Aanvullende verwerkingsmogelijkheden bij project ‘Appartementen’
1) Fijn anders
De lln
- kunnen vertellen waarom iemand op een foto anders is dan zijzelf
(uiterlijk);
- kunnen vertellen welke uiterlijke verschillen er zijn tussen hen en de
andere lln.;
- kunnen vertellen welke innerlijke verschillen er zijn tussen hen en de
andere lln.;
- kunnen besluiten dat iedereen anders is (innerlijk & uiterlijk);
- kunnen verwoorden hoe ze deze verschillen ervaren.
A) Foto’s bekijken en bespreken
De lln zitten, samen met de lkr in een kring.
De lkr heeft de foto’s op tafel gelegd.
A.d.h.v. richtvragen wordt er een gesprek opgebouwd.
Bekijk de foto’s eens.
Welke mensen vind jij anders dan jezelf?
Leg dat eens uit? Waarom vind je dat?
Waarschijnlijk gaan kinderen de ‘speciale’ mensen anders vinden omdat ze ouder
zijn, een bril dragen andere huidskleur hebben, hoofddoek dragen, gehandicapt
zijn, …
De lkr wijst een foto aan van een kind dat voor de lln ‘normaal’ lijkt.
Waarom is deze persoon dan niet anders dan jullie?
Heeft hij/zij dan ook dezelfde haarkleur?
Zou hij/zij even groot zijn?
…
Verschillen tussen de mensen (anders zijn):
- leeftijd
- huidskleur
- haarkleur
- geslacht
- lengte
- kleur van ogen
-…
B) Innerlijk / uiterlijk
We hebben al wel gezien dat de mensen op deze foto’s verschillen van elkaar.
Denken jullie dat wij allemaal hetzelfde zijn, of verschillen wij ook?
We zullen dit eens testen…
UITERLIJK
Stoelenspel
Elke kind zit op een stoel. De lkr. zegt enkele kenmerken van uiterlijk en wat de
kdn moeten doen. De lln doen gewoon wat de lkr. zegt.
Vb.:
- De lln die groter zijn dan 1 m 65 gaan rechts naast hun stoel staan.
- De lln die zwart haar hebben, gaan op hun stoel staan.
- De lln die schoenmaat 38 hebben, bukken zich.
-…
Na een poosje …
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Kijk nu eens rond. Zitten of staan wij allemaal op dezelfde plaats?
Wat had ik gevraagd? Wat deden jullie?
Hoe komt het dat wij allemaal op een andere plaats staan? Hebben we allemaal
dezelfde neus? Kijk maar eens rond…
Besluit: Iedereen heeft een ander uiterlijk. De ene is groter dan de andere, de
ene heeft een andere neus dan de andere, de ene heeft een andere haarkleur, …
Niemand ziet er hetzelfde uit.
INNERLIJK
De lkr laat een foto van een tweeling zien.
Zijn deze meisjes verschillend?
Wat hebben zij gelijk?
haarkleur, kleur ogen, even groot, dezelfde kledij, …
Hebben zij ook iets verschillend?
Zal het ene meisje nooit eens anders zijn dan het tweede meisje?
Zouden ze dezelfde hobby hebben?
Zijn ze steeds op hetzelfde moment ziek?
Zullen ze steeds op hetzelfde moment gelukkig zijn?
Mensen verschillen niet enkel op uiterlijk vlak. Ook innerlijk zijn ze anders.
Hebben alle kinderen van onze klas dezelfde hobby? Of interesses?
Kan het zijn dat je wel dezelfde hobby of interesse hebt?
…
De leuke weetjes kunnen ook eens kort besproken worden indien er nog tijd over
is.
C) EVALUATIE
Besluit trekken:
 Zijn wij qua uiterlijk verschillend?
 Zijn wij diep in ons binnenste anders dan anderen?
 Is dan iedereen anders dan anderen?
Iedereen is verschillend, anders is normaal!
Klasgesprek:
Wie vindt het fijn om allemaal anders te zijn? Waarom?
Wie vindt het niet leuk om allemaal verschillend te zijn? Heb je liever dat
iedereen helemaal hetzelfde is?
Waarom?
BRON:

http://www.gripvzw.be/acties/scholen/lespakketten/28-educatieve-lespakkettenleerkrachten/130-fijn-anders-zijn-lo.html
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SPEL - Eén is gelijk aan één
We zijn allemaal anders. Soms voelen we ons trots over dat anders zijn en
houden we ervan dat te tonen. Een andere keer verstoppen we liever dat anders
zijn omdat we schrik hebben dat we afgewezen worden of omdat we net zoals de
anderen willen zijn. We zijn ook allemaal gelijk omdat we als mensen vele
kenmerken met elkaar delen.
Behandelde onderwerpen
• Persoonlijke identiteit.
• De kenmerken van de mens.
• We zijn allemaal anders, maar toch ook gelijk.
Doelstellingen
• Elkaar leren kennen en leren respecteren in de groep.
• Aantonen dat we allemaal anders zijn.
• Aantonen dat we ook allemaal gelijk zijn.
• Nadenken over de manier waarop we onze eigen identiteit vormen.
Groepsgrootte: Eender
Voorbereiding
• Krijt en een lijst van persoonlijke kenmerken voor deel A.
• Papier, stiften van verschillende kleuren en spelden of kleefband voor deel B.
Instructies
Deze activiteit bestaat uit drie miniactiviteiten die met elkaar verbonden zijn om
de deelnemers de mogelijkheid te geven de verschillen tussen hen te
bestuderen, na te denken over wat hen uniek maakt en wat ze
gemeenschappelijk hebben.
Deel A: Verschillen
1. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt en dat het lokaal zo leeg
mogelijk is.
2. Leg de groep uit dat ze zich moeten voorstellen dat er een lijn in het
midden van het klaslokaal loopt dat het in twee verdeelt. Sta op die lijn.
3. Vraag iedereen om aan één kant van het lokaal te gaan staan en zeg dan:
“ Diegenen die een broek aan hebben, steken de lijn over!”
4. Nadat diegenen met een broek aan de lijn hebben overgestoken, gaat u
verder met een ander kenmerk: bijv. “ Degenen, die van koken houden,
steken nu de lijn over!”
5. Als de groep opgewarmd is, kan u verder gaan met meer uitdagende
kenmerken in verband met het onderwerp, bijv.: diegenen die goede
vrienden hebben die gepest worden omdat ze anders zijn, enz.
Deel B: Uniek zijn
1. Vraag de groep om na te denken over de T-shirts die ze dragen, vooral
diegenen die logo’s of slogans dragen in verband met campagnethema’s.
Dragen ze ze omdat ze het design mooi vinden of omdat ze willen
aantonen dat ze een bepaalde zaak steunen?
2. Leg uit dat iedereen nu zijn eigen persoonlijke logo voor zijn T-shirt gaat
ontwerpen, een logo dat hen kenmerkt en zegt wie ze zijn.

Aanvullende verwerkingsmogelijkheden bij ‘Appartementen’

