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KENNISMAKING 

Methode en omschrijving 

De workshopbegeleiders stellen zichzelf en het project ‘Youth for Human Rights’ voor in spelvorm. 

De workshopbegeleiders vertellen over hun dagdagelijks leven. De bedoeling is dat de 

deelnemers rechtop staan vanaf het moment ze denken dat er iets wordt vermeld dat met een 

kinder- of mensenrecht te maken heeft. Ze tellen hoeveel keer dit aan bod kwam. 

 

KENNISMAKING DEELNEMERS - PRIVILEGE WALK 

Methode en omschrijving 

Een kennismakingsoefening gebaseerd op de methodiek van de privilege walk (zie bijlage 2) 

1.  Nodig de deelnemers uit om op armlengte van elkaar een rechte lijn te vormen in het 

midden van de ruimte. 

2.  Deelnemers zullen elkaar aan de hand van een aantal vragen beter leren kennen.  

3.  Straks worden een aantal stellingen voorgelezen en je volgt de instructies die je worden 

gegeven. Bijvoorbeeld, wanneer de begeleider zegt: “neem een stap voorwaarts als je een 

honger hebt”, stappen enkel diegene die honger hebben voorwaarts nemen; de anderen 

blijven staan. 

4. Elke stap moet ongeveer een gemiddelde stap zijn: niet te groot, niet te klein (tip: zijn er 

tegels, zet dan telkens één tegel vooruit of achteruit). 

5.  Als je vindt dat de stelling niet van toepassing is op jou OF het lukt jou écht niet om het in 

te schatten, dan blijf je staan (maar probeer vooral zoveel mogelijk te vertrekken vanuit jouw 

personage (indien je met personages werkt), hoe zou het zijn voor hem/haar?).   

Vragen  

Intro: 

We vragen hen allen een stap achter de lijn te zetten en overlopen de deelnemerslijst alsvolgt: 

- Neem een stap voorwaarts als je xxx heet en xxx vertegenwoordigt 



Op die manier horen de deelnemers elkaar naam en organisatie die ze vertegenwoordigen. 

Wanneer iedereen tegen de lijn staat lezen we de volgende stellingen: 

1. Als je een vrijwilliger bent in een organisatie, zet dan een stap vooruit. (participatie)  

2. Zet een stap vooruit als je ooit in een jeugdbeweging zat. (recht op vrije tijd) 

3. Zet een stap vooruit als je nog elke dag speelt. (recht op spel) 

4. Als je ouders naar de universiteit of de hogeschool gingen, neem een stap voorwaarts. 

(recht op onderwijs)  

5. Neem een stap achterwaarts, als je druk ervaart om je als jongen jongensachtig te 

gedragen en als meisje meisjesachtig te gedragen. Voel je deze druk niet echt, blijf dan 

staan. (principe van non-discriminatie) 

6. Zet een stap achteruit als je niet alles kan en mag eten.. (recht op voeding)  

7. Zet een stap vooruit/achteruit als je je maakt zorgen om je ecologische voetafdruk. 

(recht op een gezonde leefomgeving) 

8. Zet een stap achteruit als je ooit schrik had om je mening te verkondigen (recht op vrije 

meningsuiting) 

9. Als je je goed voelt over hoe kinderen en jongeren in de media worden weergegeven, 

neem dan een stap voorwaarts. (recht op bescherming tegen schadelijke beelden en 

teksten) 

10. Zet een stap achteruit als je ooit al eens een recht geschonden hebt.  

11. Zet een stap achteruit als jouw rechten ooit al eens geschonden werden. 

12. Zet een stap vooruit als je ooit voor iemands rechten ben opgekomen. 

 

Debriefing 

 

- Hoe voelt het om helemaal vooraan te staan? Helemaal achteraan? In het midden? 

- We hebben daarnet vragen gesteld die mensenrechten of kinderrechten representeren. 

Wie dacht er aan een recht als we vraag XXX stelden?  

- Zou je een gelijkaardige oefening met kinderen/jongeren in jouw organisatie gebruiken?  

 

Deze oefening is gebaseerd op een methodiek uit mensenrechteneducatie, genaamd de 

‘privilege walk’ (PW). In bijlage II kan je meer lezen over deze methodiek en deze aanpassen 

waar nodig en gebruiken in je eigen organisatie. De vragen die worden gesteld kunnen verband 

houden met het bredere thema kinder- en mensenrechten (bij wijze van introductie om rechten te 

leren kennen) of rond een specifiek thema waar jouw doelgroep vragen over heeft of waar je als 

jeugdwerker merkt dat er uitdagingen liggen.   



Via de PW kunnen deelnemers voor een stuk lijfelijk ervaren op welke wijze privileges een rol 

spelen in het dagelijkse leven van jongeren. Het doel is niet om de deelnemers die meer macht, 

privileges of meer hulpbronnen hebben te beschuldigen, maar om deze meer zichtbaar te maken. 

Met de PW willen we mensen in de eerste plaats meer bewustmaken van het oneerlijke speelveld 

van privileges en hoe zij ook kunnen spelen in elke jeugdwerking.  

 

Een aantal tips of aandachtspunten!  

Wat als je de privilege walk met jouw kinderen/jongeren wil doen?  

Als facilitator is het van belang om tijdens de introductie van de oefening een veilig kader te 

scheppen. Er wordt bij de start van de oefening benadrukt dat hoewel dit voor sommige 

deelnemers geen confronterende oefening is, dit voor andere deelnemers heel zwaar kan zijn. 

Schat op voorhand in hoe deze oefening kan binnenkomen voor deelnemers in jouw groep. 

Benadruk voor de start van de oefening dat niemand verplicht is hun verhaal te delen. 

Je kan de PW zo invullen dat deelnemers of stappen zetten vanuit hun eigen persoon of vanuit 

een personage. Vertrek je vanuit hun eigen persoon, zorg dan dat je de deelnemers voldoende 

kent en er veiligheid en vertrouwen is in de groep. Vertrek je vanuit personages, kan het empathie 

opwekken omdat je in de huid van een ander kind/jongere kruipt en nadenkt hoe het voor hen 

voelt om op te groeien/ te leven in de huidige maatschappij. Werk je met jonge kinderen? Pas 

dan zeker de thema’s en taal tijdens de oefening aan.  

