Omgaan met haatspraak

Een educatieve activiteitenbundel
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In samenwerking met

Woord voor-woord
Wij zijn acht studenten aan de Katholieke Hogeschool Vives te Kortrijk, die lager onderwijs,
sociaal werk of toegepaste psychologie studeren. Elk van ons volgt het specifieke keuzetraject
jeugddelinquentie. In het kader van onze bachelorproef zetten wij de No Hate campagne van
de Raad van Europa terug op de rails.
-

Met trots stellen wij u deze bundel voor, die de No Hate campagne terug in de spotlights
moet zetten.Dit project is het hoogtepunt en tevens de afsluiter van onze opleiding. We kunnen
alvast zeggen dat het eindresultaat er mag zijn, mede door ons harde werk.
Het uitwerken van dit hele project was onmogelijk zonder de steun en hulp van anderen,
daarom willen we enkele mensen bedanken:
De Katholieke Hogeschool Vives, in het bijzonder het departementshoofd sociaal agogisch
werk Veerle Dekocker, die ons de mogelijkheid bood om deel te nemen
aan dit project.
-

Speciale dank gaat uit naar de begeleiders tijdens onze bachelorproef: Mr. Benedict
Wydooghe en Mevr. Elisabeth Vandenbogaerde. We willen hen bedanken voor het opvolgen
van dit project en voor hun talloze aanwijzingen en constructieve commentaar. Hun
deskundige kennis was van onschatbare waarde en bracht ons tot inzichten. Bedankt voor
jullie tijd, enthousiasme en inspanning.
Verder willen wij Gerda Van Roelen, de vertegenwoordigster van de Vlaamse overheid,
departement cultuur, jeugd, sport en media afdeling jeugd en Bert Pieters van het Vlaams
kenniscentrum Mediawijsheid bedanken voor het deskundig advies en bereidheid tot een
vlotte samenwerking.
Daarnaast bedanken wij alle personen die het mogelijk maakten om onze ideeën te realiseren:
Vives hogeschool, Ultrawear, Ostron, Chiro Vlinderia, Vuong Ha, Leiepoort Deinze campus Sint
Theresia, familie, vrienden, Style Copy Print…

-

Om af te sluiten willen we elkaar bedanken voor de vlotte samenwerking en goede werksfeer.
We hopen dat je nuttig gebruik kan maken van onze educatieve activiteitenbundel.

Inleiding
Ook genoeg van haatspraak onder jongeren?
Dan hebt u het juiste instrument in handen!
Haatspraak is een onrustwekkende vorm van racisme en discriminatie. De voorbije jaren
zetten diverse media dit probleem in de spotlights. Ondanks het feit dat haatspraak
doorgaans gericht is tegen groepen, kan dit ook individuen raken. Deze haatspraak is
vooral gebaseerd op afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging en
geslacht. Het is een fenomeen dat zich op diverse manieren vertaalt: mondeling,
schriftelijk en in gedrag.
In deze bundel bevinden zich activiteiten met als doel jongeren alert te maken voor
haatspraak. We reiken handvaten aan die inzichten geven in haatspraak. Dit inzicht
vormt de basis om op lange termijn te durven reageren en actie te ondernemen.
Deze activiteiten zijn actief, luchtig, creatief en aantrekkelijk gemaakt voor jongeren van
de eerste en tweede graad secundair onderwijs.
-

De bundel voorziet reflectiemomenten die jongeren doen stilstaan bij haatspraak en de
gevolgen ervan. Tijdens deze reflectiemomenten is het de bedoeling dat elke jongere
aan bod komt en zijn of haar mening kan en mag zeggen. Het is belangrijk dat de
jongeren een respectvolle houding tegenover elkaar hanteren.
In de activiteitenbundel kan je allereerst een inleefspel terugvinden die jongeren kennis
laat maken met het thema beperkingen en de haatspraak die er mee gepaard gaat. De
andere activiteiten zijn meer gericht op haatspraak.
Deze handleiding is geschreven voor jeugdwerkers, onderwijzers, jongerenbegeleiders
en iedereen die met jongeren in aanraking komt.

Inhoud
1. Woord voor woord.............................................. 1
2. Inleiding.............................................................. 2
3. Inhoudstafel........................................................ 3
4. Tips tricks........................................................ 5
5. Activiteiten.......................................................... 6
5.1 Beperk je niet tot beperkingen........................ ...
5.2 Haat maar raak............................................... ...
5.3 Heart to... ....................................................... ...
5.4 In de s pot!..................................................... ...
5.5 Loop HART!.................................................... ...
5.6 Merk me op!.................................................... ...
5.7 No Hate challenge.......................................... ...
5.8 Rotte harten.................................................... ...
5.9 So you think you got talent?............................ ...
5.10 Splash it!....................................................... ...
5.11 Trust is een must!.......................................... ...
5.12 Volg je hart!.................................................... ...
5.13 Quiz................................................................ ...
6. Bijlage
7. Handige links
8. Bronnen
&

