
Opdracht Sociaal-Maatschappelijk 

 
Dimensie: Sociaal Maatschappelijk 
Onderwerp: Vrijheid van meningsuiting 
Titel opdracht: Ik mag alles zeggen! 
 
Wat ga je doen? 

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde in Nederland. Dit recht is een Nederlands staat 

beschreven in artikel 7 van de Grondwet: 

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.  

 

Of in begrijpelijk Nederlands: In Nederland mag je zeggen en schrijven wat je denkt zonder daar eerst 

toestemming voor te vragen.  

Als je alles mag zeggen, betekent dat dan ook dat je alles moet zeggen? Een lastige vraag waar je na 

deze lessen beter een eigen, onderbouwd, antwoord op kunt geven. 

Wat je lever je in? 

- Antwoord op de vragen in de opdracht “Vooraf” 

- Antwoord op de vragen van opdracht 1, 2, 3, en 4 

Bronnen: 

https://schooltv.nl/persvrijheid 

http://herinneringseducatie.be/free2choose-digitale-les-over-botsende-mensenrechten/  

De opdrachten:  

1. Vooraf 

a. Ben jij wel eens door iemand beledigd? Geef voorbeelden.  

b. Heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld? Geef voorbeelden.  

 

 

2. Persvrijheid 

Probeer in maximaal twee zinnen op te schrijven of je vrijheid van meningsuiting wel of niet 

belangrijk vindt en waarom. 

 

              Ga naar https://schooltv.nl/persvrijheid Bekijk het filmpje “Persvrijheid”  

 

              Is je mening door het zien van het filmpje veranderd?  

              Ja, waarom wel? Nee, waarom niet?  

              Geef tenminste twee argumenten 
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3. Stellingen 

Geef je mening over de volgende stellingen: 

 

a. “Vrijheid van meningsuiting geldt overal en voor iedereen”. 

0 eens, omdat …………………………………………………………………………………………………………………. 

0 oneens, omdat ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. “Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je mensen mag beledigen”. 

0 eens, omdat…………………………………………………………………………………………………………………… 

0 oneens, omdat………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c. “Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je mag discrimineren” 

0 eens, omdat …………………………………………………………………………………………………………………. 

0 oneens, omdat………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Filmclips 

Ga naar: http://edu.annefrank.org/free2choose/  

Bekijk tenminste 3 filmclips. Geef van elk filmpje jouw mening over de bijbehorende stelling 

met daarbij tenminste 1 argument. 

a. Titel: 

(on)eens, omdat ….. 

b. Titel: 

(on)eens, omdat ….. 

c. Titel: 

(on)eens, omdat ….. 

 

 

5. Wat mag niet? 

De vrijheid van meningsuiting is de vrijheid om je meningen en ideeën te uiten. Wat niet mag is 

belediging, discriminatie, opruiing, laster en smaad. Aanzetten tot haat, belediging van 

gezagsdragers en het verspreiden van leugens zijn wettelijk verboden. 

 

Vraag: In welke filmclips op  http://edu.annefrank.org/free2choose/  gebeuren volgens jou 

dingen die strafbaar zijn/verboden zouden moeten worden en waarom? 
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