Na de oefening merk je op dat sommige personen helemaal vooraan staan en anderen helemaal 

achteraan. Je kan ook gebruik maken van concrete kinder- en mensenrechten om aan te tonen 

dat deze rechten de kloof ook kunnen dichten. Vb: zet een stap achteruit als je geen recht op 

spelen hebt, enz.  

SIMULATIE - CLASH OF FREEDOMS  

 
Titel Clash of Freedoms 

(gebaseerd op methodiek uit Bookmarks) 

Duur en start van 

de sessie 

1u40 min. 



 

Doelstellingen - 

verwachte 

leeruitkomsten 

De deelnemers komen terecht in een simulatie waar ze geconfronteerd 

worden met discriminatie en tegengestelde meningen en zelfs 

haatspraak.  

Een simulatie die de deelnemers stimuleert om te reflecteren op de rol 

van jeugdwerk in relatie tot mensenrechteneducatie. 

De simulatie toont de uitdagingen en kansen voor oplossingen eens 

zulke situaties voorkomen.  

Daarnaast ervaren de deelnemers hoe vrije meningsuiting ook kan 

bijdragen aan het functioneren van een democratische samenleving. 

Bovendien worden de voor- en nadelen bekeken van het ‘geen grenzen 

hebben’ op vrije meningsuiting. 

 

Methode/ 

omschrijving 

sessie 

 

[Timing] 
 
 
 
 
5 min. 
 
 

[Inhoud/methodieken] 
 
Groepsgrootte: 9 deelnemers 
Duur: 1u40 min. 
 
Uitleg simulatie, verkennen rollen en situatie 
 
Korte uitleg simulatie + creëren veilige ruimte 

- Benadrukken dat er vanuit rol gereageerd en 
gehandeld wordt 

- Benadrukken dat ook alleen maar kan lukken 
als iedereen in z’n rol kruipt. 

- Aangeven dat er een duidelijk signaal zal zijn 
wanneer de simulatie start en wanneer ze 
stopt. Alles wat daartussen gebeurt behoort tot 
de simulatie (ook bv. eventuele verplaatsingen) 

- Dat wat wij als begeleider doen is ook vanuit 
een rol 

- Wij observeren doorheen de oefening, er 
kunnen geen vragen aan ons gesteld worden 
over de invulling van de oefening 

 
Verdelen in 2 steden: Brasschaat (2/3e van de groep) 
en Borgerhout (1/3e van de groep) 
 
De verdeling doen we zelf. 

- 9 deelnemers 
- 6 Brasschaat 
- 3 Borgerhout 

🡺 Negeer protesten over oneerlijke verdeling 
 



“De simulatie start nu” 
 

- de groepen gaan naar hun eigen lokaal samen 
met hun ambtenaar (Ellen & Anne) en krijgen 
daar hun situatie 

- (Indien voldoende) De observatoren komen 
samen, verdelen de jeugdgroepen en overlopen 
de “richtlijnen” bij observeren 

 

 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulatie 
 
Fase 1: Groepsidentiteit 
De 2 groepen lezen elk in hun eigen groepje over hun 
situatie (zie bijlage 3). 1 iemand leest voor. Even stil 
maken en nadenken over 1 woord dat hun groep 
omschrijft. Let wel, je bent zelf ook deel van deze 
groep.  
Ze krijgen daarna ook enkele persona om zich beter in 
hun groep te kunnen inleven (zie bijlage 4). 
Daarna denken ze samen verder na over het leven, 
activiteiten, tradities in hun groep. 
Straks krijgen ze elk 2 minuten om hun groep voor te 
stellen. 
4 vragen: 

- Wat is onze groepsnaam? 
- Wie zijn wij als groep? Wat is onze identiteit? 
- Wie ben ik? Wat is mijn rol binnen de groep? En 

wat is mijn band met deze groep? 
- Wat doen we? (activiteiten & tradities) 

 
2 groepen terug samen brengen 
 
 
Fase 2: Groepsvoorstelling 
“Welkom op deze meeting. We zijn verheugd jullie 
beide groepen te mogen ontmoeten. Vooraleer we zelf 
meer uitleg geven, horen we graag wie jullie zijn”. 
 
De 2 groepen stellen zichzelf voor. Elke groep krijgt 2 
minuten. We moedigen hen aan om enkele statements 
te maken (rond hoe ze zichzelf en de ander zien) als ze 
dit willen. 
Indien ze met elkaar in gesprek gaan of vragen stellen, 
laat hen dan ook de ruimte om dit te doen. 



 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het einde krijgt elke groep de mogelijkheid om een 
finale vraag te stellen aan de andere groep. 
 
Fase 3: Aanloop Tijdsprong 
“Zoals je nog wel weet schreven we een wedstrijd uit 
voor het maken van een expo over het leven van 
jongeren in Antwerpen. Jullie namen hieraan deel en 
zijn verkozen om deze expo verder uit te werken en tot 
een goed einde te brengen. We willen jullie vragen om 
terug naar jullie gemeente te gaan en jullie ideeën 
hierrond verder uit te werken en met de groep na te 
denken over hoe jullie dit zouden aanpakken. Doe dit 
niet alleen en betrek ook de anderen jongeren uit je 
gemeente. Hou een rondvraag via sociale media. We 
horen binnen enkele maanden graag hoe jullie de expo 
“Jongeren in Antwerpen” verder vorm zouden geven.” 
 
Fase 4: De expo -  Bespreking in eigen groep 
De twee groepen gaan met hun ambtenaar terug naar 
hun gemeente. Drie richtvragen die nog kunnen 
helpen: 

- Waaraan denk je bij “het leven in Antwerpen” 
- Waarover zou deze expo moeten gaan? 
- Hoe zouden jullie dit vanuit jullie jongerengroep 

verder invullen. (om nog eens de link te leggen 
naar hun groepsidentiteit) 

 
Na 5 minuten: Launch extra impuls, ambtenaar spreekt 
groep terug aan. 
Er zijn wat problemen gesignaleerd, je weet hoe dat 
gaat in de politiek, en de burgemeesters van 
Borgerhout en Brasschaat zijn enkele thema’s overeen 
gekomen die zeker deel moeten uitmaken van deze 
expo. 

