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UW MENING GEVEN 
spreken

 
inleiding en doel 
 
Een mening is wat iemand denkt of  vindt. 
 
U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. 
 
U leert ook  uw mening geven. Uw mening geven is zeggen wat u denkt of vindt. 
Meestal zult u ook moeten zeggen waarom u iets vindt. 
U leert daarom in de les ook zinnen maken met omdat. 
 
voorbeeld: 
Ik vind dat roken verboden moet worden omdat het ongezond is. 
 
Het tegenovergestelde van een mening is een feit.  
Vraagt u om informatie, dan wilt u een feit weten. 
 
 
 
Als u iemand naar haar/zijn mening wilt vragen, kunt u dat op verschillende 
manieren doen. U kunt vriendelijk en beleefd om een mening vragen. U kunt ook 
formeel en informeel een mening vragen. 
 
 
 
 
Deze les bestaat uit 20 opdrachten.  
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opdracht 1:  MENING EN FEIT vervolg  

 
1 Ik vind één dag van tevoren vroeg genoeg. = mening 
 Een vrije dag moet je één week van tevoren aanvragen. = feit 
 
2 Jan werkt erg hard.  = 

_______________ 
 Jan werkt soms wel 60 uur per week. = 

_______________ 
 
3 Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. = 

_______________ 
 Amsterdam is mooier dan Rotterdam. = 

_______________ 
 
4 Nederland is kleiner dan Duitsland. = 

_______________ 
 Nederland is mooi maar ook klein. = 

_______________ 
 
5 Teveel mensen zitten zonder werk. = 

_______________ 
 In Nederland zijn 400.000 mensen werkloos. = 

_______________ 
 
6 Klaas eet veel en is te dik. = 

_______________ 
 Nu weegt hij 5 kilo meer dan vorig jaar. = 

_______________ 
 
7 De voetbalwedstrijd was erg gemeen. = 

_______________ 
 De scheidsrechter gaf 3 gele kaarten en 1 rode. = 

_______________ 
 
8 Deze auto kost ongeveer f 45.000, --. = 

_______________ 
 Deze auto is erg duur. = 

_______________ 
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9 De cursus Nederlands was erg goed. = 
_______________ 

 Van de 11 cursisten haalden 8 een diploma. = 
_______________ 

 
10 Ajax heeft gisteren gewonnen van Feyenoord. = 

_______________ 
 Ajax is de beste club van Nederland. = 

_______________ 
 
11 Iedereen kan werk vinden. Je moet gewoon je best doen. = 

_______________ 
 In Nederland vonden vorig jaar 200.000 mensen werk. = 

_______________ 
 
12 Amsterdam is gezellig maar ook vies. = 

_______________ 
 In Amsterdam wonen bijna 1 miljoen mensen.. = 

_______________ 
 
opdracht 2:  WAT MIJ HIER OPVALT   
 
Effua komt uit Ghana. In het verhaal hieronder geeft zij haar mening over 
Nederland. 
Lees de tekst en maak de opdracht. 

opdracht: 
Het verhaal heeft 4 alinea's. Zet het nummer van de alinea achter de goede 
uitspraak. 
 

  nummer 
a Nederland is minder streng dan Ghana.   
b De Nederlandse regering zorgt beter voor de bevolking.  
c In Ghana is er minder afstand tussen familieleden.  
d Bejaarden in Nederland voelen zich vaak alleen.  
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alinea 1 
Het is Effua Sulley (19) opgevallen dat Nederlandse jongeren zo'n 
slechte familieband met elkaar hebben. "In Ghana leven familieleden 
dichter bij elkaar," zegt ze. "Als je problemen hebt, of als je ziek bent of 
je hebt wat nodig, dan helpen ze je. Je staat nooit alleen.." 
alinea 2 
Effua heeft kennisgemaakt met een bejaardenhuis. Zij weet niet goed wat 
zij daarvan moet vinden. Het is goed dat er voor oude mensen wordt 
gezorgd. Maar enkele bejaarden hadden haar verteld dat hun kinderen 
bijna nooit op bezoek komen. Ze voelden zich eenzaam. Ghanezen 
kunnen dat bijna niet geloven. 
alinea 3 
"Bij ons in Ghana zijn ook meer regels. Dat is goed. Zo leer je geen 
slechte gewoonten. Ik mag niet roken, geen alcohol drinken, niet naar de 
disco en 's avonds mag ik niet alleen weg." 
alinea 4 
Wel vindt Effua het goed dat werkloze mensen in Nederland een 
uitkering krijgen van de staat om van te leven. 
 
