
 LIJNOEFENING MENINGEN
Iedereen heeft een andere mening en voelt 
zich nét even ergens anders prettig bij. Het is 
leerzaam om hierin jezelf maar ook de ander 
beter te leren kennen. Je kunt je mening of 
gevoel delen zonder dat je elkaar probeert
te overtuigen. Waar zitten jullie eigenlijk met je 
mening op een schaal van 1 tot 100? Dat gaan 
we letterlijk zien met deze opdracht!

“Wat een verschillen!”

We gaan een ‘lijnoefening’ doen om te kijken 
waar ieders mening zich bevindt.

We starten met een eenvoudig voorbeeld: We 
hebben een (denkbeeldige) lijn waarvan
het ene uiteinde aangeeft dat je 1 januari 
geboren bent en het andere uiteinde
aangeeft dat je 31 december bent geboren. 
Laat nu alle deelnemers  zelfstandig zoeken naar 
de voor hen juiste plek op de lijn. 

Simpel toch? Als iedereen de oefening begrijpt 
kun je aan de slag met moeilijkere vraagstukken 
waarbij je ook meer onderling moet overleggen.

Stap 1 Bedenk vooraf een aantal onderwerpen, vragen 
of stellingen waarvan je weet dat er verschillende 
meningen over bestaan. Kies er twee of drie. Je kunt dit 
zo spannend of veilig maken als je wilt.

TIP: Kijk voor stellingen of onderwerpen op de 
stellingkaarten. Kies de stellingen waarvan je denkt 
dat de meningen aardig uiteen lopen!

Stap 2 Presenteer het onderwerp/de stelling en vraag de 
leerlingen om hun juiste plek op de lijn te zoeken. Links 
is helemaal ‘oneens’, rechts is ‘eens!’ en het midden is 
‘ertussenin’.

Stap 3 Laat elk groepje nu uitvinden welke nuances aan 
meningen er allemaal zijn. Wie is het meest uitgesproken 
en wie neigt er meer naar het midden? De uitdaging 
is nu om één lange lijn te vormen. Deze loopt van het 
meest ‘oneens’ naar het meest ‘eens’!  

Stap 4 Staat iedereen? Kijk, zo divers zijn jullie meningen 
dus! Ga nu (eventueel) met elkaar in gesprek over je 
mening. Probeer te vertellen en vooral te luisteren i.p.v. 
anderen te overtuigen van jouw mening. 

Stap 4 Bespreek kort na. Was het lastig? Ben
je tevreden met waar je staat? Etc. Herhaal de oefening 
met een totaal andere vraag of stelling. Waar sta je nu op 
de lijn?
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