- Positieve beeldvorming van jongeren in de 
media 

- Klimaat 
- Publieke ruimte & ontmoeting 
- Gelijke kansen 

Belangrijk is dat je goed kan verkondigen wat 
belangrijk is voor jullie binnen elk van deze thema’s. 
 
Deze thema’s staan elk op een afzonderlijk papiertje. 
We geven deze aan de groep. Tussen de bundels zit 



 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 min. 
 
 
 
2 min. 

een krantenartikel/facebookbericht (bijlage 5 en 6) van 
de andere groep. 
 
De groep werkt verder. 
 
Fase 5 - Het finale voorstel 
De 2 groepen komen samen in Brasschaat met hun 
voorstellen. De burgemeester van Borgerhout is echter 
nog niet aanwezig. Deze werd opgeroepen voor een 
dringende bijeenkomst maar zal hier binnen 15 
minuten zijn. Omdat we dus niet veel tijd hebben, 
stellen we voor om thema’s even te verdelen: 

- Thema 1: 1 Borgerhout & 3 Brasschaat 
- Thema 2: 2 Borgerhout & 3 Brasschaat 

 
Elke groep krijgt de opdracht om samen hun thema te 
te bekijken en een overeenkomst te vinden over het 
uiteindelijke voorstel voor de expo. We gaan voor een 
democratische aanpak. Over elk voorstel moet 
gestemd worden en moet goedgekeurd worden door 
de meerderheid van de deelnemers (van de resp. 
themagroep). 

🡺 Negeer protesten over oneerlijke verdeling 
 
Fase 6: Voorstellen 
Voorstelling ideeën aan beide burgemeesters. 
 
 
Fase 7: Afronding 
Haal de groep weg uit het ruimte. Zorg voor een 
overgang en geen plotse afkapping. 
Bv. Bedankt voor jullie input en samenwerking. We 
gaan nu in beraadslaging over de aangereikte acties en 
zullen na de volgende gemeenteraden terugkoppelen. 
 
De simulatie is over. 
 
Ga onmiddellijk over het tot losschudden van de rol 
(letterlijk). En tot een energizer, iets silly waarbij er 
geen “kampen” gecreëerd worden. 
 

Materiaal/ nodige 

ruimte 

3 ruimtes Flipcharts, alchoholstiften, balpennen, post-its, 

gekleurd papier 



Voorbereiding (bv. 

Hand-outs, 

documenten, 

etc…) en bronnen 

 

- Groepsverdeling maken adhv effectieve aantal deelnemers: 2 

observatoren (indien mogelijk), 1/3e Borgerhout en 2/3e 

Brasschaat 

- Richtvragen voor in fase 1 (1 per groep) 

- Verhaal uittekenen op flap 

  

 
 
Energizer 
https://youtu.be/ZTpn30Pms8I 

https://www.youtube.com/watch?v=u3EBFeByYOw 

 

 

Debriefing 

 

- Wat vond je? Hoe heb je het ervaren? 

- Hoe met eigen kinderen/jongeren aanpakken? Hoe dit gebruiken met je kinderen/jongeren? 

- Rol van jeugdwerker: wat als je zou moeten ingrijpen als jeugdwerker in zo’n situatie? Hoe pak 

je dat aan?  

- Waarom is het niet zo evident om hierrond te werken? 

 

 

Een aantal tips of aandachtspunten!  

Wat als je een simulatie-oefening met jouw kinderen/jongeren wil doen?  

● Een simulatie vraagt heel wat tijd, dit zowel qua voorbereiding, uitvoering als debriefing 

achteraf. 

● Bekijk de achtergrond van je deelnemers goed op voorhand. Welke organisatie 

vertegenwoordigen zij? Wat ligt er kort tegen hun leefwereld? Welke achtergrond 

hebben ze zelf? Let ook goed op wie je in welke groep indeelt. 

 

● Voorzie voldoende tijd voor de activiteit zelf. Bij de indeling in de verschillende fasen 

besteed je best voldoende wat aandacht aan fase 1: het bepalen van de eigen en de 

groepsidentiteit. Durf hier ook traag over gaan. Dit helpt de deelnemers om in hun rol te 

stappen en die ook aan te houden. Het geven van enkele persona’s kan helpen bij deze 

inleving. Wat ook kan helpen is elk groepslid een blanco ‘invulprofiel’ te geven, opdat ze 

eerst gemotiveerd worden om verder na te denken over wie zij zijn alvorens hun 

groepsidentiteit verder te bespreken. 

 

● Een simulatie kan heftig zijn. Er kunnen woordenwissels plaats vinden vanuit de rollen. 

Onmiddellijk nadat je de simulatie stopzette voorzie je een energizer om de rollen 

https://www.youtube.com/watch?v=u3EBFeByYOw


letterlijk los te schudden. Kies voor een ludieke energizer die volledig losstaat van de 

oefening en tegelijkertijd verbinding stimuleert. Let op met energizers waarbij je elkaar 

moet aanraken. Vaak volstaat 1 energizer niet. Doe dit ook voor je de debriefing houdt. 

 

● Een dergelijke simulatie vraagt een zeer uitgebreide debriefing. Reken hier voldoende 

tijd voor uit. In bijlage 8 vind je een uitgewerkte uitgebreide debriefing. 

 

 

 

MENSENRECHTENEDUCATIE: SAY WHAT???  

Methode en omschrijving 

Naast het kennen en leren toepassen van methodieken uit mensenrechteneducatie (MRE) is het 

ook van belang om te weten wat MRE nu eigenlijk inhoudt. Samengevat kunnen we de volgende 

drie elementen van mensenrechteneducatie worden onderscheiden:  

 

1. Leren over mensenrechten betekent dat kinderen en jongeren kennis hebben over de 

verschillende mensenrechten en kinderrechten en het belang en de bescherming ervan. Dit luik 

richt zich eerder op de inhoud van het leren.  

 

Vraag voor deelnemers: kunnen jullie zelf voorbeelden aangeven hoe jullie als jeugdwerker 

kennis over kinderrechten/mensenrechten bijbrengen?  

Indien weinig voorbeelden: waarom is het niet zo evident om dit te doen? Wat zou helpen?  

