QUIZ: WAAR OF NIET WAAR, FEIT OF MENING?
DE WERKVORM IN HET KORT
Dit is een eenvoudige maar effectieve werkvorm om inzicht te verwerven in het onderscheid tussen waar en
niet waar / feit en mening. De leerlingen geven hun oordeel over enkele tientallen beweringen met behulp van
een groen kaartje en een geel kaartje.
Op het groene kaartje schrijven ze: waar / feit. Op het gele kaartje schrijven ze: niet waar / mening.

FORT DE BILT
Deze werkvorm is gemaakt door Stichting Vredeseducatie, ter nabespreking van een bezoek aan het educatief
programma op Fort de Bilt.

LEERDOELEN



Leerlingen benoemen de begrippen waar en niet waar / feit en mening.
Leerlingen ontdekken dat iets waar is als het te bewijzen is en altijd geldt (feit).

BENODIGDHEDEN




De lijst met 15 beweringen waar/niet waar.
De lijst met 15 beweringen feit/mening.
Een gele en groen kaart voor iedere leerling.

HANDLEIDING
1.

2.
3.

4.

Geef iedere leerling een groene en een rode kaart.
Op de groene kaart schrijven ze: waar / feit
Op de gele kaart schrijven ze: niet waar/ mening
Vervolgens leest u de beweringen voor. U kunt zelf een selectie maken uit onderstaande beweringen,
en zelf beweringen toevoegen.
De leerlingen geven hun mening door een kaartje omhoog te steken.
(Een andere optie is om leerlingen te laten opstaan indien iets waar is/ een feit is, en te laten zitten
indien het niet waar is/ een mening is.
Vraag na iedere keuze een toelichting van een leerling. Geef vervolgens het goede antwoord en licht
dit toe met behulp van onderstaande tekstjes.

Tip: U kunt dit spel ook competitiever maken door leerlingen eerst allemaal te laten staan. Zij moeten een
antwoord geven door een geel of groen papiertje omhoog te houden. De leerlingen die het fout hebben vallen
af en moeten gaan zitten, zij doen niet meer mee. Degene die het langst blijft staan heeft gewonnen.

WAAR - NIET WAAR BEWERINGEN
Alle vogels kunnen vliegen.
Het is niet waar. Struisvogels kunnen niet vliegen, maar ze kunnen wel hard lopen, wel 50 km per uur.
Alle vogels kunnen eieren leggen.
Het is niet waar. Alleen de vrouwtjes kunnen eieren leggen.
Kiwi’s zijn mensen.
Het is waar. Inwoners van Nieuw Zeeland worden ook wel kiwi’s genoemd.
Een Kiwi is een vogel.
Het is waar. De vogel leeft in Nieuw Zeeland en legt jaarlijks een ei dat bijna net zo groot is als zijzelf.
Alle ballen zijn rond.
Het is niet waar. Rugbyballen zijn niet rond.
Je kunt Nederlanders herkennen aan hun blanke huidkleur.
Het is niet waar. Er zijn meer dan een miljoen Nederlanders met een zwarte, donkerbruine en lichtbruine
huidkleur.
In het Nederlands elftal mogen alleen Nederlanders voetballen.
Het is waar. In een nationaal team mogen geen buitenlandse voetballers spelen.
St. Nicolaas woonde in Turkije.
Het is waar. St. Nicolaas was bisschop van Mira, een stad die in Turkije ligt.
Eskimo’s zijn indianen.
Het is waar. Eskimo’s worden gerekend tot de Indianen.
Eskimo is een scheldwoord.
Het is waar. Het betekent visvreter. Ze noemen zichzelf Inuït. Dat betekent mens.
John is de meest voorkomende naam ter wereld.
Het is niet waar. Mohammed is de populairste naam.
Tijdens de Ramadan vasten de joden van zonsopgang tot zonsondergang.
Het is niet waar. Niet de joden maar de moslims vasten. Na de vastenmaand vieren de moslims Idul Fitre met
nieuwe kleren, muziek, dans, lekkers en de ‘zakat’, het geven van een aalmoes aan de armen.
Als de rood-wit-blauwe vlag uithangt is het feest.
Het is niet waar. Het is niet altijd feest. Bij de dodenherdenking hangt de vlag halfstok als teken van rouw en
verdriet.
Kerstfeest is de verjaardag van Jezus.
Het is waar. Christenen herdenken de geboortedag van Jezus en dat is hetzelfde als verjaardag vieren.
Ongeveer één van de tien mensen is homoseksueel.
Het is waar. In elke schoolklas zijn gemiddeld twee leerlingen, jongens of meisjes, die alleen verliefd kunnen
worden op iemand van hetzelfde geslacht. Meestal durven jongeren er op de middelbare school niet voor uit te
komen. Homo en lesbo zijn vaak scheldwoorden.

FEIT – MENING BEWERINGEN
Spaghetti is lekker.
Mening. Niet iedereen houdt van spaghetti.
Smaken verschillen.
Feit. Wat de één lekker vindt, is vies voor de ander.
Computerspelletjes zijn pas leuk als er geweld in zit.
Mening.
Er is geen beter land dan Nederland.
Mening. Je mag het daar mee eens zijn, maar niet iedereen denkt er zo over.
Coca Cola is de beste cola.
Mening. Smaken verschillen. Er zijn miljoenen mensen die liever andere cola drinken.
Sommige moslimmeisjes dragen een hoofddoek.
Feit. Niet alle moslimmeisjes dragen een hoofddoek.
Alle mensen zijn hetzelfde.
Mening. Iedereen is anders. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Dat wil zeggen dat ze evenveel waard zijn en
dezelfde rechten hebben.
Iedereen is anders.
Feit. Kijk maar om je heen naar al die verschillende mensen.
De meeste mensen op de wereld gebruiken geen toiletpapier.
Feit. In veel landen is papier erg schaars. De meeste mensen wassen zich met water.
Mensen hebben rood bloed.
Feit. Eens werd een bruine man in de trein gevraagd of hij ook bruin bloed had. “Heeft u dan wit bloed?”, was
zijn reactie. Ze zeggen van de koningin dat ze blauw bloed heeft maar dat betekent dat ze van adel is.
Voetbalsupporters zijn agressief.
Mening. De meeste supporters gaan voor hun plezier naar het stadion.
In een vegetarische maaltijd zit geen vlees.
Feit. Vegetariërs eten geen vlees.
13 x 13 = 169
Feit. Reken maar na. Sommige meisjes durven meer dan jongens. Feit. Voor sommigen geldt dat zeker.
Lachen is gezond. Feit.
Wetenschappers hebben aangetoond dat mensen die elke dag een poosje lachen meer weerstand hebben dan
mensen die weinig lachen.