(

)

Tips & tricks
voor een goed kringgesprek
Maak vooraf goede afspraken. Bepaal de afspraken samen met de jongeren, zo heb je meer kans dat ze
zich er effectief aan zullen houden. Goede afspraken maken goede vrienden.
Praat in de ik vorm.
Spreek af dat alles binnen de groep blijft.
Wees respectvol en luister naar elkaar.
Creëer de juiste sfeer, schuif eventueel alle obstakels opzij en ga in een kring zitten.
Leg jongeren uit wat de bedoeling is van het gesprek en wat van hen wordt verwacht. Benadruk dat er
geen foute antwoorden zijn, maar dat het gaat om hun eigen mening en ideeën.
Stel je zo neutraal mogelijk op als begeleider. Het is de bedoeling dat alle partijen aan bod komen.
Probeer ervoor te zorgen dat de mondigere jongeren, de stillere jongeren niet domineren en dat ook zij
aan bod komen.
Je kan niemand verplichten om zijn of haar mening te uiten, maar je kan hen er wel toe uitnodigen.
Laat je eigen mening zoveel mogelijk achterwege. De mogelijkheid bestaat dat de jongeren anders jouw
mening overnemen en niet meer uitkomen voor hun eigen mening.
Toon begrip voor de mening van de jongeren en bedank hen hiervoor. Zo creëer je een veilige
omgeving.
Laat het niet toe dat jongeren elkaar openlijk uitlachen omwille van een andere mening.
Als je voelt dat jongeren de verkeerde woorden gebruiken, aarzel dan niet deze te herformuleren naar
de groep toe.
Het gesprek kan emoties losmaken bij jongeren. Blok deze emoties niet af, want deze moeten eruit voor
je verder kunt met het gesprek. Als iemand begint te huilen, laat je best deze tranen vloeien. Laat de
persoon even kalmeren en eventueel naar buiten gaan.
Vraag naar persoonlijke ervaringen, gevoelens, herinneringen…
Betrek de actualiteit en concrete voorbeelden in het kringgesprek..
Je hoeft niet alles te weten. Je kunt bepaalde zaken gerust opzoeken of de jongeren aanmoedigen om
zelf op zoek te gaan naar antwoorden
-
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Mogelijke werkvormen:
Basiskringgesprek
Iedereen zit in een cirkel. Stel de reflectievragen één voor één en geef de talking piece , een voorwerp dat je
doorgeeft om aan te tonen wie aan het woord is, telkens door. Hanteer een bepaalde volgorde tijdens het
gesprek, zodat de jongeren weten waar ze aan toe zijn.
Popcorn cirkel
Iedereen zit in een cirkel. Stel de reflectievragen één voor één en geef de talking piece , een voorwerp dat je
doorgeeft om aan te tonen wie aan het woord is, telkens door. In deze cirkel hanteer je een willekeurige volgorde.
Laat de jongeren kiezen wie na hen aan het woord komt.
Tandwiel
Maak een binnen en buitencirkel, zodat beide cirkels naar elkaar kijken. Wie recht voor jou zit, is je
gesprekspartner. Ben je met een oneven aantal deelnemers? Voer dan het gesprek met drie personen. Na iedere
reflectievraag schuiven beide cirkels één plaats naar links. Iedere gespreksronde duurt ongeveer twee minuten.
-
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Activiteiten
Onderverdeling activiteiten:
1) Preventieve activiteiten
a. Beperk je niet tot beperkingen.
b. Heart to…
c. Merk me op!
d. So you think you got talent?
e. No Hate challenge
f. Trust is een must
2) Activiteiten gericht op haatspraak
a. Haat maar raak.
b. In de s pot
c. Loop hart!
d. Rotte harten
e. Splash it!
f. Volg je hart
g. Quiz
(

)

Beperk je niet tot beperkingen
OMGAAN
MET BEP
ERKINGE
N

Dit is een inleefspel om kennis te maken met het thema beperkingen en
de haatspraak die er mee gepaard gaat.

Per groep:
Post kaarten: kopieerblad 1.1
Controlekaarten: kopieerblad 1.2
Blinddoek
Touw
Plakband

Fluitje
20 voorwerpen terrein afbakenen
Correctiesleutel: kopieerblad 1.3
(

-

)

50

Bijlage 1
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Teams per 4

Verzamelplaats

- -

- -

Startplaats groepen
Posten: 7m uit elkaar
Begeleider s
(

)

Knip op voorhand voor elke groep de post kaarten uit.
Zet voor de activiteit van start gaat de kegels op ongeveer 7 meter afstand van
elkaar, hou hierbij rekening dat de eerste kegel ook op een afstand van 7 meter
van de verzamelplaats staat. Leg bij elke post telkens de post kaarten.
-