 

- Vb: quiz georganiseerd in het jeugdhuis over kinderen op de vlucht 

 

 

2. Leren door mensenrechten betekent als jeugdwerker een omgeving of context creëren, 

georganiseerd volgens de waarden en de principes van mensenrechten (waaronder participatie, 

vrijheid van gedachte, vrije meningsuiting, etc.). Leren door mensenrechten gaat over de manier 

waarop mensenrechten worden geleerd.  

 

Vraag voor deelnemers: kunnen jullie zelf voorbeelden aangeven hoe jullie als jeugdwerker 

kennis over kinderrechten/mensenrechten bijbrengen? Indien weinig voorbeelden: waarom is het 

niet zo evident om dit te doen? Wat zou helpen?  

 

 Vb: regels in de groep over hoe we respectvol met elkaar omgaan. 

 

3. Leren voor mensenrechten is gericht op het leren toepassen van vaardigheden, attitudes en 

waarden in het dagelijks leven. Dit derde element is gericht op het stimuleren van actie 

ondernemen (alleen of samen) ter promotie en verdediging van mensenrechten. 



 

Vraag voor deelnemers: kunnen jullie zelf voorbeelden aangeven hoe jullie als jeugdwerker 

kennis over kinderrechten/mensenrechten bijbrengen? Indien weinig voorbeelden: waarom is het 

niet zo evident om dit te doen? Wat zou helpen?  

 

 Vb: meegedaan met een klimaatmars  

 

 

Extra: Indien tijd over een aantal stellingen om discussie te stimuleren:  

- Wat maakt het net moeilijk om kinder/mensenrechten te benoemen of te definiëren in 

het jeugdwerk? Waarom is het belangrijk kinder/mensenrechten expliciet te benoemen? 

- Hoe zou een training over dit onderwerp er moeten uitzien?  

- Hoe zou communicatie rond een dergelijke training er moeten uitzien? 

- Is jeugdwerk een mensenrechtenberoep?  

 

 
 

CHECK OUT 

Wat vond ik van de vorming?  

Wat neem ik mee uit deze vorming?  

Hoe ga ik dit concreet aanpakken? 

Hoe ga ik MRE levend houden? 

 

 

 

REFERENTIES MENSENRECHTENEDUCATIE 

Compass: handboek met algemene en thematische achtergrond en héél wat methodieken - 

https://www.coe. int/en/web/compass   

Compasito: Handboek met heel wat methodieken in mensenrechteneducatie met een 

specifieke focus op kinderen - http://www.eycb.coe.int/compasito/   

Bookmarks: Haatspraak - http://coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-connexions   

All different – all equal: education pack rond diversiteit, mensenrechten en participatie - 

https://www.JINTbe/Infotheek/Inhoudelijkeondersteuning/Intercultureelleren/Meerlezen/tabid/19

1/ArticleId/84/Publicatie-All-different-all-equal.aspx    

Enter Dignityland: Spel rond sociale rechten - https://www.coe.int/en/web/enter/enter-

dignityland-1   

 

 

http://www.eycb.coe.int/compasito/
http://coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-connexions
https://www.jintbe/Infotheek/Inhoudelijkeondersteuning/Intercultureelleren/Meerlezen/tabid/191/ArticleId/84/Publicatie-All-different-all-equal.aspx
https://www.jintbe/Infotheek/Inhoudelijkeondersteuning/Intercultureelleren/Meerlezen/tabid/191/ArticleId/84/Publicatie-All-different-all-equal.aspx
https://www.coe.int/en/web/enter/enter-dignityland-1
https://www.coe.int/en/web/enter/enter-dignityland-1


De KeKi Kinderrechtendatabank geeft een overzicht van instrumenten, Vlaams onderzoek en 

wetenschappelijke nationale en internationale publicaties over kinderrechten. Je kan de 

databank consulteren in het Nederlands en het Engels. http://www.kekidatabank.be/   

Op de website van KeKi worden eigen onderzoeken, publicaties, beleidsadviezen en 

presentaties verzameld. Voor meer informatie: https://www.keki.be/nl/onderzoek-projecten   

 

Youth For Human Rights: https://noored.ee/human-rights-education/ 

JINT is sinds 2017 partner in het Europees netwerkproject Youth for Human Rights met als doel 

mensenrechten(educatie) bovenaan de jeugdwerk-agenda te plaatsen. Tijdens een 

inspiratienamiddag in juni 2019 deelden we resultaten uit dit project met professionals werkzaam 

in onderwijs, beleid en praktijk en zetten het thema mensenrechten op de agenda van het 

Vlaamse jeugdwerk. JINT werkte hiervoor samen met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi). 

Lees het verslag hier: 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesstaging/jint/inline-files/REPORT-

YFHR_terugblik%20inspiratienamiddag_0.pdf 

 

 

CONTACTGEGEVENS BEGELEIDERS 

Anne en Ellen volgden een train-de-trainer over mensenrechteneducatie tijdens het Europees 

samenwerkingsproject Youth for Human rights. 

Anne Peeters, JINT (trainerspool) 

Als sociaal-cultureel pedagoog, gelooft Anne in de kracht van non-formele educatie en 

ervaringsgericht leren. Dit vertaalde zich, sinds 2013, in een actieve deelname aan de 

vormingspool van Tumult. Wat startte als een hobby, leidde tot de opstart als freelance trainer 

binnen de trainerspool van het Europees Jeugdforum en Jint. Anne werkt rond de thema’s 

vredeseducatie, haatspraak, mensenrechten(educatie), migratie, vrijwilligersmanagement en 

het faciliteren van groepsprocessen. 