3

3. Deel pen en papier uit aan de groepsleden en geef hen 15 minuten om
hun persoonlijk ontwerp te tekenen.
4. Als ze klaar zijn, vraag hen dan om hun ontwerpen op hun T-shirts te
spelden of te plakken en in het lokaal rond te wandelen zodat ze kunnen
zien wat de anderen hebben gedaan.
Deel C: Zoeken naar dingen die we gemeenschappelijk hebben
1. Vraag de spelers om een partner te vinden en drie dingen te identificeren
die ze gemeenschappelijk hebben: iets dat ze altijd doen, voelen of
denken, iets anders dat ze soms doen, voelen of denken en een derde
ding dat ze nooit doen, voelen of denken.
2. Vraag de paren nu om een ander paar te vinden die deze kenmerken
delen. Als ze geen ander paar kunnen vinden, moeten ze een groepje van
vier vormen en over drie nieuwe kenmerken die ze allemaal met elkaar
delen opnieuw gaan onderhandelen.
3. Vraag de groepjes van vier dan om groepjes van acht te vormen en
herhaal de onderhandelingen. De activiteit is gedaan als al de deelnemers
één groep vormen en drie dingen hebben geïdentificeerd die ze allemaal
gemeenschappelijk hebben.
4. Als de groep heel groot is, vraag dan of iedereen dezelfde kenmerken
deelt door de spelers in een cirkel te zetten, en als er dan een kenmerk
wordt vernoemd, moeten degenen die er zich mee vereenzelvigen
opstaan. Als iemand er niet bij “hoort”, probeer dan opnieuw met een
ander kenmerk.
Verslag en evaluatie
Vraag de spelers of de activiteit hen bevallen is en vraag wat ze eruit geleerd
hebben:
 Hoe voelde het aan als je de lijn helemaal alleen moest oversteken?
 Hoe voelde het als je je als een uniek persoon vertoonde, anders dan alle
anderen?
 Hoe voelde het aan toen je zag hoeveel kenmerken je deelt met de rest
van de groep?
 Wanneer komt het voor in ons dagelijkse leven dat we uniek en anders
willen zijn, en wanneer vinden we het nodig om ons hetzelfde te voelen als
alle anderen?
Vraag de mensen om enkele van hun eigen ervaringen met elkaar te
delen:
 Heb je ooit je identiteit moeten verstoppen om aanvaard te worden?
 Heb je je ooit gediscrimineerd gevoeld omdat je anders was of omdat je
geassocieerd werd met iemand anders?
 Wanneer ben je gedwongen om een deel van je identiteit op te geven om
in een groep aanvaard te worden?
Tips voor de begeleider
Probeer in deel A eerst te denken aan persoonlijke kenmerken die niet door de
rest van de groep worden gedeeld maar die ook niet te intiem zijn, zoals
persoonlijke “eigenaardigheden”, bijv. de manier waarop je je tanden poetst of
zingt in de douche. Als de groep opgewarmd is, ga dan verder met persoonlijke
ervaringen, vraag naar mensen die gediscrimineerd zijn geweest, die een
migranten-, Roma- (zigeuner of rondtrekkende) vriend hebben, die in een ander
land hebben gewoond, die familieleden hebben die geëmigreerd zijn of die in een
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rolstoel zitten of andere beperkingen heeft. Ga dan verder met het onderzoeken
van persoonlijke smaken, wensen, gevoelens, en zo verder.
Daar de kenmerken in het eerste deel speciaal moeten zijn, kan u best op
voorhand een lijst klaarmaken. Kies voor kenmerken die in aanmerking komen
voor de groep en volgens wat u weet van de deelnemers. Een andere optie is de
leden van de groep te vragen kenmerken voor te stellen, maar wees er dan wel
zeker van dat de groep elkaar goed kent en niemand geneigd zal willen zijn om
te proberen iemand anders te vernederen.
Tijdens het tweede en het derde deel, is het aan de personen zelf om kenmerken
te identificeren.
We raden u aan mee te doen met deze activiteit zodat u het groepsproces beter
kan volgen.
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
SPEL - Ik ook!
Behandelde onderwerpen
De verschillen tussen mensen en de zaken die ze gemeen hebben.
Doelstellingen
• Elkaar leren kennen in de groep.
• Tonen dat we allemaal verschillend zijn.
• Tonen dat we ook hetzelfde zijn.
Groepsgrootte
10 - 12
Voorbereiding
Voorzie voor iedereen een stoel.
Instructies
1. Vorm een cirkel, waarbij iedereen op een stoel zit.
2. Vraag iedereen om aan een eigenschap te denken, die ze uniek wanen, en
die ze niet delen met iemand anders uit de groep.
3. Kies één persoon om te beginnen. Hij of zij vertelt wat haar unieke
eigenschap is, bijvoorbeeld : “Ik ben al drie keer naar Turkije geweest”.
4. Als niemand anders de eigenschap deelt, dan is het aan de volgende
persoon om zijn of haar karakteristiek mee te delen.
5. Als de eigenschap wel op iemand anders van toepassing is dan moet deze
rechtspringen, “ik ook” roepen en bij de persoon die de eigenschap
aankondigde op schoot gaan zitten. Als meerdere mensen dit kenmerk
gemeen hebben gaan ze allemaal op elkaars schoot zitten, bovenop de
eerste persoon. Daarna gaan ze allemaal terug op hun plaats zitten en
moet de speler opnieuw proberen een kenmerk te verzinnen dat alleen op
hem of haar slaat. Als hij/ zij hierin slaagt, gaat het spel verder met de
volgende persoon uit de cirkel.
