
Vrede         werkvorm 2. 

 

Wat is vrede? 
  

Voor wie? 

Deelnemers vanaf 10 jaar in po, vo, mbo, ISK en jongerenwerk (NL) 

Deelnemers vanaf 10 jaar in basis- en secundair onderwijs, 12, 2e en 3e graad TSO en BSO (VL) 
(De werkvormen zijn eenvoudig aan te passen naar de doelgroepen.) 

 
Bedoeling 
De deelnemers onderzoeken het begrip ‘vrede’ en bepalen voor henzelf hoe zij vrede kunnen 
maken in hun eigen leefwereld. 

Educatieve doelen 

De deelnemers omschrijven het begrip ‘vrede’ en betrekken dit op hun eigen leefwereld. 

 

Werkwijze 

 

Associatieoefening over vrede 

De leerlingen schrijven individueel hun associaties op bij het begrip ‘vrede’. Waar denk je 

aan bij het woord ‘vrede’? Een korte zin of enkele woorden zijn voldoende. We kiezen eerst 

voor een individuele associatie, omdat dit meer variatie in de omschrijvingen oplevert. De 

omschrijvingen worden genoteerd. Identieke omschrijvingen krijgen een kruisje.  

 

Wat valt op? 

Er zijn twee soorten omschrijvingen. Omschrijvingen vanuit een positieve invalshoek, zoals: 

vriendschap, vrijheid, iedereen heeft te eten. Omschrijvingen vanuit een negatieve 

invalshoek, zoals: geen oorlog, geen honger, niet discrimineren. 

De positieve omschrijvingen zijn veelal gericht op de toekomst en beschrijven veelal ook wat 

je kunt doen om vrede te maken. De negatieve omschrijvingen komen voort uit het verleden 

of het heden.  

 

Mogelijke conclusie: het zijn allemaal gedachten over Vrede en ze zijn allemaal waar voor 

ons. Vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een gevolg van menselijk handelen. 

Vrede zouden we kunnen zien als werkwoord. Mensen kunnen oorlog voeren, discrimineren 

en wanneer je naar de geschiedenis kijkt is dat ook vaak zo. Maar mensen kunnen ook vrede 

maken en mensenrechten respecteren. 

  



Voorbeelden omschrijvingen 

Goed met elkaar samenleven 

Vrede is geen oorlog 

Zelf je mening mogen zeggen 

Geen haat, geen ruzie 

Vrij zijn in je eigen land 

Geen honger meer 

Behulpzaam zijn voor anderen 

Geen angst hebben 

Respect hebben voor elkaar 

Vrolijke mensen 

Geen vluchtelingen 

Je veilig voelen 

Genoeg eten en drinken 

Amnesty International is niet meer nodig 

Geen verdriet meer 

Geen discriminatie 

Een eigen plekje op deze wereld 

Samenwerken 

Vrijheid van meningsuiting 

 

Negatief  Positief  

niet pesten  help elkaar 

geen oorlog  veilig voelen 

geen honger  iedereen heeft genoeg te eten 

niet vechten  ruzie uitpraten 

geen racisme  de schaduw van de zon kleurt iedereen gelijk 

geen verdriet  mensen zijn vrolijk 

geen discriminatie respect voor elkaar 

geen ruzie  conflicten zonder geweld oplossen 

geen vluchtelingen een eigen plek om te kunnen wonen 

 

 

Verdieping  

 

Global Peace Index 

De Global Peace Index (GPI) rangschikt 163 onafhankelijke staten op hun niveau van vrede. 

De index van het Institute for Economics and Peace (IEP) is werelds toonaangevende maat 

voor wereldwijde vrede. Dit rapport presenteert de meest uitgebreide gegevens gestuurde 

analyse van trends in vrede, de economische waarde ervan en hoe vreedzame 

samenlevingen kunnen worden ontwikkeld. Interessant om te kijken waar Belgie en 



Nederland staan in de Index. Staan ze in de top tien? Welk land staat op nummer één? Welk 

land staat onderaan de lijst? Zoek uit hoe dat komt. 

 

Kijk verder op:  http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/ 

 

 

 

Nog meer vrede maken? Kijk verder op: www.vredescentrum.be 

 

http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://www.vredescentrum.be/