Contact: peetersanne1@gmail.com 

Ellen Van Vooren, Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en Jint trainerspool  

Ellen is inhoudelijk stafmedewerker bij KeKi. Ze werkt er over de thema’s participatie, 

mensenrechteneducatie, diversiteit en inclusie, welzijn, welbevinden, gezondheid, 

duurzaamheid en omgeving. Daarnaast staat ze in voor de begeleiding van professionals over 

kinderrechten door middel van zelfreflectie en co-creatie.  

http://www.kekidatabank.be/
https://www.keki.be/nl/onderzoek-projecten
https://noored.ee/human-rights-education/
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesstaging/jint/inline-files/REPORT-YFHR_terugblik%20inspiratienamiddag_0.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesstaging/jint/inline-files/REPORT-YFHR_terugblik%20inspiratienamiddag_0.pdf


Contact: ellen.vanvooren@keki.be  

 

 

BIJLAGE I: QUIZ: KINDERRECHTEN OF 

MENSENRECHTENBINGO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE II: PRIVILEGE WALK 

  

Objectieven 

  

Privilege is een voorrecht. Dankzij de privilege walk (PW) kunnen deelnemers voor een stuk 

lijfelijk ervaren op welke wijze privileges een rol spelen in het dagelijkse leven van jongeren. Het 

doel is niet om de deelnemers die meer macht, privileges of meer hulpbronnen hebben te 

beschuldigen, maar om deze meer zichtbaar te maken. Met de PW willen we mensen in de eerste 

plaats meer bewustmaken van het oneerlijke speelveld van privileges en hoe zij ook spelen in het 

jeugdwerk 

  

Achtergrond 

  

Hoe meer we ons identificeren met verschillende meerderheidsgroepen (wit, hetero,  

middenklasse…), hoe meer we ons vereenzelvigen met de ‘norm’. De norm is de standaard, het 

meest gekende, het meest aanwezige of zichtbare en voor velen wellicht het meest vertrouwde. 

Ons kent ons en dat brengt ‘logischerwijze’ een aantal privileges met zich mee. 

Mensen die (meer) behoren tot (verschillende) minderheidsgroepen, krijgen minder (of andere) 

privileges toegekend en worden op deze manier soms benadeeld, gediscrimineerd of erger. 

Problematisch is: 

a)  De meerderheidsgroepen zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen privileges. Daarom 

zien zij niet of onvoldoende de benadeelde posities van minderheidsgroepen. Dat onrecht is 

niet enkel pijnlijk omwille van het onrecht zelf maar ook omdat het onvoldoende erkend wordt 

door de meerderheid (en zonder erkenning is herstel onmogelijk); 

b)  Maar ook de minderheidsgroepen zijn zich soms onvoldoende bewust van de oneerlijke 

privileges: ze voelen of ervaren wel het onrecht maar kunnen het soms onvoldoende 

benoemen/zichtbaar maken, wat hen minder weerbaar maakt. 

  



Methode en omschrijving sessie 

  

Je vertelt dat we een oefening gaan doen met rollen waarbij het belangrijk is om je zo goed 

mogelijk in te leven in je rol. Na de oefening zullen we pas kijken waarover deze oefening ging. 

Dus nu verklappen we nog niets. Sommigen zullen misschien de oefening kennen, maar hou het 

dan voor jezelf. 

1.  Nodig de deelnemers uit om op armlengte van elkaar een rechte lijn te vormen in het 

midden van de ruimte. 

2.  Zo meteen kom je rond met een hoed. In deze hoed zitten profielkaartjes. Je mag er ééntje 

uit nemen en het in stilte lezen. Vanaf nu wordt er niet meer gepraat. Probeer je zo goed 

mogelijk in te leven in je rol. Zo dadelijk ben je niet meer wie je nu bent maar het personage 

die jij hebt ‘gekozen’. 

3.  Je nodigt de deelnemers uit om misschien even te gaan zitten en kort na te denken over 

de volgende vragen om zo meer in te leven in je rol. Wie ben jij nu en hoe ziet je leven er uit? 

- Waar woon je? 

- Hoe was je kindertijd? 

- Met wie woon je? Hoe ziet jouw gezin er uit? 

- Wie zijn je vrienden? Heb je veel vrienden? Heb je een breed netwerk? 

- Wat doe je tijdens de dag? Waar ben je zoal mee bezig? 

- Wat doe je in je vrije tijd? 

- Wat vind je leuk? Waar ben je bang voor? 

4.  Straks worden een aantal stellingen voorgelezen en je volgt de instructies die je worden 

gegeven. Bijvoorbeeld, wanneer de spelbegeleider zegt: “neem een stap voorwaarts als je 

een meisje bent”, mogen alleen meisjes een stap voorwaarts nemen; de anderen bl ijven 

staan. 



5.  Elke stap moet ongeveer een gemiddelde stap zijn: niet te groot, niet te klein (tip: zijn er 

tegels, zet dan telkens één tegel vooruit of achteruit). 

6.  Als je vindt dat de stelling niet van toepassing is op jou OF het lukt jou écht niet om het in 

te schatten, dan blijf je staan (maar probeer vooral zoveel mogelijk te vertrekken vanuit jouw 

personage, hoe zou het zijn voor hem/haar?).   

7.  Er is dus geen goed of fout; probeer het zo realistisch mogelijk in te schatten. 

8.  Kort samengevat: 

- Doe wat de instructies zeggen: vooruit of achteruit. 

- Niet praten. 

- Als het gemakkelijker is om je in te leven in je rol, kun je ook de ogen sluiten. 

  

Nabespreking 

 

Wanneer alle stellingen voorgelezen zijn en iedereen zijn of haar finale positie bereikt heeft in de 

ruimte, kan je een afrondende reflectie houden aan de hand van volgende vragen: 

 

1.  Steaming/ruimte maken voor gevoelens 

Geef iedereen de kans om in stilte na te denken over één woord, dat hun ervaring met de PW 

omschrijft. Dat mag een gevoel zijn, eender wat… Nadien overloop je de woorden (probeer 

interessante woorden te onthouden, om er later dieper op in te gaan). Zijn er mensen die meer 

uitleg willen geven bij hun woord? Ga zelf als begeleider ook in op een aantal interessante 

woorden. 

2.  Overloop de verschillende posities 

Je kan de posities zichtbaar maken door deelnemers hun handen te laten opsteken. 



-        Hoe voelt het om helemaal vooraan te staan? Helemaal achteraan? In het midden? Wie 

zijn deze personages? 

-        Waar staan de jongens? Meisjes? (vraag om de handen op te steken) 

-        Waar staan de jongeren met een migratieachtergrond? 

-        Waar staan de jongeren met laagopgeleide en hoogopgeleide ouders? 

  

3.  Verdieping (uitwisseling in duo’s of trio’s en nadien kringgesprek) 

Dezelfde rollen komen in twee- of drievoud voor.  De spelbegeleider overloopt de 10 rollen en 

vraagt telkens dat de deelnemers hun handen in de lucht steken om zo de naamgenoten te 

ontdekken. Nodig nadien de naamgenoten uit om samen te komen en na te denken over de 

volgende vragen: 

Vraag 1: welke stellingen vonden jullie het meest confronterend/beklijvend en waarom? 

