
 

 

 
 
Je welkom voelen  
 
Voel je je ergens welkom, dan voel je je sneller thuis! 
 
Voor wie groep 7/8 
Tijd  10 tot 30 min. (afhankelijk van het gesprek dat ontstaat) 
Nodig  onderstaande afbeelding. Te vinden via zoektermen als  
 
 
In de afbeelding hieronder kijken 3 kinderen van verschillende lengte naar een 
voetbalwedstrijd. Een houten schutting blokkeert het zicht van 2 van de 3 kinderen. Dat 
probleem kun je op verschillende manieren oplossen.  

• Vraag de kinderen een oplossing te tekenen voor dit probleem.  
• Bespreek de oplossingen met elkaar.  
• Onderzoek met elkaar welke oplossing het meest eerlijk is.  

 
 

 
 
Kijk of de kinderen zelf tot onderstaande conclusie kunnen komen:  
In deze situatie worden de kinderen gelijk behandeld (ze krijgen allemaal hetzelfde 
kistje), maar daar is de kleinste van het stel niet mee geholpen. En de langste heeft het 
kistje helemaal niet nodig. Een gelijke behandeling lijkt eerlijk, maar is het vaak niet. 
 
 
  



 

 

 
Hoe zorg je er nu voor dat mensen zich welkom voelen? 
 
Waarschijnlijk hebben de kinderen onderstaande oplossingen al ingebracht. Mocht het 
niet zo zijn laat dan de twee oplossingen zien en vraag de leerlingen: 
 

• Welke oplossing is het fijnst voor alle drie de mensen op het plaatje?  
 

 
 
 
Links krijgen alle mensen de ondersteuning die ze nodig hebben om over de schutting 
heen te kunnen kijken (daarom heeft de langste geen kistje en staat de kleinste op 2 
kistjes). Ze zien nu evenveel. Dat is al eerlijker. Maar nog steeds moet iemand voor die 
kistjes zorgen. Dat maakt je afhankelijk.  
 
Rechts is de oorzaak van de ongelijkheid weggenomen (de schutting is vervangen door 
een hek van gaas). Nu kan iedereen de wedstrijd zien zonder ondersteuning of 
aanpassingen. Zo voelt iedereen zich welkom. Dat wordt ook wel inclusief genoemd.  
 
 

• Laat de kinderen samen situaties bedenken in hun eigen leven (op school of 
bijvoorbeeld bij de sportvereniging of in de buurt) waar nu nog buitensluiting is en 
die door een kleine verandering meer inclusief zou kunnen zijn.  