6. De eerste ronde eindigt als iedereen iets kon verzinnen dat hem of haar
van de anderen onderscheidt.
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7. Nu begint de tweede ronde. Leg uit dat deze ronde bedoeld is om
eigenschappen te zoeken die de groep gemeenschappelijk heeft.
8. Neem één stoel weg en vraag iemand om in het midden van de cirkel te
komen staan. Die persoon moet iets verzinnen dat hij of zij gemeen heeft
met de rest van de groep. Vraag hem om het luidop te zeggen,
bijvoorbeeld “Ik hou van muziek”.
9. Al diegenen voor wie dit ook geldt moeten rechtstaan en naar een andere
stoel lopen, terwijl ze roepen “Ik ook”. De persoon die in het midden stond
moet ook een stoel proberen te vinden. Iemand anders zal nu in het
midden van de cirkel staan.
Verslag en evaluatie
Praat over het spel en over hoe de deelnemers zich voelden, vraag dan:
 Wat was het gemakkelijkst om vinden, eigenschappen die iedereen deelt,
of unieke eigenschappen?
 Wanneer vinden we het in het echte leven fijn om uniek en verschillend te
zijn, en wanneer is het fijn om ons hetzelfde te weten als anderen?
 Denk na over de eigenschappen die je gekozen hebt: de dingen waardoor
je je van de groep onderscheidde, heb je die misschien gemeenschappelijk
met mensen uit andere groepen?
 De dingen die iedereen in deze groep gemeen had, gaan die op voor alle
mensen in de wereld?
Indien er teveel lichamelijke eigenschappen zijn vermeld kan je vragen:
Wat betekent het dat we allemaal ogen hebben, of een hart, of een maag?
Tips voor de begeleider
Deze activiteit moet snel gespeeld worden. Je kan als regel stellen dat de spelers
slechts 10 seconden krijgen om na te denken. Om het spel vlot te laten verlopen
is het belangrijk dat er niet meer dan 10 tot 12 deelnemers zijn. Een grotere
groep zal je allicht moeten opdelen in subgroepjes.
Tijdens de tweede ronde zullen eenvoudige uitspraken als “ik heb armen” of “ik
heb benen” waarschijnlijk meermaals terugkomen. Je kan de spelers vragen om
andere eigenschappen te verzinnen, of je kan het erbij laten en er later tijdens
de bespreking op terugkomen.
Je kan de activiteit ook organiseren zonder stoelen, waarbij iedereen op de vloer
zit, maar dat is iets minder comfortabel.
Het is aangeraden om gewoon mee te doen met de groep.
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
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2) Stereotypen / Vooroordelen
SPEL A: Eerste indrukken
Behandelde onderwerpen
• Persoonlijke identiteit.
• Stereotyperen.
• Hoe we over mensen oordelen op basis van heel weinig echte informatie.
Doelstellingen
• Onze eerste indrukken over mensen vergelijken met die van anderen.
• Bestuderen hoe onze vroegere ervaringen onze eerste indrukken beïnvloeden.
• Ons meer bewust worden van hoe onze indrukken ons gedrag t.o.v. anderen
beïnvloeden.
Tijd
30 minuten
Groepsgrootte
4-12
Voorbereiding
• Selecteer uit tijdschriften enkele foto’s van mensen die boeiende /
verschillende / markante gezichten hebben. Knip de gezichten uit en plak ze
bovenaan op een blad papier en laat een groot stuk papier vrij onderaan.
• Je hebt één blad per deelnemer nodig.
• Balpennen, één per persoon.
Instructies
1. De spelers moeten in een kring zitten en dan moet je iedereen een blad
geven.
2. Ze moeten de beeltenis op het blad bekijken en hun eerste indruk over de
persoon helemaal onderaan het blad opschrijven.
3. Dan moet men de onderrand van het papier omvouwen opdat niemand
ziet wat men heeft geschreven en het blad aan de volgende persoon
doorgeven.
4. Dan moeten de spelers naar de volgende foto kijken en weer hun eerste
indruk opschrijven juist boven het reeds opgevouwen gedeelte, hun stukje
papier ook vouwen om datgene wat ze nu hebben geschreven te
verbergen en dit weer doorgeven.
5. Herhaal dit tot al de bladen de kring rond zijn geweest en iedereen elke
prent heeft gezien.
6. Ontvouw dan de bladen en laat iedereen de verschillende “eerste
indrukken” vergelijken.
Verslag en evaluatie
Spreek over wat er gebeurd is en wat je eruit geleerd hebt:
 Als een groep?
 Wat verraste je?
 Waarop baseerde je je eerste indrukken?
 Omschrijf en vergelijk de voorbeelden met elkaar als je een compleet
verschillende eerste indruk van iemand hebt gehad.
 Wat was het resultaat ervan?
 Wat leert deze activiteit ons over onszelf?
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Tips voor de begeleider
Zorg ervoor dat iedereen de instructies goed begrijpt. Het is handig om te
demonstreren waar de spelers hun commentaar moeten schrijven en hoe ze de
onderrand van het papier moeten omvouwen.
Laat de bladen redelijk snel rondgaan, en laat de mensen niet té lang nadenken.
Het zijn hun éérste indrukken die je wil hebben.
Vermijd foto’s van bekende mensen of beroemdheden.
Probeer een grote verscheidenheid van mensen samen te rapen zoals mensen
van verschillende leeftijden, culturen, etnische groepen, gehandicapten en nietgehandicapten, en zo verder.