 
Begrijpt u de tekst? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de vragen op pagina 4. 



 
opdracht 2:  WAT MIJ HIER OPVALT   
 
 
vraag 1: Welke zin past bij de tekst ? 
a Ghanese jongeren spreken over Nederlandse gewoonten. 
b Ghana is een mooi land. 
c Nederlandse jongeren spreken over Ghana. 
d Ghanezen en Nederlanders doen veel hetzelfde. 
 
vraag 2: Volgens Effua is de familieband van Nederlandse jongeren beter dan die 

bij  
  Ghanese jongeren ? 
a waar 
b niet waar 
 
vraag 3: Effua vindt dat er in Ghana meer regels zijn dan in Nederland ? 
a waar 
b niet waar 
 
vraag 4: Effua vindt het bejaardenhuis slecht omdat kinderen hun ouders daar niet 

komen opzoeken ? 
a waar 
b niet waar 
 
vraag 5: Effua Sulley komt uit Ghana en is een: 
a vrouw 
b man 
 
vraag 6: Een familieband is: 
a het contact dat men heeft met kennissen 
b de relatie die men heeft met vrienden 
c de relatie die men heeft met oom, tantes. etc. 
 
vraag 7: In een bejaardenhuis: 
a wonen werkloze mensen. 
b wordt oude mensen verzorgd. 
c mogen geen kinderen op bezoek komen. 
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opdracht 3:  manieren om een mening te vragen
 
 

  Wat vind jij ? 
  Wat vindt u ? 
  Wat is uw mening ?   (=formeel) 
  Wat vind jij van ..... 
  Ben jij voor ....... 
  Ben jij tegen ...... 
  Vind jij ....... goed ? 
  Welk idee vind jij het beste ? 

 
 
Begrijpt u de wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de vragen op pagina 6. 

 
 
opdracht 4:  welke manier past het best ? 

 
Soms is het nodig om formeel (= extra beleefd) om een mening te vragen. 
Vaak is dat niet nodig. 
Welke vraag past het best in een situatie. Kies de juiste vraag. 
 
1 U praat met een cursist over de cursus. U vraagt naar zijn/haar mening. 
 Wat vraagt u ? 
 a Wat vindt u van deze cursus ? 
 b Wat is uw mening over deze cursus ? 
 c Wat vind jij van de cursus ? 
 
2 U praat met uw chef. Binnenkort gaan uw collega's staken.  
 U vraagt uw chef zijn/haar mening. 
 Wat vraagt u  ? 
 a Ben je voor of tegen de staking ? 
 b Wat vindt u van de staking ? 
 c Wat is uw mening over de staking ? 
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opdracht 4:  welke manier past het best ? vervolg  
 
 
3 U heeft een interview. U praat met een collega die u niet goed kent. 
 U wilt zijn mening over zijn/haar werk weten. 
 Wat vraagt u ? 
 a Zou ik u iets mogen vragen ? Wat vindt u van uw werk ? 
 b Wat vind je van je werk ? 
 c Wat is uw mening over uw werk ? 
 
4 U wordt opgebeld. Iemand wil uw mening weten over de veiligheid in 

Amsterdam ? 
 Wat vraagt hij/zij ? 
 a Bent u voor of tegen Amsterdam ? 
 b Wat is uw mening over de veiligheid in Amsterdam ? 
 c Wat vindt je van de veiligheid in Amsterdam ? 
 
 
opdracht 5:  manieren om een mening te geven 
 
 

  Ik vind het ................ 
  (goed/slecht/geweldig/vervelend/etc.) 

  Ik vind dat  ............... 
  Ik denk dat  ............... 
  Volgens mij is dat goed ...............  
  Volgens mij is dat slecht voor de ...............  
  Ik ben voor ...............  
  Ik ben tegen ...............  
  Ik denk dat ...............  
  Ik ben het er mee eens. 
  Ik ben het er niet mee eens. 

 
Begrijpt u de wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de vragen op pagina 7. 
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opdracht 6:  bedenk en schrijf een 
mening 

 
voorbeeld: Ik vind zijn werk niet goed. 
 