Vraag 2: waarover ging deze oefening? Met wat heeft het allemaal te maken? Met wat 

hebben privileges eigenlijk te maken? (macht, meerderheid vs minderheid, norm, 

vooroordelen,…) Deze woorden kun je eventueel ook opschrijven op een flipover tijdens 

de nabespreking in de kring. 

Vraag 3: er is telkens iemand in de ruimte die dezelfde rol toegewezen kreeg als jij. Bevindt 

die persoon zich op dezelfde hoogte als jij? Indien niet, hoe groot is het verschil? En over 

welke stellingen hadden jullie een andere mening? Hoe komt het dat er een verschil is? 

Niet enkel de privileges spelen een rol maar ook het persoonlijk referentiekader (op welke 

manier kijk je naar de dingen), je zelfbeeld (in welke mate ben je meer of minder 

weerbaar), je karakter (voor een stuk genetisch zoals temperament). Dit om te duiden dat 

er ook veel meer is dan privileges en dat is ook de reden waarom mensen ze net meer of 

minder problematisch ervaren. 

  

Geef de duo’s of trio’s een kleine 10’ om de drie vragen te bespreken en om tot uitwisseling te 

komen. Nadien wordt ingegaan op de 3 vragen in grote groep (kringgesprek). 



  

Extra vragen: 

-    Kwam je tot nieuwe inzichten? Zijn er stellingen waar je nog nooit bewust had over 

nagedacht? Zijn er dingen waar je van geschrokken bent? 

-        Een aantal stellingen gingen ook over het jeugdwerk. Welke barrières kwamen aan bod? 

Zijn ze herkenbaar of net niet? Kun je er in terugvinden of net niet? Hoe kunnen we sommige 

barrières wegwerken of waar willen jullie meer over weten? 

  

-        Laten we eerlijk zijn: jeugdbewegingen zijn vooral witte bewegingen. Hiervoor zijn wellicht 

vele en verschillende redenen of oorzaken? Welke stellingen vertellen ons misschien iets 

waarom jeugdbewegingen zo weinig gekleurd zijn? Zijn jeugdbewegingen voldoende 

toegankelijk/laagdrempelig voor iedereen? Kijken we niet te eenzijdig door een witte bril 

waardoor we zonder het te willen te weinig aantrekkelijk zijn voor sommige doelgroepen? 

Concreet: denk aan taal, hoofddoek, halal eten, religieuze feestdagen, toegankelijk voor een 

rolstoel, genderstereotypen, etc. 

  

De vragenlijst is uitgebreid, dus zeker niet alle vragen moeten aan bod komen. Probeer vooral 

spontaan in te spelen op wat er uit de groep komt. 

  

Stellingen 

  

Stelling Thema’s 



Werd je ooit uitgelachen of werd je belachelijk 

gemaakt om iets wat je niet kan veranderen, 

neem een stap achterwaarts. 

Gendernorm, holebi, kansarmoede, 

migratie-achtergrond, huidskleur, 

handicap… 

Als er wordt gevraagd om jouw moedertaal 

niet te spreken in jouw jeugdbeweging, neem 

dan een stap achterwaarts. 

Jongeren met een migratieachtergrond 

(in het onderwijs is dit een groot 

probleem, weet niet in welke mate dit 

speelt in het jeugdwerk; daarvoor te 

weinig vertrouwd met het jeugdwerk) 

Neem een stap achterwaarts, als je druk 

ervaart om je als jongen jongensachtig te 

gedragen en als meisje meisjesachtig te 

gedragen. Voel je deze druk niet echt, blijf dan 

staan. 

Gendernorm, holebi 

Als je je goed voelt over hoe jouw religie wordt 

weergegeven in de media, neem dan een stap 

voorwaarts. 

Religie (met in het bijzonder moslims), 

mensen met een migratieachtergrond 

Als je ouders naar de universiteit of de 

hogeschool gingen, neem een stap 

voorwaarts. 

Kansarmoede 

(er is voldoende onderzoek dat aantoont 

dat de kans significant kleiner is dat je niet 

doorstroomt naar hoger onderwijs als je 

ouders dat ook niet deden) 



Als je de bus opstapt en je merkt dat sommige 

passagiers subtiel hun handtas meer 

nauwlettend in het oog houden of steviger 

vasthouden, zet dan een stap achterwaarts. 

Mensen met een migratieachtergrond, 

etniciteit 

  

(een helder voorbeeld van hoe 

stereotypen en vooroordelen subtiel 

werken maar wél een grote impact 

kunnen hebben op het zelfbeeld van onze 

jongeren want wees er maar zeker van 

dat ze dit opmerken en hiervoor alert zijn) 

Het is zomer en bloedheet. Er worden 

waterspelletjes gespeeld. Als je je zonder 

zorgen voor rare blikken nadien kan 

omkleden, neem een stap voorwaarts. 

Transgender, handicap 

Als jouw religieuze feestdagen thematisch ook 

aandacht krijgen of gevierd worden op de 

jeugdbeweging, neem dan een stap 

voorwaarts. 

Religie, mensen met een 

migratieachtergrond 

Je wilt je aansluiten bij een basketbalgroep. 

Als je zonder zorgen de kledij kan dragen uit 

(religieuze) overtuiging in de basketbalgroep, 

zet dan een stap vooruit. 

Religie, mensen met een 

migratieachtergrond 



Als je racisme kan aankaarten, zonder dat dit 

aanzien wordt als “aanstellerij” of 

“aandachtzoeker”, zet dan een stap vooruit. 

Mensen met een migratieachtergrond, 

huiskleur 

Als de lokalen van de jeugdbeweging en het 

speelterrein vlot toegankelijk zijn, zet dan een 

stap voorwaarts. 

Handicap 

Als je te laat kan komen, zonder dat dit gelinkt 

wordt aan je huidskleur, zet dan een stap 

vooruit. 

Mensen met een migratieachtergrond, 

huiskleur 

Als je vrij en zonder discussie of opmerkingen 

van anderen, de kleren die jij kiest, kan 

dragen, zet dan een stap voorwaarts. 