Wees voorbereid op sommige sterke argumenten over gedragingen. Afhankelijk
van de groepsgrootte zal het commentaar niet altijd unaniem zijn. Laat de
spelers elkaar niet bekritiseren omwille van hun meningen maar focus op het
debat over de commentaren zelf.
Een alternatieve methode die je kan hanteren als je een grote groep hebt, is het
kopiëren van de foto’s op slides en ze te projecteren op een scherm. Vraag dan
elke deelnemer om hun eerste indruk op te schrijven op genummerde bladen,
haal de bladen na elke ronde op en lees ze hardop voor op het einde.
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
SPEL B: Aan welke kant sta jij.
Hoe denken we echt over racisme en discriminatie? Hoe vaardig zijn we in het
verdedigen van onze eigen standpunten en in het begrijpen van die van
anderen?
Behandelde onderwerpen
• Racisme, antisemitisme, xenofobie en onverdraagzaamheid.
• Verantwoordelijkheid voor de eigen persoonlijke acties.
Doelstellingen
• De standpunten en ideeën van de deelnemers over racisme, antisemitisme,
xenofobie en onverdraagzaamheid tegenover elkaar plaatsen.
• Het zelfbewustzijn van de deelnemers aanwakkeren betreffende de rol die ze
als leden van de samenleving hebben.
• De deelnemers hun gedachten en meningen met elkaar laten delen.
• De verschillen in denken binnen de groep schetsen en herkennen.
• Communicatiehindernissen nemen en iedereen aanmoedigen zijn opinie te
verkondigen.
• De deelnemers ervan bewust maken hoe snel we soms een beslissing moeten
nemen en hoe hevig we het nadien verdedigen , zonder het standpunt van de
andere te kunnen aanvaarden.
Groepsgrootte
10 tot 40
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Voorbereiding
• Flapbord en stiften of anders een overheadprojector.
• Een lijst met stellingen.
• Voordat je met de activiteit begint, schrijf je de stellingen op een flapbord of op
een slide.
Instructies
1. Zeg de deelnemers dat ze zich moeten inbeelden dat er aan de ene kant
van het lokaal een minteken is (-) en aan de andere kant een plusteken
(+).
2. Leg uit dat je een aantal stellingen gaat voorlezen en dat de deelnemers
die het er niet mee eens zijn aan de “min-kant” moeten gaan staan en
diegenen die het er wel mee eens zijn aan de “plus-kant”. Diegenen die
geen mening hebben of aarzelen, moeten in het midden blijven, maar zij
mogen niet spreken.
3. Lees de eerste stellingen voor.
4. Als iedereen zijn positie gekozen heeft, vraag dan aan diegenen die bij de
muur staan om beurten uit te leggen waarom ze deze positie kozen. Ze
moeten proberen de anderen te overtuigen van hun gelijk en om bij hen te
komen staan.
5. Trek hier ongeveer 5-8 minuten voor uit.
6. Als iedereen gesproken heeft, vraag dan dat wie van positie wil
veranderen, dat ook doet.
7. Lees nu een tweede stellingen voor en herhaal het proces.
8. Als er over al de stellingen gediscussieerd is, ga dan direct verder met de
evaluatie.
Verslag en evaluatie
Stel de volgende vragen:
 Hoe voelde je je bij deze oefening?
 Was het moeilijk om te kiezen? Waarom?
 Was het moeilijk om in het midden te blijven en niet te kunnen spreken?
 Welke argumenten werden er gebruikt, waren ze gebaseerd op feiten of
waren ze emotioneel?
 Welke waren het meest effectief?
 Zijn er vergelijkingen tussen wat mensen deden of zeiden tijdens deze
oefening en de realiteit?
 Zijn de stellingen gegrond?
 Was het een nuttige oefening?
 …
Tips voor de begeleider
Om deelname te vergemakkelijken kan je leden die veeleer stil zijn, uitnodigen
voor hun mening uit te komen en degene die altijd tussenkomt, vragen om even
te wachten.
De stellingen zijn noodzakelijk controversieel. Het is belangrijk dat je dit uitlegt
aan het einde van de evaluatie.
Afhankelijk van de groep kan je een debat krijgen over verschillende punten:
 Ondanks hun dubbelzinnigheid, zit er een zekere waarheid in de stellingen.
Leg uit dat in elke soort communicatie verschillende mensen verschillende
dingen verstaan uit hetzelfde statement. Het is normaal dat mensen
verschillend denken en verschillen in wat ze denken. Er is niet
noodzakelijk een juiste of verkeerde houding of positie. Wat het
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belangrijkste is, is dat we de redenen kennen en begrijpen die een
standpunt motiveerden.
Probeer de verbanden met de realiteit van het dagelijkse leven te
schetsen. Dikwijls zien we maar één kant van een probleem. Het gebeurt
ook al eens dat ons gevraagd wordt om iets te verdedigen maar dat we
niet altijd de kans krijgen diep na te denken waarom we dat zouden
moeten doen.
Je zou de groep kunnen vragen hoe dit de democratie beïnvloedt.
In hoeverre luisteren we eigenlijk wel naar de argumenten van andere
mensen? Hoe goed maken we onze eigen standpunten duidelijk? Hoe
vager we zijn, hoe meer we de dubbelzinnigheid voeden en riskeren
verkeerd begrepen te worden.
Hoe consequent zijn we in onze opinies en onze standpunten?