 
 
 

Ik vind 
 
 

zijn werk  
computers 

het plan van de chef 
de docent 

de opdracht 
roken 

Nederlanders 
Nederland 

erg moeilijk. 
 ongezond. 
niet goed. 

vriendelijk. 
onduidelijk praten. 

een vrij land. 
slecht. 
duur. 

 
1 Ik vind zijn werk niet goed. 
2 ____________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________  
4 ____________________________________________________________ 
5 ____________________________________________________________ 
6 ____________________________________________________________ 
7 ____________________________________________________________ 
8 ____________________________________________________________ 
 

opdracht 7:  geef uw mening 
 
1 Wat vindt u van Nederlanders ? 
 Ik vind _________________________________________________________ 
 
2 Wat vindt u van de cursus ? 
 Ik vind _________________________________________________________ 
 
3 Wat vindt u van uw werk / stage ? 
 Ik vind _________________________________________________________ 
 
4  Wat vindt u van uw collega's ? 
 Ik vind _________________________________________________________
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opdracht 8:  bedenk en schrijf een 

mening 
 
voorbeeld: Ik vind dat hij zijn werk niet goed doet. 
 

 
 
 

Ik vind dat 
 
 
 

hij 
het 

computers 
het plan 

de docent 
de opdracht 

het arbeidsbureau 
veel mensen 

mij  
in Nederland 

zijn werk  
van de chef 

in die winkel 
van de docent
in Nederland 

in de klas  

slecht  
niet goed  

duur 
moeilijk  

onduidelijk 
werkloos  

goed 
veel  

doet. 
regent. 
zijn. 
is. 

praat. 
is. 

helpt. 
zijn. 

 
1 Ik vind dat hij zijn werk niet goed doet. 

2 ____________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________ 
5 ____________________________________________________________ 
6 ____________________________________________________________ 
7 ____________________________________________________________ 
8 ____________________________________________________________ 
 

opdracht 9:  geef uw mening 
 
1 Wat vindt u van Nederlanders ? 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
2 Wat vindt u van de cursus ? 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
3 Wat vindt u van uw werk / stage ? 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
4  Wat vindt u van uw collega's ? 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
 



________________________________________________________________ 

les 6 EEN MENING GEVEN pagina 10 

opdracht 10:  schrijf een mening 
 
voorbeeld: 
U vindt dat roken verboden moet worden. 
U zegt: Ik vind dat roken verboden moet worden. 
  Volgens mij moet roken verboden worden. 
 
 
1 We moeten meer les krijgen. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
2 We praten te veel. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
3 Jij bent te lui. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
4 Ik heb hard gewerkt. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
5 Nederland is heel rijk. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
6 We hebben genoeg gewacht. 
 Ik vind dat _____________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
7 Jij maakt een fout. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
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opdracht 11:  eens of 

oneens 
 
Hieronder staan meningen. 
Bent u het eens met deze meningen ( = dat vind ik ook) ? 
Bent u het oneens ( = dat vind ik niet) ? 
Misschien heeft u geen mening. 
 
Zet een kruisje in het goede vakje. 
 

   
eens 

 
oneens 

geen 
mening

1 Volgens mij moet roken verboden worden.    

2 Ik vind dat honden vieze beesten zijn.    

3 Ik denk dat het morgen gaat regenen.    

4 Volgens mij is Nederlands te moeilijk voor 

me. 

   

5 Ik vind dat we minder moeten praten in de 

klas. 

   

6 Ik denk dat fietsen gezond is.    

7 Ik vind dat onderwijs belangrijk is.    

8 Volgens mij zijn ziekenhuizen veel te duur.    

9 Ik vind dat er teveel kinderen worden geboren.    

10 Volgens mij zijn Nederlanders zuinig.    

11 Ik denk dat de docent morgen ziek is.    

12 Ik denk dat onderwijs gratis moet zijn.    

13 Ik vind Amsterdam een gevaarlijke stad.    

14 Ik vind dat we te hard moeten werken.    

15 Ik vind kinderen lastig.    
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opdracht 12:  SPREKEN 1 in tweetallen   

 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Lees eerst goed de opdracht. 
Begrijpt u wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  doe dan de opdracht. 

 
 

CURSIST 1 
 
Bij opdracht 11 staan meningen.  
Noem de meningen waar u het mee eens bent. 
 
 
 
 

CURSIST 2 
 
U zegt of u het eens of oneens bent met cursist 1. 
U kunt de volgende zinnen gebruiken: 
 
U vindt het ook  Dat vind ik ook. 

