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Fysieke diversiteit 

• Fysieke diversiteit: Niet iedereen kan hetzelfde. Bijvoorbeeld door lichamelijke en geestelijke 
beperkingen. Artikel 1 van onze Grondwet zegt dat - op basis van het principe van gelijke behandeling - 
iedereen dezelfde kansen moet krijgen. Om daar enig gevoel bij te krijgen, oefenen de leerlingen met 
een casus die hierover gaat en die ze kunnen uitspelen. 

• Burgerschap: Leerlingen leren deel te nemen aan veelvoorkomende communicatieve situaties zoals 
dialoog, debat en discussie; zij leren hoe zij anderen kunnen proberen te overtuigen, maar ook hoe ze 
de gelijkwaardige deelname van anderen kunnen bewaken en bevorderen. 

• SEL-vaardigheden: Relaties hanteren, keuzes maken 

 

Discussie over toegankelijkheid 
Projecteer de foto van de trap op het digibord. Laat de leerlingen spontaan op het beeld reageren. Welke 
woorden komen bij hen op? Vertel er dan het volgende bij: 
 
Op verzoek van veel inwoners heeft de gemeente een wandelpad aangelegd naar een mooi uitkijkpunt. Maar… 
je kunt er niet komen met een rolstoel of kinderwagen. ‘Misschien komt dat nog eens,’ geeft de gemeente aan. 
‘Voorlopig denken we dat mensen hier al heel blij mee zijn!’ Maar… is dat ook zo? 
 
Opdracht: Speel in groepjes van vier een discussieavond uit over deze actie van de gemeente. Verdeel vooraf de 
volgende vier rollen: 
Tegenstander van de trap in deze vorm. 
Nog een tegenstander van de trap in deze vorm. 
De voorzitter die het gesprek leidt. 
Een wethouder van de gemeente (die dus vóór deze trap is!) 
 

Extra 
Vertel eventueel meer over artikel 1 van onze Grondwet: 
‘Mensen zijn niet gelijk, maar hebben wel het recht om in gelijke gevallen op gelijke manier behandeld te 
worden.’ 
Dat wil zeggen: op zo’n manier dat ze dezelfde kansen krijgen als ieder ander. Dit gelijkheidsbeginsel is een 
fundamentele waarde van de democratische samenleving. 
 
Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens sluit hierbij aan en gaat over de 
basiswaarde ‘gelijkheid’. De gelijke behandeling van mensen en het voorkómen van discriminatie maken het 
mogelijk dat in een democratische rechtstaat iedereen erbij hoort en gelijke kansen heeft. 
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