-

GROEPSVERDELING
Verdeel de jongeren in groepen van 4 personen. Elke persoon krijgt een beperking
toegewezen:
Iemand kan niet zien.
Iemand kan zijn benen niet gebruiken.
Iemand kan zijn armen niet gebruiken.
Iemand kan niet praten.
Wijs elke groep een post toe. Het aantal posten kan verschillen naar gelang de
grootte van de groep. Het is wel belangrijk dat er telkens 4 personen in een groep
samen spelen. Indien dit niet mogelijk is, kunnen 2 personen dezelfde beperking
toegewezen krijgen. De jongeren houden doorheen de activiteit rekening met hun
toegewezen beperking.
START
Alle groepen starten in het midden bij de begeleider s , ze blijven hiervoor in de
cirkel staan. Wanneer die een signaal geeft, gaan de groepen zo snel mogelijk
naar de eerste post, rekening houdend met hun beperkingen!
(

)

POSTEN
Bij de posten vinden de deelnemers een vraag die ze eerst moeten ontcijferen.
Post 1: De vraag staat in spiegelschrift
Post 2: De vraag staat in codetaal
Post 3: De vraag is een puzzel
Post 4: De vraag staat in dyslexie schrift
Post 5: De vraag moet gemaakt worden met de andere kaarten.
Op de kaarten van 1 tot 4 staat een stukje van vraag 5.
Het laatste stuk van de vraag staat op de vijfde kaart. Het is de
bedoeling dat de jongeren bij de laatste vraag zelf de link leggen
naar het feit dat ze de andere kaartjes moeten gebruiken
om tot deze oplossing te komen.
‘

-

’

De groepen lopen bij het startsignaal naar de eerste post, rekening houdend met
hun beperking. Eens ze ter plaatse zijn ontcijferen ze zo snel mogelijk de vraag en
proberen ze deze in groep op te lossen. Wanneer ze het antwoord hebben
gevonden, gaat één van de spelers zo snel mogelijk naar de begeleider s .
Elke persoon mag slechts één keer het antwoord geven en naar het midden
gaan! De jongeren moeten dus rekening houden met hun beperking.
(

)

Bijvoorbeeld: De persoon die niet kan lopen, die gaat best als eerste naar het
midden. Zodat hij zij geen grote afstand moet afleggen met deze beperking. De
jongeren moeten tactisch nadenken over wie wanneer naar het midden gaat.
/

Wanneer de groep het juiste antwoord geeft, mogen ze verder naar post 2. Dit gaat
zo door tot aan post 5. Bij post 5 moeten ze dus de vraag zelf samenstellen door
middel van de reeds verkregen post kaarten. Deze keer moet de voltallige groep zo
snel mogelijk naar de begeleider s gaan, ze houden nog steeds rekening met hun
beperking. Wanneer hun antwoord correct is, en zij als eerste
bij de begeleider s zijn, winnen ze de activiteit.
-

(

(

)

)

SUGGESTIE
Eventueel kan er door de begeleider s worden gekozen om aan het einde van de
activiteit een prijs voor de winnende groep te voorzien. Dit wordt best bij de start
van de activiteit meegedeeld om de jongeren maximaal te motiveren.
(

)

De jongeren zitten in een kring voor de reflectie. De begeleider neemt tussen de
jongeren plaats. Hier kan je gerust een gesprekvorm uit de bovenstaande lijst
kiezen. Er worden enkele reflectievragen gesteld die terugkoppelen naar de
activiteit. Het is de bedoeling bij elke vraag jongeren naar hun mening ervaring te
polsen. Elke jongere moet worden aangezet om na te denken over de activiteit.
Zorg er ook voor dat alle jongeren naar elkaar luisteren. Een suggestie hiervoor is
om te werken met een voorwerp dat wordt doorgegeven, zodat alleen diegene
die het voorwerp vastheeft aan het woord is.
/

Hoe heb je de activiteit beleefd?
Welke beperking ondervond de grootste belemmering
doorheen de activiteit? Waarom vind je dat?
Welke haatspraak denk je dat deze mensen vaak te
horen krijgen?
Diegene die in het spel blind was, hoe voelde je je
daarbij? Waarom was dat zo?
Merkten de anderen ook op hoe de blinde zich voelde?
Zou de activiteit gelukt zijn als je hem alleen moest
uitvoeren?
Wat deed je om de anderen te helpen met hun
beperking gedurende de activiteit?
Denk na over je toegewezen beperking, waar had je het
moeilijk mee?
Is jouw mening over mensen met een beperking
veranderd doorheen de activiteit?
Heb je al:
haatspraak gehoord gelezen over mensen met en
beperking?
haat uitgesproken tegenover iemand met een
beperking?
Ga je nu sneller reageren tegenover personen met een
beperking die met haatspraak te maken krijgen?
Waarom wel niet.
Hoe kunnen we reageren?
-

/

-

/

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
- Albert Einstein

Haat maar raak!
ONLINE
HAATSP
RAAK

Jongeren in aanraking brengen met haatspraak en wat dit kan teweegbrengen.