Daar ben ik het mee eens. 
Dat vind ik niet. 

U vindt het niet  Dat vind ik niet.. 
Daar ben ik het mee eens. 
Dat vind ik niet. 

U weet het niet   Dat weet ik niet. 
Ik heb geen mening. 
Daar heb ik geen mening over. 
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opdracht 13:  OMDAT 

 
Frans Dag mevrouw, mag ik u iets vragen? 
Rita  Vraagt u maar. 
Frans Vindt u dat roken verboden moet worden ? 
Rita  Nee, dat vind ik niet. 
Frans En waarom niet ? 
Rita  Omdat iedereen dat zelf moet weten. 

 
 
 
 
 

  de reden 
 

 
 
 

de reden   

Martin Meneer, mag ik u iets vragen ? 
René Ja hoor. 
Martin Vindt u dat roken verboden moet worden ? 
René Ja, daar ben ik het mee eens. 
Martin En waarom ? 
René Omdat roken slecht voor de gezondheid 

is. 
 

 
 

opdracht 14:  KIES DE GOEDE REDEN 
 
 
1 Ik vind dat benzine voor auto's duurder moet zijn, .......... 
 a omdat dan minder mensen auto rijden. 
 b omdat dan iedereen auto kan rijden. 
 c omdat benzine niet lekker is. 
 
2 Ik vind niet dat roken verboden moet worden, .......... 
 a omdat veel mensen roken. 
 b omdat iedereen dat zelf moet weten. 
 c omdat roken ongezond is. 
 
3 Ik vind Amsterdam een gevaarlijke stad, .......... 
 a omdat er veel politie is. 
 b omdat het een grote stad is. 
 c omdat er veel agressie is op straat. 
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opdracht 14:  KIES DE GOEDE REDEN vervolg 

 
 
4 Ik vind dat iedereen een krant moet lezen, .......... 
 a omdat je een krant kunt lezen. 
 b omdat een krant thuis wordt gebracht. 
 c omdat iedereen moet weten wat er gebeurd. 
 
5 Ik vind dat onderwijs gratis moet zijn, .......... 
 a omdat iedereen moet kunnen studeren. 
 b omdat Nederland rijk is. 
 c omdat docenten teveel verdienen. 
 
 
 

opdracht 15:  SCHRIJF GOEDE 
ZINNEN 

 
 

 
 
 
 

Ik vind  
 dat .. 

 
Amsterdam een vieze stad is 
roken verboden moet worden 

de cursus niet zo goed 
docent slecht 

onderwijs gratis moet zijn 
T.V. kijken slecht voor kinderen

benzine duurder moet zijn 

 
 
 
 

omdat

 
we minder moeten rijden. 
ze dan veel geweld zien. 

roken ongezond is. 
iedereen moet doorleren. 

hij onduidelijk en snel praat.
cursisten teveel praten. 

er veel rommel op straat ligt.
 

 
 
1 Ik vind dat ______________________________________________________ 
2 Ik vind dat ______________________________________________________ 
3 Ik vind dat ______________________________________________________ 
4 Ik vind dat ______________________________________________________ 
5 Ik vind dat ______________________________________________________ 
6 Ik vind dat ______________________________________________________ 
7 Ik vind dat ______________________________________________________ 
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opdracht 16:  SCHRIJF GOEDE 

ZINNEN 
 
voorbeeld: 
Ik ga met je mee. Jij vindt het leuk. 
Ik ga met je mee, omdat jij het leuk vindt. 

 
1. We waren blij. We mochten naar huis. 
 We  ____________________________________________________________ 
 
2. Ik ga een auto kopen. Ik heb genoeg geld. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
 
3. We hebben geen les. De docent is ziek. 
 We  ____________________________________________________________ 
 
4. Ik ga naar de tandarts. Ik heb kiespijn. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
 
5. Ik wil een nieuwe afspraak maken. Ik heb geeb tijd. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
 
6. Ik ga laat naar bed. Ik maak eerst mijn huiswerk. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
 
7. Ik kijk goed uit. Ik ben bang. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
 
8. De auto maakt lawaai. De uitlaat is kapot. 
 De auto _________________________________________________________ 
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9. Hij krijgt een boete. Hij rijdt te hard. 
 Hij 
_____________________________________________________________ 
 
10. Ik kom te laat. Ik heb de bus gemist. 
 Ik 
______________________________________________________________ 
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opdracht 17:  SCHRIJF GOEDE 

ZINNEN 
 
voorbeeld: 
Waarom moet roken verboden worden ? (Het is slecht voor de gezondheid.)
Omdat het slecht voor de gezondheid is. 
 
