
 Vereniging ter Voorkoming van Kindermishandeling 
 
 

 Werkvorm kindermishandeling: Opiniespel  

Doelen:   

 Deelnemers worden zich bewust van hun eigen normen en waarden die een rol kunnen 

spelen in hun kijk op en waardering van opvoedingssituaties 

 Deelnemer wordt zich bewust van de handelingsbereidheid en de beslisdrempel inzake 

kindermishandeling  

Tijd:             30 min. 

Materiaal:       Opiniebladen, dropjes en pepermuntjes 

Uitvoering:       

Maak een speelveld op een grote flap met 4 vlakken voorzien van de nummers 1 t/m 4.  Geef de 

deelnemers de volgende instructie: 

Je krijgt een blad met daarop 4 situaties. De vraag is: ‘over welke situatie maak jij je het meest 

zorgen?’ Ga niet met elkaar in discussie. Verdeel de 3 dropjes over de situaties die je zorgelijk vindt. 

Het pepermuntje zet je in op de situatie die je niet zorgelijk vindt. De 3 dropjes moet je verdelen, 

het pepermuntje hoef je niet in te zetten. 

Nabespreking: 

Vraag aan de deelnemers naar hun  motivatie van de verdeling van de dropjes en pepermuntjes. 

Aan de hand van de verdeling op het vel is het mogelijk te zien hoe de meningen liggen binnen de 

groep. Hierover kan een discussie ontstaan. Het zal duidelijk worden dat het waarderen van de 

opvoedingssituaties veelal beïnvloed wordt door individuele normen en waarden van de 

deelnemers. 

Waarschijnlijk zal dat in hun werksituatie ook het geval zijn. 
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1 

 

Na drie keer 
waarschuwen en nog niet luisteren 

krijgt Marlies van drie een stevig pak 

op haar billen. 

 

 

 

2 

 

Mohammed van drie heeft in de 

winter alleen een plastic regenjack als 

jas. 

 

 

 

3 

 

Klaas, acht jaar, moet na school direct 

thuis komen. Moeder neemt dan alle 

tijd om met hem te spelen. 

Hij mag geen vriendjes uitnodigen of 

op straat spelen. 

 

 

 

4 

 

Petra van zes en haar broertje van drie 

eten minstens vier keer in de week 

patat in de snackbar. Moeder heeft 

namelijk geen zin om te koken. 
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1 

 

Moeder is doof en hoort de baby niet 

huilen. De buren wel, maar moeder 

weigert iedere vorm van hulp. 

 

 

 

2 

 

Marion van vijf moet elke dag op haar 

zusje van twee passen, wanneer haar 

moeder gaat winkelen in de stad. 

 

3 

 

Stanley van vier is bang in het donker. 

Volgens vader stelt hij zich aan. Hij 

vertelt Stanley, om hem te harden, dat 

hij monsters laat komen als Stanley 

niet onmiddellijk gaat slapen. 

 

 

 

4 

 

Wanneer Rob van twee zó driftig 

wordt, dat hij blauw aanloopt, zetten 

zijn ouders hem onder de koude 

douche om hem weer ‘bij’ te krijgen. 

 

 

 