Per groep:
Balpen
Fotokaarten: kopieerblad 2.1
Koppelblad: kopieerblad 2.2

Fluitje
Correctiesleutel: kopieerblad 2.3
Bijlage 2
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Groepen per 4
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Team fotokaarten
Team haatuitspraken
25 m

Kopieer de haatuitspraken en de fotokaarten voor elke groep.
Verdeel de jongeren in groepen van maximum vier personen. Elke groep
bestaat uit twee teams. Eén team krijgt de fotokaarten 2 personen en het
andere team een koppelblad met haatuitspraken 2 personen .
(

(

)

)

De teams met de fotokaarten staan aan de ene kant, niet te dicht bij elkaar. Tegenover
hen, 50 meter verder, staat het ander team met het koppelblad met
de haatuitspraken. Elke groep linkt telkens de foto s aan de haatuitspraken. Op het signaal
lopen beide teams naar het midden. Team 1 beschrijft één van de personen op de foto s
zonder de foto zelf bij te hebben aan de hand van positieve kenmerken eigen aan die
persoon. Elke fotokaart heeft een nummer dat duidelijk vermeld moet worden aan het
andere team. De taak van team 2 is om aan de hand van de beschrijving de juiste
haatuitspraak aan de persoon te linken, ook dit team neemt het blad met de uitspraken
niet mee naar het midden. Als de eerste persoon beschreven is keren beide teams terug
naar hun plaats. Team 2 schrijft dan het juiste nummer op het koppelblad. Dit
wordt herhaald totdat één groep alle haatuitspraken heeft gekoppeld..
'

’
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Na de activiteit wordt het koppelblad overlopen. De groepen wisselen hun blad met een
andere groep, die tellen de punten op. Per goede combinatie krijgen ze één punt. De
winnaar is diegene met de meeste punten.

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden om te reflecteren met de
jongeren over de activiteit en hoe zij tegenover haatspraak staan. Kies hiervoor een
gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

-

Kies een willekeurig haatuitspraak.
Hoe zou jij je voelen als je deze haatuitspraak krijgt? (Deze vraag kan
enkele malen herhaald worden.)
Gebruik voor deze vraag verschillende contexten.
bv. wat als een vriend, een vreemde, familie ... dat zegt.
Heb je zelf al…
een dergelijke haatuitspraak gekregen? offline online
een haatuitspraak gedaan? bekende onbekende, offline online
Indien ja, had je spijt?
Durf je reageren als je iemand zoiets hoort ziet, zeggen schrijven?
(

(

/

/

)

/

/

)

/

"Be careful with your words. Once they are out, they can only be forgiven, not forgotten."
- Unknown.

Heart to...
COMPLIM
ENTEN
Jongeren geven complimenten aan elkaar en erkennen deze.
Ze zoeken overeenkomsten met anderen.
Post it s
-

'

25

'

/

2 groepen

Compliment gever
-

Groepsleden
Richting doorschuiven

Voor de eerste opdracht wordt de groep verdeeld in twee groepen. Het aantal
leden in de groepen speelt geen rol, wel is het beter dat de groepen even zijn.
Voor de tweede opdracht gaan de jongeren individueel en in duo s aan de
slag.
’

ONDERDEEL 1: RIJTJES WEGWERKEN
Verdeel de jongeren in 2 gelijke groepen. Elke groep kiest één iemand uit, die
wordt complimenten gever. De jongeren staan in een rij achter elkaar, de
complimenten gever staat vooraan in de rij. Bij het startsignaal geeft de
complimenten gever een compliment aan diegene die voor hem staat.
Diegene geeft dan ook een compliment terug. Daarna gaat de speler
achteraan in de rij neerzitten.
-

-

De eerste groep waarvan iedereen neerzit wint. De complimenten gever zelf
moet niet gaan zitten. De activiteit eindigt wanneer één groep volledig neerzit.
-

ONDERDEEL 2: OVEREENKOMSTEN ZOEKEN
De jongeren lopen door elkaar zonder iets te zeggen. Bij het startsignaal
zoeken ze een partner waar ze minder contact mee hebben. Samen gaan ze
op zoek naar overeenkomsten tussenbeide.
Bijvoorbeeld: dezelfde schoenen, hetzelfde kleur van ogen, dezelfde hobby…
De jongeren zwijgen tijdens het zoeken van overeenkomsten. Wanneer ze in
duo s bij elkaar staan, weten ze nog niet of ze elkaar voor dezelfde
overeenkomst hebben uitgekozen. Op het signaal van de spelleider wisselen
ze uit welke overeenkomst ze in gedachten hadden, die noteren ze op een
post it en kleven ze die op zichzelf.
Deze activiteit kan je een aantal keer herhalen.
'