 

1 Waarom kijk je niet naar de T.V. ? (Ik word lui van kijken.)
 Omdat ik ______________________________________________________
 
 

2 Waarom ben je te laat ? (De trein had vertraging.
 Omdat de trein _________________________________________________ 
 
 

3 Waarom ga je niet naar je werk ? (Ik ben ziek.)
 Omdat ________________________________________________________
 
 

4 Waarom ga je niet naar school ? (Ik heb geen zin.)
 Omdat ________________________________________________________
 
 

5 Waarom doe je 's avonds 
boodschappen ? 

(Ik werk de hele dag.)

 Omdat ________________________________________________________
 
 

6 Waarom ben je zo laat ? (Ik had veel werk.)
 Omdat ________________________________________________________
 
 

7 Waarom mag je hier niet roken ? (Het is verboden.)
 Omdat het _____________________________________________________
 
 

8 Waarom wil je niet trouwen ? (Ik ben nog jong.)
 Omdat ________________________________________________________



________________________________________________________________ 

les 6 EEN MENING GEVEN pagina 19 

opdracht 18:  GEEF ANTWOORD 
 
voorbeeld: 
Waarom ga je mee ? (leuk vinden)
Omdat jij het leuk vindt. 
                                                                                                                                                            
 
1. Waarom ga je naar school ?   (Nederlands leren) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
2. Waarom krijg je een boete ?  (door rood rijden) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
3. Waarom maak je een nieuwe afspraak ? (afspraak vergeten zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
4. Waarom ga je naar bed ? (moe zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
5. Waarom ga je niet naar je werk ?  (ziek zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
6. Waarom ga je niet op de fiets ? (lekke band hebben)  
 Omdat __________________________________________________________ 
 
 
7. Waarom maak je een afspraak met de tandarts ? (kiespijn 
hebben) 
 Omdat __________________________________________________________ 



 
 
opdracht 19:  SPREKEN 2 in tweetallen   

 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Lees eerst goed de opdracht. 
Begrijpt u wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:   maak dan de opdracht. 

 
Vraag om de beurt om een mening.  Gebruik de zinnen van pagina 5. 
Geef om de beurt uw mening.  Gebruik de zinnen van pagina 6. 
Misschien heeft u geen mening. 
 

 CURSIST 1 CURSIST 2 
1 vraag: 

Vind je dat roken verboden moet  
worden? En waarom vind je dat ? 

Geef uw mening. 

2 Geef uw mening. vraag: 
Wat denk jij ? 
Gaat het morgen regenen ?  
Waarom denk je dat ?                         

3 vraag: 
Wat vind jij van je chef ? 
Waarom ? 

Geef uw mening 

4 Geef uw mening. vraag: 
Wat vind jij van Nederland ? 
En waarom vind je dat ? 

5 vraag: 
Ben je voor of tegen gratis bussen ? 
En waarom vind je dat ? 

Geef uw mening. 

6 
 

Geef uw mening. vraag: 
Wat is je mening. 
Vind jij de cursus goed of slecht ? 
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opdracht 20:  SPREKEN 3 in tweetallen   
 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Vraag om de beurt om een mening.  Gebruik de zinnen van pagina 5. 
Geef om de beurt uw mening.  Gebruik de zinnen van pagina 6. 
Misschien heeft u geen mening. 
 

 CURSIST 2 CURSIST 1 
1 Geef uw mening. 

 

Vraag naar mening over Amsterdam ?

Vraag ook naar de reden ( = waarom 

). 

2 Vraag naar de mening over televisie 

kijken. 

Vraag ook naar de reden ( = waarom ).

Geef uw mening. 

 

3 Geef uw mening. Vraag naar de mening over het werk. 

Vraag ook naar de reden. 

4 Geef uw mening. Vraag naar de mening over het slaan 

van kinderen. 

Vraag ook naar de reden. 

5 Vraag naar de mening over roken ? 

Vraag ook  naar de reden. 

Geef uw mening. 

6 Geef uw mening. Vraag naar de menig over kranten  

lezen. 

Vraag ook naar de reden. 

7 Vraag naar de mening over boksen. 

Vraag ook naar de reden. 

Geef uw mening.  
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