Extra info
Enkele voorbeelden van stellingen:
- Tieners zijn niet te vertrouwen
- Roken is ongezond
- Rijke mensen zijn gierig
- Oude mensen zijn saai
- Alle Moslimmeisjes dragen een hoofddoek
- Jongens zijn sterker dan meisjes
- Blonde vrouwen zijn dom
- Gehandicapten zijn zielig
- Mannen zijn meer racistisch dan vrouwen
- Joden zijn rare mensen
- …
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
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3) Dromen
Behandelde onderwerpen
• Gelijkheid, méér dan gelijke culturele of etnische oorsprong.
• Solidariteit en inlevingsvermogen tussen groepsleden.
Doelstellingen
• Benadrukken van gelijkheid binnen de groep.
• Ontwikkelen van solidariteit en inlevingsvermogen en het creëren van een
positieve atmosfeer in de groep.
• Samenwerking aanmoedigen.
• Elkaar beter leren kennen.
Groepsgrootte
Eender. Tussen 6 en 40.
Voorbereiding
Flapbord en stiften, één set per groep
Instructies
1. De organisatie van deze activiteit hangt af van de grootte van de groep.
Als het gaat om een groep van ongeveer 10 personen kan je als één groep
brainstormen. Als het om een grotere groep gaat kan je deze best opdelen
in groepjes van 5-6 personen.
2. Vraag ieder om gedurende de eerste 5 minuten na te denken over hoe hij/
zij de toekomst zelf ziet. Denk hierbij aan familie, werk, vrije tijd,
woonomgeving, persoonlijke ontwikkeling, burgerrechten.
3. Vraag dan aan de deelnemers om de eigen dromen en aspiraties uit te
wisselen binnen de groep. Gemeenschappelijke kenmerken worden op het
flapbord geschreven of, bij voorkeur, getekend. Denk bijvoorbeeld aan:
het hebben van een job, reizen, kinderen hebben, een eigen huis bezitten,
en zo verder.
4. Vervolgens stelt elke groep zijn tekeningen en conclusies voor.
5. Vraag dan aan de deelnemers om individueel of in groep 3 concrete zaken
op te sommen die hen ervan weerhouden om hun dromen te
verwezenlijken. Vraag ook naar 3 concrete dingen die ze als groep of als
organisatie kunnen doen om dichter bij de verwezenlijking van hun
dromen te komen.
Verslag en evaluatie
Vraag de deelnemers om te praten over de gevoelens die bovenkwamen tijdens
deze activiteit. Vraag dan wat ze prettig vonden aan de activiteit.
Ga verder met andere vragen:
• Was er iets dat je verraste?
• Vind je dat iedereen het recht heeft om zijn dromen waar te maken?
• Denk je dat sommige mensen meer kansen hebben om hun dromen waar te
maken dan anderen? Wie dan en waarom en vind je dit eerlijk?
• Hoe kan je mekaar steunen om hindernissen te overwinnen bij het nastreven
van dromen?
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Tips voor de begeleider
Deze activiteit kan een goede stimulans betekenen voor individu en groep om
praktische zaken te bedenken die ze samen kunnen doen. Voorwaarde is wel dat
ze specifiek genoeg zijn in het beschrijven van hun dromen. Het is belangrijk om
erop te wijzen dat deze activiteit een groepsactiviteit is waarbij men individuele
tekortkomingen kan overstijgen. Bijvoorbeeld: “Ik weet niet hoe ik dit of dat
moet doen”…”Ik heb niet de juiste middelen”.
De activiteit werkt beter als de verschillende inzichten op een creatieve manier
worden samengezet. Als de groep last heeft met tekenen kan men ook de
collagetechniek toepassen met oude tijdschriften, schaar en lijm. Je zou ook
kunnen vragen om dromen uit te beelden in sketches. Elke methode die de
spontaniteit en de creatieve expressie vergemakkelijkt is beter dan alleen
schrijven en verbale communicatie.
Het is gemakkelijker om links te leggen met racisme, vreemdelingenhaat en
antisemitisme als de groep multicultureel is. De vraag of iedereen recht heeft op
het nastreven van zijn dromen helpt anders wel in die richting te denken.
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
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4) Balonnen
Behandelde onderwerpen
Wat de groep uitkiest
Doelstellingen
• Een positieve groepssfeer creëren.
• Nadenken over de verdrukkings-, discriminatie- en uitsluitingsmechanismen.
• De groep naar positieve actie leiden en opvolgingsactiviteiten aanmoedigen.
Groepsgrootte
10-40
Voorbereiding
• 2 ballonnen per deelnemer.
• 2 stukjes touw (ongeveer 50 cm lang) per deelnemer.
• Viltstift of marker.
• Zelfklevende etiketten en pennen.
• Een witte muur of een schrijfbord.
• De kamer moet groot genoeg zijn om door elkaar te kunnen lopen en het
midden moet vrij zijn van stoelen en tafels.
Instructies
1. Vraag de deelnemers een minuut na te denken over in welke soort
samenleving ze graag zouden wonen en 2 kenmerken van deze
samenleving te onthouden.
2. Vraag hen deze 2 kenmerken op een zelfklever te schrijven, en dan, één
na één, de zelfklevers op de muur of op het bord te komen plakken.
3. Vraag de deelnemers dan na te denken over 2 dingen, hinderpalen, die
hen verhinderen de 2 kenmerken van hun ideale samenleving na te
streven.
4. Deel de vilt- of markeerstiften uit, geef iedereen 2 ballonnen en 2 stukjes
touw en vraag hen de ballonnen op te blazen en de twee hinderpalen op
de ballonnen te noteren, die hen verhinderen hun ideale samenleving na
te streven.
5. Ga de cirkel rond en vraag iedereen welke twee woorden ze hebben
opgeschreven
6. Vertel de groep dat ze nu de mogelijkheid hebben om die hinderpalen te
doorbreken. Iedereen moet de 2 ballonnen aan de enkels vastmaken. Als
iedereen klaar is, moeten ze proberen de ballonnen stuk te stampen om
hun hinderpalen te doorbreken. Om nog meer plezier en competitie in het
spel te brengen, kan je hen voorstellen elkaars ballonnen proberen stuk te
stampen, terwijl ze hun eigen ballonnen moeten verdedigen.
7. Geef het startschot.
Verslag en evaluatie
Begin de discussie met de deelnemers te vragen of ze de activiteit leuk vonden
en hoe ze zich erbij voelden. Vervolg met vragen zoals:
 Hoe komt het dat de hinderpalen die ons belemmeren zo zwaar zijn? Waar
komen ze vandaan?
 Denk je dat er mensen zijn die meer dergelijke hinderpalen met zich
meedragen dan anderen?
 Wie zijn die mensen?
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Kunnen we iets doen om hen te helpen die hinderpalen uit de weg te
ruimen?