-

Aan het einde van de activiteit vindt er een evaluatie plaats over
de opdrachten. Kies hiervoor een gepaste werkvorm en hou rekening met de
tips tricks.
&

ONDERDEEL 1:
Welk gevoel krijg je als je een compliment ontvangt?
Is het moeilijk…
om complimenten te aanvaarden?
om complimenten te geven?
Welk effect hebben complimenten?
Kunnen complimenten haatspraak voorkomen?
-

ONDERDEEL 2:
Vond je snel een overeenkomst met iemand anders?
Hoe komt het dat je deze overeenkomst niet eerder hebt ontdekt bij de ander?
Hoe komt het dat we sneller oordelen op verschillen, dan op zoek gaan naar
overeenkomsten?
Kunnen overeenkomsten haatspraak voorkomen, of zorgt dit juist voor haatspraak?
"Everbody likes a compliment."
– Abraham Lincoln

In de (s)pot
DISCRIM
INAT , R
AC
EN SPIE
OT ISME

Jongeren leren de verschillende soorten haatspraak kennen
en denken hierover na.

Racisme is het feit dat rassen worden gerangschikt als superieur hoogstaand en
inferieur minderwaardig ten opzichte van elkaar. Met andere woorden, het ene ras
voelt zich beter minderwaardig dan het andere. Bv. Zwarte mensen werden vroeger
gebruikt als slaven, omdat ze voor de blanken als minderwaardig beschouwd werden.
Discriminatie is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen.
Bespotten is iemand of iets belachelijk maken door oneerbiedige dingen te zeggen of
te doen.
(

(

)

)
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Drie emmers
Balpen potlood per deelnemer
Fluohesje
Emmer kaarten: kopieerblad 3.1
Kaarten racisme : kopieerblad 3.2
Kaarten discriminatie: kopieerblad 3.3
Kaarten bespotten : kopieerblad 3.4
/

-
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Bijlage 3

'

max. 15 spelers

Knip de kaarten in de bijlagen uit. Hang op elke emmer een kaart met de
desbetreffende haatspraak racistisch, discriminerend of spottend .
Verdeel alle kaarten met haatuitspraken over het terrein. Leg ze niet te zichtbaar
zodanig dat de deelnemers voldoende uitdaging hebben om de kaarten te
vinden. Bij de start van de activiteit wordt een willekeurige jongere aangeduid
als haatzaaier. Je kan de haatzaaier herkennen aan zijn fluohesje.
(

)

De jongeren zoeken individueel de kaarten met haatspraken. Als ze een kaart
hebben gevonden gaan ze zo snel mogelijk naar de afgesproken centrale
plaats. Op deze plaats staan er drie emmers. Elke emmer staat voor een
bepaalde soort haatspraak:
De eerste emmer: Racistische uitspraken
De tweede emmer: Discriminerende uitspraken
De derde emmer: Uitspraken waarbij een persoon uitgelachen bespot wordt.
Als ze bij de emmers aankomen, kiezen ze bij welke emmer hun haatuitspraak
past. Ze schrijven hun naam op de kaart en gooien die in de gekozen emmer.
-

/

Er zijn haatzaaiers tijdens deze activiteit. Ze proberen de haat onder de radar te
houden. Dit doen ze door de jongeren te tikken die reeds een kaart hebben
gevonden en op weg zijn naar de centrale plaats. De kaart die een haatzaaier
kan bemachtigen wordt terug verstopt op het terrein door de begeleider.
De activiteit eindigt wanneer alle kaarten gevonden zijn. De persoon met de
meeste kaarten in de juiste emmer wint de activiteit.

SUGGESTIE
Bij warm weer tikken de haatzaaiers de jongeren aan doormiddel van
waterballonnen, een waterspuit, een waterpistool….

Reflecteer samen met de jongeren over deze activiteit. Kies hiervoor een
gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Overloop de verschillende haatuitspraken.
Zitten er haatuitspraken in een foute emmer? Welke zitten er juist? Wie
heeft er de meeste haatuitspraken correct gesorteerd?
Zitten er veel haatuitspraken verkeerd? Hoe komt dit denk je?
Kent iedereen het verschil tussen racisme, discriminatie en bespotten?
Wat vond je van de haatuitspraken? Kwamen ze hard aan?
Heeft er iemand al een dergelijke uitspraak gedaan?
Hoe reageer je als je zo n uitspraak leest of hoort?
’

"In the end, we will remember not the words of our enemies
but the silence of our friends."
- Martin Luther King Jr.