Gendernorm, holebi, kansarmoede 

Kan je in je jeugdbeweging alle maaltijden 

eten zonder problemen, zet dan een stap 

vooruit. 

Religie (moslims), handicap… 

  

  

Personages 

  



1. Naam: Lien (14j) 

Geslacht: V 

Thuissituatie: Je ouders zijn afkomstig van België, ze hebben gestudeerd en 

hebben beiden een job. 

Moedertaal: Nederlands 

Levensbeschouwing: vrijzinnig 

Handicap/beperking: geen 

Seksuele geaardheid: hetero 

2. Naam: Mohammed (16j) 

Geslacht: M 

Thuissituatie: Je ouders zijn afkomstig van Marokko, je vader heeft gestudeerd, 

je moeder niet. Je vader heeft een job, je moeder is huisvrouw. 

Moedertaal: Marokkaans 

Levensbeschouwing: moslim 

Handicap/beperking: geen 

Seksuele geaardheid: hetero 



3. Naam: Petro (17j) 

Geslacht: M 

Thuissituatie: Je vader is afkomstig van Peru, je moeder is Belgische. Ze 

hebben beiden een job. 

Moedertaal: Nederlands 

Levensbeschouwing: katholiek 

Handicap/beperking: dyslexie 

Seksuele geaardheid: homoseksueel 

4. Naam: Josephine (18j) 

Geslacht: V 

Thuissituatie: Je ouders zijn vluchtelingen uit Congo, ze zijn allebei werkloos. 

Moedertaal: Frans 

Levensbeschouwing: katholiek 

Handicap/beperking: geen 

Seksuele geaardheid: biseksueel 



5. Naam: Levi (17j) 

Geslacht: transvrouw (geboren als man, gaat nu als vrouw door het leven, je 

bent nog ‘in transitie’ en hebt nog niet de vrouwelijke geslachtsorganen, je twijfelt 

ook of je dit echt wil) 

Thuissituatie: Je ouders zijn afkomstig van België. Je moeder is huisvrouw, je 

vader is werkloos. 

Moedertaal: Nederlands 

Levensbeschouwing: joods 

Handicap/beperking: Je zit in een rolstoel. 

Seksuele geaardheid: hetero 

6. Naam: Omar (17j) 

Geslacht: M 

Thuissituatie: Je ouders waren beide tandarts in Syrië, op dit moment werken 

ze echter in een Kebabzaak in Mechelen. In Syrië behoorden ze tot een hoge 

sociale klasse, op dit moment behoren ze tot de lagere sociale klasse. 

Moedertaal: Je spreekt Arabisch met je familie, maar je beheerst de 

Nederlandse taal zo goed dat niemand op straat door heeft dat Nederlands niet 

je moedertaal is. 

Levensbeschouwing: (zoekende en zelfs twijfelende) moslim 

Handicap/beperking: Je hebt een kleine fysieke beperking. Aan je linkerhand 

ontbreken er 2 vingers. 

Seksuele geaardheid: hetero (maar kijkt af en toe ook naar gay porno) 



7. Naam: Ahmed (18j) 

Geslacht: M 

Thuissituatie: Je vader is net ontslagen. Je moeder werkt parttime als 

poetsvrouw. 

Moedertaal: Marokkaans 

Levensbeschouwing: Je voelt je niet echt Belg noch Marokkaan. Je voelt je 

vaak weinig welkom of begrepen door anderen. De enige identiteit die je houvast 

biedt is jouw religieuze overtuiging als moslim. 

Handicap/beperking: geen 

Seksuele geaardheid: hetero 

8. Naam: Kees (16j) 

Geslacht: M 

Thuissituatie: Je grootouders komen uit Nederland, maar je ouders zijn in 

België geboren en getogen. Je ouders zijn zelfstandigen in hart en nieren. 

Werken staat centraal in hun leven. Ze behoren tot de betere middenklasse. 

Moedertaal: Je spreekt Nederlands met ouders, broers en zussen. Je hebt 

echter wel een ‘Nederlands’ (of Hollands) accent. 

Levensbeschouwing: humanist 

Handicap/beperking: geen 

Seksuele geaardheid: hetero 



9. Naam: Fanny (17j) 

Geslacht: V (je draagt doorgaans ‘typische mannenkledij’ en houdt van voetbal) 

Thuissituatie: Je ouders zitten in een vechtscheiding. Je woont alleen met de 

moeder op een klein appartementje. 

Moedertaal: Nederlands 

Levensbeschouwing: Je bent niet gedoopt en volgt zedenleer op school 

Handicap/beperking: dyslexie 

Seksuele geaardheid: hetero (op school noemen sommigen jou ‘pot’) 

10. Naam: Latifa (16j) 

Geslacht: V 

Thuissituatie: Je grootouders zijn geboren en getogen in Marokko, je ouders 

migreerden in de jaren zeventig naar België. Je vader is een gepensioneerde 

gastarbeider en je moeder is altijd huismoeder geweest. Ze hebben beiden niet 

verder gestudeerd dan de middelbare school. Met het kleine pensioentje van je 

vader, moet er elke maand rondgekomen worden. 

Moedertaal: Je spreekt Marokkaans-Arabisch met ouders, Nederlands met je 

broers en zussen 

Levensbeschouwing: moslim (je experimenteert momenteel met het dragen 

van een hoofddoek) 

Handicap/beperking: een lichte vorm van autisme 

Seksuele geaardheid: hetero (met je beste vriendin experimenteer je op 

seksueel vlak) 

  



BIJLAGE III: CLASH OF FREEDOMS - CONTEXT 

Brasschaat 

Brasschaat heeft een grote solide jeugdgroep. Je wordt er bijna automatisch lid van doordat 
jullie als jongere elkaar kennen via de tuinfeesten die jullie ouders organiseren voor de 
vriendenkring van de golfclub. En dat is prima zo. De groep heeft zelfs een soort ‘huishoudelijk 
reglement’ waarin onder andere staat dat niemand iets mag doen of zeggen wat een ander kan 
kwetsen. Het reglement wordt sterk opgevolgd. Meningsverschillen worden eerder pijnlijk 
ervaren. ‘Het verstoort de geest’. 
 
