijand 
afstormt.’ 
‘Ja!’ roept Gloob. ‘Of als een grote hamer!’  
‘Of als een groot rotsblok dat naar beneden 
valt!’ roept de buurvrouw. 
Gloob weet nu waarom hij droevig was. 
 
Teo schuifelt naar Gloob toe. 
‘Sorry dat ik mijn mening heb gezegd als …’ 
‘Als een bulldozer?’ lacht Gloob. ‘Dat zijn we 
al lang vergeten, vriend!’



Bijlage 2: Prent ‘Praten als een bulldozer’ 
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Bijlage 3: Pictogram ‘Recht op een eigen mening’ 
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Bijlage 4: Pictogrammen met gevoelens 

 
boos 

 
bang 

 
droevig 

 
blij 

 
beschaamd 

 
verlegen 
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Bijlage 5: Pictogrammen blij, droevig en neutraal 
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