Loop hart!
HOMOHA
AT
Jongeren bewust maken over het bestaan van homohaat en de gevolgen er van.
Infobladen: kopieerbladen 4.1 tot 4.5
Vragen voor de begeleider: kopieerblad 4.6
No Hate kaart: kopieerblad 4.7
-

Bijlage 4

50

'

Touw
Fluohesje
Schrijfgrief
Papier

min. 8
max. 20

Kopieer de No Hate kaart zodanig dat elke groep één exemplaar krijgt. Knip
deze in evenveel stukken als er groepen zijn. De groep krijgt bij een juist
antwoord een stuk van de kaart. Als er bijvoorbeeld vier groepen zijn, dan knip
je de kaarten in vier stukken. In de bijlage vind je vijf verschillende infobladen
rond dit thema. Kies het aantal infobladen naargelang het aantal groepen. Als er
bijvoorbeeld vier groepen zijn kies je vier infobladen uit. Zorg ervoor dat je de
juiste bijhorende vragen stelt. Elk infoblad moet evenveel gekopieerd worden
als het aantal groepen, zodanig dat elke groep een infoblad kan bemachtigen
om tot de juiste informatie te komen. Als er bijvoorbeeld vier groepen zijn, heb
je vier keer ‘infoblad 1’ nodig, vier keer ‘infoblad 2’ nodig, enzoverder. Verdeel
de jongeren in groepen, bij voorkeur minimum vier personen per groep. Nadat
iedereen zijn kamp heeft afgebakend, komt er één persoon van elke groep naar
de centrale post. Ze krijgen de informatiebladen mee naar hun kamp, zodat de
volledige groep de informatie kan bekijken. Bijvoorbeeld: groep 1 krijgt het
informatieblad 1 (4x), groep 2 krijgt het informatieblad 2 (4x) enzoverder. De
groepen krijgen eerst de tijd om alles goed te bekijken, alvorens het startsignaal
wordt gegeven. Duid onder de jongeren een willekeurige haatzaaier aan, deze
is herkenbaar aan zijn fluohesje.
-

Bij het startsignaal begint het spel. De groepen lopen elke keer naar de centrale
post om een vraag te krijgen, daarna lopen ze terug naar hun eigen kamp. Daar
kijken ze of men over de nodige info beschikt. Ze kunnen echter ook een vraag
krijgen van een infoblad uit een andere kamp. Om deze informatie te bekomen
moeten ze infobladen uit de andere kampen zien te bemachtigen. Wanneer ze
tijdens het stelen van informatie uit een ander kamp getikt worden door een
persoon van dit kamp, moeten ze terug naar hun eigen kamp lopen zonder de
informatie. Ze wachten dan nog 30 seconden in het kamp vooraleer ze verder
op pad gaan.
Elke keer wanneer ze een vraag juist beantwoorden bij de centrale post krijgen
ze een puzzelstuk. Als alle vragen correct zijn hebben ze alle stukken om de
puzzel te maken. De puzzel bevat een laatste opdracht. Als deze opdracht goed
wordt uitgevoerd is deze groep de winnaar.
‘

’

Er is een jongere of begeleider die de rol van haatdrager op zich neemt. Deze
haatdrager loopt rond op het terrein. Op het moment dat hij zij iemand kan
aantikken, moet die persoon 30 seconden op één been blijven staan.
‘

’

/

Het spel eindigt op het moment dat er een groep, de eindopdracht heeft
vervuld.

Reflecteer samen met de jongeren over deze activiteit. Kies hiervoor een
gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Reflecteer over de antwoorden van de eindopdracht:
Hoe zouden jullie reageren op haatspraak tegen homoseksuelen?

- "

"

Hoe sta jij tegenover homoseksualiteit?
Heb je iets bijgeleerd over homohaat?
Heb je al haatreacties gelezen of gehoord over homoseksuelen?
Zou jij hierop gereageerd hebben voor de activiteit? Indien neen, zal je dit na deze
activiteit wel doen?
Heb je zelf al negatieve reacties verspreid of geuit tegenover homoseksuelen?

"I disagree with the therm “gay rights”. Why would there be gay rights?

Just call it human rights, anyone should have the same rights. This is equality."
– Unknown

Merk me op!
LABELIN
G
Een beeld krijgen over de groep in het algemeen en bewustwording van het
fenomeen in de samenleving.
Stoelen één minder dan het aantal jongeren
Wie vragen: kopieerblad 5.1
(

)

-

Bijlage 5

25

'

onbeperkt

Zet de stoelen in een cirkel, één minder dan het aantal deelnemers.

Ga met alle groepsleden op de stoelen in de cirkel zitten. De deelnemer die
geen stoel heeft, plaatst zich in het midden van de cirkel. De begeleider stelt
een vraag uit de vragenlijst. De personen op wie de vraag van toepassing is,
wisselen van plaats. De persoon in het midden moet tijdens het wisselen ook
een plaats zien te bemachtigen, zo niet blijft hij in het midden staan. Kan hij op
een stoel gaan zitten, dan is er iemand anders die geen stoel meer heeft. Die
staat dan in het midden tot hij op zijn beurt een plaats kan bemachtigen bij een
nieuwe stelling.