Tips voor de begeleider
Deze activiteit gaat goed samen met de activiteit “dromen”, omdat ze dezelfde
onderwerpen behandelen. Speel bijvoorbeeld “ballonnen” nadat de groep haar
‘droomtekeningen’ heeft samengebracht.
Het leukste aspect van “Ballonnen” is het plezier en de opwinding als iedereen de
ballonnen stuk stampt en je hen kan horen ploffen. Dit is het element dat je
moet behouden, als je de activiteit wil aanpassen.
Suggesties voor opvolging
De discussie zal leiden tot ideeën voor concrete opvolgingsactiviteiten. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat de groep een activiteit plant waarin ze willen
samenwerken om de hinderpalen uit de weg te ruimen. Een andere mogelijkheid
bestaat erin dat ze willen werken aan de realisatie van een bepaald aspect van
hun ideale samenleving.
Bron: http://www.vormen.org/AllemaalAnders/OverzichtActiviteiten.htm
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Aanvullende les (facultatief) : stereotypen & vooroordelen
Doelstellingen:
De leerlingen
- begrijpen dat stereotypen overdreven denkbeelden zijn die we hebben van een
groep mensen zonder ze werkelijk te kennen en dat deze vaak niet stroken met
de realiteit,
- begrijpen dat we mensen vaak in hokje duwen en dat we daardoor veel van
iemand over het hoofd zien,
- verwoorden dat vooroordelen ontstaan uit angst voor het andere, omdat we
onszelf in een positief daglicht willen stellen en omdat we in onzekere situaties
geneigd zijn een zondebok te zoeken,
- begrijpen dat vooroordelen vervelende gevolgen kunnen hebben als we ernaar
handelen,
- zijn gemotiveerd om elkaar echt te leren kennen en te appreciëren.
Werkwijze:
Samen met de leerlingen de werkbladen lezen en bespreken.
De vragen / opdrachten worden door de begeleider en de leerlingen samen
opgelost / uitgevoerd en verder uitgediept.
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IE D E R E E N
ANDERS & GELIJK