Jullie noemen jezelf een kleine democratie binnen de grote boze wereld met vreemde mensen. 
Zo houden jullie ook elk jaar verkiezingen om na te gaan wie de lead mag nemen om 
activiteiten te organiseren, bijna iedereen neemt deel aan die stemmingen. Al lijken het wel 
steeds dezelfden te zijn die verkozen worden, gezien er weinig discussie is over een andere 
organisatie. Na al die jaren is het ook moeilijk om de dingen anders te zien. Alles loopt goed.  
 
Verandering en nieuwigheden brengt jullie in de war. Daarom nemen jullie ook nooit deel aan 
uitwisselingen met andere jongeren. Ze zijn toch maar raar en snappen niets van hoe de wereld 
echt in elkaar zit.  
 
Jullie groepsleven gaat rustig door, even voorspelbaar zoals altijd. Vrij van enig conflict of 
meningsverschil.  

Borgerhout 

De jongerengroep van Borgerhout is een klein maar fijn groepje, dat elkaar vindt in dezelfde 
opvatting, geloof of waarden en normen. Deel uitmaken van jullie groep is uitdagend, 
interessant en voortdurend in verandering.  
Iedereen is welkom bij jullie. Zo nemen jullie standaard deel aan de jaarlijkse welkomstdag voor 
nieuwe inwoners in jullie gemeente, zodat nieuwe jongeren zich onmiddellijk welkom voelen. 
 
Jullie zijn steeds nieuwsgierig om nieuwe ideeën te ontdekken. Hier horen ook al wel eens 
conflicten of meningsverschillen bij. Op het uiten van je mening staan geen grenzen. Er zijn 
geen wetten die dit inperken. Alles kan en mag gezegd worden. Hierdoor worden er wel eens 
dingen gedaan die niet ok zijn. Het ‘doen’ is strafbaar, het ‘spreken’ niet. Al weten jullie ook wel 
dat eindeloos argumenteren wel eens op niets uitdraait. Het is bovendien vermoeiend en 
pijnlijk. Het is niet altijd gemakkelijk om iemand te horen zeggen dat je verkeerd bent. 
 
Binnen de groep zijn sommige jongeren iets vaker slachtoffer van intolerantie dan anderen. 
Hierdoor zijn jullie er nog meer van overtuigd dat iedereen een eigen mening kan en mag 
uitdrukken. 
 



BIJLAGE IV: CLASH OF FREEDOMS - PERSONAS 

 

 
 

  



 

  



 

 
  



  



BIJLAGE V: CLASH OF FREEDOMS - KRANTENARTIKEL  

  



BIJLAGE VI: CLASH OF FREEDOMS - FACEBOOKBERICHT 

 
  



BIJLAGE VII: CLASH OF FREEDOMS - OBSERVATOREN 

Indien je met observatoren werkt (enkele deelnemers uit de groep), kan je hen de volgende 

richtlijnen meegeven. 

 

Jij observeert. Dat betekent dat je op geen enkele manier tussenkomst in het proces van de 
simulatie. Praat niet met de deelnemers en beantwoordt geen vragen. Blijf zo stil mogelijk en laat 
hen hun eigen beslissingen nemen. Hou je ook fysiek afzijdig. We geven de start en het einde van 
de simulatie duidelijk aan. Alles wat ertussen gebeurt (ook bv. verplaatsingen) maken deel uit 
van de simulatie. 
Probeer zo specifiek en objectief mogelijk te zijn in je observaties en je notities. Gebruik quotes 
en feiten en vermijd aannames. 
 
Enkele richtvragen: 

1) Wat gebeurt er? Welke acties vinden er plaats? 
2) Wat wordt er gezegd? 
3) Welke conflicten zijn er en hoe wordt er mee omgegaan? 
4) Wie zijn de meest dominante personen? 
5) Hoe worden beslissingen genomen? 
6) Welke mensenrechten zie je aan bod komen/geschonden worden? 
7) Welke alternatieven of out-of-the-box ideeën werden aangehaald om haatspraak samen 

(preventief) te kunnen aanpakken?  
8) Welke oplossingen en positieve en constructieve discoursen hoorde je. 

  



BIJLAGE VIII: CLASH OF FREEDOMS -DEBRIEFING 

Richtvragen voor een uitgebreide debriefing. 

 

- Welke gevoelens nemen de bovenhand? Wat is je eerste reactie? 
- Hoe voelde je rol? Hoe makkelijk/moeilijk kon je je identificeren met die rol? En in je rol 

blijven toen je in dezelfde groep terecht kwam als de andere groepsleden? 
o In hoeverre heb je de vrijheid genomen om je rol zelf verder in te vullen 

naargelang je eigen persoon bv. 
- Wat gebeurde er in de fase waarin de groepsidentiteit bepaald werd? (start met 

observator --- naar feiten vragen) 
- Welke haatspraakelementen zagen we? 
- Welke counter-narratives? 
- Wat gebeurde er tijdens de bespreking van de issues in eigen groep? (start met 

observator) 
En in de gemengde groepen? (start met observator) 

- Hoe verliep het beslissingsmakingsproces op het einde in de gemengde groep? Wat was 
voor jou het belangrijkste wanneer je een voorstel formuleerde? 

- Wat ervaarde je toen de meerderheidsgroep een veto hadden op elk voorstel, 
aangezien ze in de meerderheid waren? 

- Hoe ver reikt vrijheid van meningsuiting? 
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mening en de rechten van de minderheid gelijk 

vertegenwoordigd worden in de realiteit? 
- Welke kapstokken hebben we nodig (als jeugdwerker) om in vrijheid en 

gelijkheid met elkaar om te gaan? 
- Sluit deze activiteit aan bij de realiteit? Kan je aan een concrete situatie denken? 

- Welke MR kwamen hier aan bod? 
- Hoe denk je dat we moeten omgaan met het feit dat sommige mensen dingen zeggen 

die kwetsen, onverdraagzaam zijn en soms zelfs naar het gevaarlijke neigen? 
- Wat is de rol van een jeugdwerker? Wat moet deze doen en wat vooral niet? 
- Wat vind je van deze simulatie? Wat deed deze met jou? 

- Van mening veranderd over iets? 
- Hoe zou je deze gebruiken met jongeren? 
- Wat neem je mee? 

 