Na afloop zit de begeleider samen met de jongeren en reflecteert over het
fenomeen labelen . Kies hiervoor een gepaste werkvorm en hou rekening met
de tips tricks.
“

”

&

Ben je veel van plaats veranderd tijdens de activiteit? Hoe komt dit?
Tot welke groep . . .
. . .behoor je uit vrije wil? Bv. een jeugdbeweging, sportclub, vereniging…
. . .wordt je gedwongen? Bv. je familie, eventueel school, groep van je leeftijd…
Hoe voel je je daarbij?
Welke groepen hebben een positieve invloed op jou?
Welke groepen beïnvloeden jou op een negatieve manier?
Welke vooroordelen denk je dat anderen hebben over de groep en waartoe jij
behoort?
Heb je vooroordelen over andere groepen? Zo ja, zijn deze vooroordelen al
eens fout geweest? Wanneer wist je dat je fout zat?
Wat kan je doen om vooroordelen tegen te gaan?
Hoe kan je reageren als iemand een fout oordeel over jou heeft?
-

(

)

(

)

(

"I think putting labels on people is just an easy way
of marketing something you don’t understand."
- Adam Jones

)

No hate challenge
VERBON
DENHEID
De jongeren aan de hand van verschillende uitdagingen
met betrekking op haatspraak leren samenwerken
en daarnaast elkaars talenten ontdekken en benutten.
Fototoestel
Timer
Knutselgerief
Bladen papier
Schrijfgerief
Blinddoek
Voorwerpen (tot 10 jongeren: 3 voorwerpen, tot 15 jongeren: 4 voorwerpen,
>20 jongeren: 5 voorwerpen)
één lesweek

/

onbeperkt

De begeleider daagt de jongeren uit. De jongeren krijgen een lijst met
uitdagingen die ze moeten volbrengen. Hiervoor hebben ze één week tijd.

Hieronder staan activiteiten opgesomd waaruit de begeleider kan kiezen. Kies
er zelf een aantal activiteiten uit of doe dit samen met de jongeren.

UITDAGING 1
Maak een fotowall van iedereen uit de groep die iets origineels doet
rond No Hate.
“

“

Materiaal: fototoestel

UITDAGING 2
Probeer van iedereen van de groep een unieke foto te maken. Denk na waar die
persoon de enige van is. bv. de enige voetballer, de enige harpist e ... en hoe je
dat best in beeld brengt?
Materiaal: fototoestel
(

(

)

)

UITDAGING 3
Maak met de groep een No Hate poster . Deze kan je achteraf ophangen in jullie
lokaal.
“

”

Materiaal: knutselgerief bv. gekleurd papier, stiften, kleurpotloden, lijm, schaar…
(

)

UITDAGING 4
Maak met de groep een No Hate lied .
“

”

Materiaal: papier en schrijfgerief, eventueel radio voor muziek

UITDAGING 5
Kom een dag met de volledige groep in rode en of witte kledij naar school.
-

/

UITDAGING 6
Maak met de groep een No Hate gedicht .
“

”

Materiaal: papier en schrijfgerief

UITDAGING 7
Organiseer met de volledige groep een teambuildingsactiviteit over de middag
.
Ik hang in de “No Hate boom”:
Vorm een cirkel met de groep en haak de armen in elkaar. Eén persoon begint
de activiteit door zijn voeten van de grond te tillen en zich te laten hangen. Zijn
buren ondersteunen hem. Terwijl de persoon zich laat hangen zegt hij: Ik zeg
neen tegen haat, en jij … naam ? . Wanneer hij de naam heeft genoemd mag hij
zijn voeten terug op de grond plaatsen. De genoemde jongere herhaalt de
activiteit door op zijn beurt de voeten van de grond te tillen, zich te laten hangen
en de zin te zeggen.
‘

’

“

(

)

”

Stokstaartje in de carrousel (vertrouwensactiviteit):
De groep staat dicht tegen elkaar in een cirkel. Eén iemand staat geblinddoekt
of met gesloten ogen in het midden. De persoon in het midden spant zich op en
laat zich naar voor vallen. Het is de bedoeling dat de andere groepsleden
hem haar opvangen en terug in de cirkel duwen. Na enkele ogenblikken kan de
persoon in het midden vervangen worden door een andere persoon naar
keuze.
Materiaal: blinddoek
/

Het zevende zintuig:
De groep gaat met enige afstand uit elkaar op de grond liggen. De groep telt tot
tien zonder dat ze met meerdere personen hetzelfde getal roepen, wanneer dat
gebeurt starten ze terug bij één. Bijvoorbeeld: Persoon A begint met één,
persoon B zegt twee, maar op hetzelfde moment zegt persoon C ook twee. Dan
moet de groep opnieuw starten.
Overzee:
De groep krijgt enkele voorwerpen, bijvoorbeeld 1 stoel, 1 krant en een
washandje. Afhankelijk van het aantal jongeren wordt het aantal voorwerpen
aangepast. De jongeren moeten een bepaalde afstand afleggen met behulp
van de voorwerpen zonder de grond te raken. Tot 10 jongeren: 3 voorwerpen,
tot 15 jongeren: 4 voorwerpen, 20 jongeren: 5 voorwerpen.
Materiaal: krant, stoel, washandje…
(

