
Dit bestand bevat 20 metaforen met daarbij vier antwoordmogelijkheden. Er is telkens maar één 
antwoord juist. Leg ze voor aan jouw leerlingen of collega’s en test hun kennis!

Om te beginnen maak je een Kahoot (Mentimeter of andere tool mag uiteraard ook) aan. 
Plaats hierin alle onderstaande metaforen en de daarbij behorende antwoordopties. Het juiste ant-
woord is onderstreept en dikgedrukt aangegeven. Vind je veel metaforen te moeilijk om direct 
te herkennen? Plaats dan passende afbeeldingen die hints kunnen bevatten als hulpmiddel. Wil je 
de moeilijksgraad verhogen? Zet dan de timer om te antwoorden op 10 seconden.

Zodra je klaar bent sla de je Kahoot (of Mentimeter quiz) op, deel je hem met alle deelnemers en 
spelen maar.

Ook als je geen gebruik maakt van Kahoot of Mentimeter is het mogelijk om deze quiz te spelen. 
Organiseer via Teams, Zoom of een andere online platform een  digitale vergadering en ga alle 
metaforen van de lijst één voor één af. Zorg er wel voor dat je alle antwoorden duidelijk doorgeeft. 

Mocht je zelf nog leuke metaforen kennen, tegenkomen of bedenken dan kan je deze altijd toe-
voegen aan de onderstaande lijst. 

TIP: Let er goed op dat niemand vals speelt.

SPELREGELS
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Jan is de giraffe van ons basketbalteam.

 Jan heeft de langste nek van het basketbalteam
 Jan is de langste speler van het basketbalteam
 Jan is de slechtste speler van het basketbalteam
 Jan is de beste speler in van het basketbalteam

Kijk dat meisje nu toch. Het lelijke eendje is een zwaan geworden.

 Het verlegen meisje van vroeger is opgegroeid tot een echte dame
 Het meisje is opgeleid tot stewardess en vliegt nu de wereld over
 Lelijke eenden bestaan niet
 Vrouwen veranderen altijd in zwanen

Nederland is nog steeds een land van melk en honing in vergelijking met de 
meeste andere landen.

 In Nederland wordt veel melk en honing verkocht
 In Nederland wordt bij elk gerecht melk en honing gebruikt
 Nederland is een land waar het goed en voorspoedig leven is
 In Nederland zijn er veel koeien die melk geven en bijen die honing maken

De samenleving is ziek.

 Er is veel mis in de samenleving
 De hele samenleving heeft griep
 Als één iemand ziek is, zijn we allemaal ziek
 De samenleving kan niet ziek zijn
 
Het leven is een weg met kuilen en hobbels.
 Als je reist kom je veel slechte wegen tegen
 De wereld bestaat alleen maar uit slechte wegen
 In het leven moet je veel moeilijkheden overwinnen
 Wegen met kuilen en hobbels moet je vermijden

Hij zit aan zijn plafond.

 Hij is als klusjesman bezig zijn plafond te verven
 Hij sprong zo hoog dat hij het plafond kon aanraken
 Dit is het beste wat hij kan, hij zal niet beter worden
 Door deze grote sprong vooruit, behoort hij bij de besten
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Zijn studentenkamer is een zwijnenstal.

 Zijn studentenkamer is op een kinderboerderij
 Zijn studentenkamer is een rotzooi
 Zijn studentenkamer is vol met zwijnen
 Zijn studentenkamer is heel erg schoon

Met zo een diploma gaan alle deuren voor hem open.

 Met zo een diploma kan hij elke deur openmaken
 Met zo een diploma hoeft hij nooit zijn voordeur op slot te doen
 Met zo een diploma kan hij alleen via een schuifdeur naar binnen
 Met zo een diploma heeft hij veel mogelijkheden

Hij is het zwarte schaap van de familie.

 Hij is de persoon die buiten de familie staat qua gedrag
 Hij ziet er anders uit dan de rest van zijn broers of zussen
 Hij  bezoekt zijn familie nooit waardoor zij hem niet kennen
 Zijn familie wil niks met hem te maken hebben

Liefde maakt blind.

 Als je verliefd bent worden je ogen slechter
 Verliefdheid zorgt ervoor dat je ogen beter worden
 Als je verliefd bent zie je geen gebreken in iemand die je lief hebt
 Als je verliefd wordt zie je iedere persoon anders 

Ik zit een bak rioolwater te drinken.

 Lekker, rioolwater met ijs.
 Ik drink een glas koude cola
 Ik drink een glas water
 Ik drink een kop vieze koffie

Mijn ouderlijk huis is nog steeds een veilige haven voor mij.

 Bij mijn ouders thuis kan ik altijd een boot huren
 Ik kan voor alles altijd bij mijn ouders terecht
 Ik kan bij mijn ouders thuis gemakkelijk een reis boeken
 Mijn ouderlijk huis wordt goed beveiligd
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De heilige koeien lusten wel een slok.

 Sommige koeien drinken veel
 Sommige mensen drinken te veel alcohol
 Sommige auto’s verbruiken heel veel benzine
 Sommige koeien drinken alleen Fanta

Zij willen alleen het neusje van de zalm.

 Zij willen alleen de hoogste kwaliteit hebben
 Zij lusten de rest van de zalm niet
 Zij willen niet te veel eten bestellen
 Zij willen niet betalen voor de hele zalm

De toekomst lacht je toe.

 Jouw toekomst ziet er voorspoedig uit.
 In de toekomst gaat iemand jou veel grappen vertellen
 Jouw toekomst ziet er grappig uit
 Jouw toekomst ziet er niet voorspoedig uit

Ik ga op mijn stalen ros naar de supermarkt.

 Ik ga met de trein naar de supermarkt
 Ik ga te voet naar de supermarkt
 Ik ga op mijn fiets naar de supermarkt
 Ik ga op mijn paard naar de supermarkt

Het peloton bereikte de voet van de berg. 

 Het peloton kwam aan op de top van de berg
 Het peloton kwam niet aan bij de berg
 Het peloton kwam aan in het midden van de berg
 Het peloton kwam onderaan de berg aan

Zij toverde ons appartement om van zwijnenstal tot paleis.

 Zij kocht een paleis voor ons
 Zij maakte het appartement schoon/netjes
 Zij maakte het appartement groter door te verbouwen
 Zij maakte het appartement kleiner door te verbouwen
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Die hark staat tijdens het dansen steeds op mijn tenen.

 De jongen die houterig danst staat de hele tijd op mijn tenen.
 De jongen die aan het dansen is irriteert mij 
 De jongen loopt heel stijf door de danszaal
 De jongen kan heel goed dansen

Die engel had een grote pan soep meegebracht.

	 De	jongen	heeft	een	hete	kop	koffie	gebracht
 Engelen kunnen geen soep koken
 De man kookt soep in een grote pan
 Het zorgzame meisje heeft een pan soep meegenomen
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