1

Stereotypen:

Blonde vrouwen zijn dom. Homo’s zijn verwijfd. Ouderen
zijn traag op het werk. Moslima’s dragen een hoofddoek.
Gehandicapten zijn zielig.

Eén eigenschap maar?
Iedereen kent deze stereotype beelden. Stereotypen zijn
overdreven beelden van een groep. Ze kloppen niet met
de werkelijkheid. Er wordt vaak één eigenschap
uitgekozen die dan geldt voor de hele groep.

De stereotypen
behoren tot de beelden
die je dagelijks op tv
internet en in tijdschriften ziet.

Het stereotype beeld van bijvoorbeeld een moslima met een hoofddoek is
moeilijk te bestrijden. Ze kloppen voor een deel. Veel moslima’s dragen een
hoofddoek. Ook op school of het werk. Maar moslims zouden zelf bijvoorbeeld
hele andere beelden kiezen om moslimvrouwen te beschrijven.
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Lekker overzichtelijk
Wanneer mensen in stereotypen
denken, plaatsen ze groepen
mensen in hokjes. Ze proberen de
wereld overzichtelijk te houden.
Ongelooflijk stom
Stereotypen beïnvloeden je kijk op
de wereld. Je kijkt naar iemand
vanuit het stereotype beeld dat je
hebt. Je ziet een gehandicapte als
zielig. Niet meer dan dat. Daardoor
zie je dus veel van iemand over
het hoofd. Ga maar na.
En degene waar het over gaat, kan zich vaak al helemáál niet vinden in de
stereotypering. Dat is niet raar. Het klopt ook niet!
Stereotype beelden zijn ongelooflijk stom.
Vraag 1
" Maak een lijst van stereotyperingen die jij kent.
Vrouwen zijn… Allochtonen… Homo’s… Gehandicapten… Vul zelf verder aan.
" Hoe kijk jij naar de mensen van je lijst?

2

Vooroordelen

Met stereotype denkbeelden heb je een mening
over andere mensen zónder dat je ze kent. Als jij
vindt dat allochtonen ‘helemaal niet willen werken’
dan is dat een vooroordeel. Je hebt namelijk een
mening die je bij voorbaat al in je hoofd hebt.
Je weet niet of het wel klopt met de feiten.

Die zijn nou eenmaal zo
Bij een vooroordeel bekijk je een persoon niet als individu
met leuke en minder leuke eigenschappen. Je plaatst iemand
bij voorbaat in een hokje: ‘die... zijn allemaal zo’.

Vraag 2
Welke vooroordelen bestaan er over groepen waar jij bij
hoort?
Wat vind je daarvan?
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Zie je wel!
Vooroordelen zijn hardnekkig. Ze worden steeds maar weer
herhaald. Steeds als blijkt dat een vooroordeel niet waar is,
hoor je: ‘Ja, maar dát is een uitzondering’. En die ene keer dat
een vooroordeel wordt bevestigd, is dat een bewijs voor het
gelijk: ‘Zie je wel’.
Vaak gaat het niet om de feiten.
Het gaat om de emoties die meespelen.

Angst voor het andere
Vooroordelen ontstaan door angst voor het
andere.
Mensen weten niet hoe het nou precies zit. Of
ze willen het niet weten. Ze vragen het niet of
zoeken het niet uit.
Ze zeggen wat ze er zelf bij bedacht hebben.
Of wat ze anderen hebben horen zeggen. Ga
maar bij jezelf na.
Wij & zij
Vooroordelen hebben een functie. Door verschil te maken tussen ‘wij’ en ‘zij’ kun
je jezelf van je positieve kant laten zien: ‘zo ben ik in elk geval niet’.
Door de schuld aan anderen te geven, heb jij geen schuld. Wanneer er veel
werkloosheid is of wanneer mensen zich onveilig voelen, dan trekken mensen
zich meer terug. Bijvoorbeeld op zichzelf en in de eigen groep. Dat verhoogt de
spanning tussen groepen.
Zondebokken
Mensen zijn in onzekere situaties eerder geneigd om zondebokken aan te wijzen.
Dit gebeurt uit machteloosheid, angst of onzekerheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren dat de joden, wat uitliep op zes miljoen doden. Na de aanslagen
van 11 september 2001 in New York is ‘de moslim’ wereldvijand nummer 1.

Vraag 3
Geef eens een voorbeeld van wij en zij-denken waarmee jij op school of
daarbuiten te maken hebt. Welk vooroordeel zit daar achter?
Wat is het gevolg voor de zondebok in jouw voorbeeld?

Iedereen zegt het toch?
Vooroordelen zijn vaak niet waar.
Toch heeft iedereen ze.
Je hoort ze in gesprekken op school. Of in de trein
en op feestjes. De onverdraagzaamheid lijkt
geaccepteerd… of niet? Dat mensen hardop hun
vooroordelen uitspreken, wil dat dan zeggen dat
je deze moet tolereren?
Wat vind jij?
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Je zet mensen buitenspel
Hoe normaal het ook lijkt om vooroordelen te
hebben, het is belangrijk om alert te blijven.
Vooroordelen kunnen vervelende gevolgen
hebben wanneer mensen ernaar gaan handelen.
Of wanneer iemand niet open staat voor een
ander, omdat zijn mening al vaststaat. Dat kan
pijnlijk zijn.
Je zet de persoon over wie het gaat buitenspel.
Het doet er niet meer toe wat hij zegt of doet.
Dat doe je toch niet?
Grappen & grollen
Je kent ze vast wel, moppen over vrouwen, Belgen, Joden, allochtonen en
homoseksuelen. Af en toe is een mop leuk. Toch moet je ook bij moppen
opletten. In een mop kan een minachtende toon zitten.
Grappen houden een vooroordeel in stand.
Vraag 4
Wat kunnen we doen om de ander echt te leren kennen en te leren
appreciëren (=waarderen)?
BRON:
http://www.cgb.nl/publicaties/publicatie/221045/iedereen_anders_gelijk_vmbo
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