>

)

Tegelpaleis:
De jongeren worden bij voorkeur in gelijke teams verdeeld, met in elke team niet
meer dan vier jongeren. Elk team krijgt een aantal bladen papier. Eén blad
minder dan het aantal leden.
Bijvoorbeeld: een team met vier jongeren krijgt drie bladen papier.
Als begeleider zeg je dat de jongeren met zoveel mogelijk naar de overkant
moeten geraken binnen de tijd, meer uitleg geef je niet.
Na de activiteit moeten de jongeren tot het inzicht zien te komen dat ze sneller
aan de overkant geraakt waren als ze met de hele groep hadden
samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle bladzijden achter elkaar te leggen. Als de
jongeren zelf tot dit inzicht komen tijdens de activiteit mag je hen als begeleider
feliciteren. Het is een groep die heel goed kan samenwerken en niet enkel aan
de eigen winst denkt.
Materiaal: papier
UITDAGING 8
Maakt een originele groepsfoto.
Materiaal: fototoestel

SUGGESTIE
Een verassing voorzien als alle uitdagingen volbracht zijn om de
verbondenheid tussen de groep te bevorderen.
Bijvoorbeeld: snoep, fruit, medailles, diploma’s…

Op het einde van de week wordt een reflectiemoment voorzien waarbij de
begeleider samen met de groep stilstaat bij de uitdagingen. De jongeren krijgen
op die manier de kans om hun gevoelens en ervaringen van de voorbije week te
delen. Kies hiervoor een gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Hoe heb je deze week ervaren?
Welke activiteit was voor jou een uitdaging?
Welke activiteiten verliepen minder goed, hoe kwam dit?
Is de sfeer in de groep veranderd?
Heb je de groep beter leren kennen?
Heb je jouw talenten kunnen benutten?
Heb je nieuwe talenten ontdekt bij anderen of jezelf?
Weet je nu beter wat No Hate inhoudt?
(

“

)

”

"Everyone is a star and deserves the right to twinkle."
- Marilyn Monroe

Rotte harten
HAA
IN HET TASPRAAK
LGEMEE
N
Jongeren bewust maken van haatspraak in de maatschappij.

Tafel
80 speelkaarten: kopieerblad 6.1

Bijlage 6

max. 8
min. 3

25

'

Knip alle kaarten uit. Haal de No Hate vlinder uit het pak kaarten en
geef ze aan één van de deelnemers, deze persoon legt de kaart voor zich.
Schud de resterende kaarten door elkaar. Iedere speler krijgt zes kaarten. De
spelers houden hun kaarten in hun handen zodat ze niet zichtbaar zijn voor de
anderen. Leg de resterende kaarten omgekeerd op elkaar in het midden van de
tafel. Draai de bovenste kaart van de stapel om en leg deze naast de stapel. Stel
dat het een actiekaart is, vervalt deze. Enkel het cijfer op deze kaart is van belang.
-

In dit spel is het de bedoeling om zo snel mogelijk al je kaarten kwijt te
geraken, op eender welke manier. Valsspelen is toegelaten!
Speel de activiteit in wijzerzin, de speler met de No Hate vlinder begint. Pas als
hij de eerste kaart heeft gelegd, mogen de medespelers beginnen valsspelen.
Als je aan de beurt bent, leg je een actie of cijferkaart uit je hand op de
aflegstapel. Het cijfer op deze kaart moet telkens één hoger of lager zijn dan de
kaart op de aflegstapel. Bv. Als er een kaart met cijfer 3 ligt, dan mag je er een
kaart met cijfer 2 of 4 opleggen.
-

-

Voor cijferkaarten 1 en 5 gelden uitzonderingen:
Bij cijfer 1 mag je een kaart leggen met cijfer 2 of 5.
Bij cijfer 5 mag je een kaart leggen met cijfer 4 of 1.
-

WEGMOFFELEN ROTTE HARTEN
Laat de rotte harten één voor één op een sluwe manier uit je hand verdwijnen,
door ze bijvoorbeeld op de grond te laten vallen, over je schouder te gooien…
Alles mag en alles kan, zolang je niet betrapt wordt!
Hou je kaarten altijd boven tafel.
Speel slechts één kaart per keer weg.
Je laatste kaart mag je niet wegmoffelen.
-

NO-HATE VLINDER
De speler met de No Hate vlinder speelt gewoon mee, maar houdt de andere
spelers wel scherp in de gaten. Zelf moet hij eerlijk spelen en mag dus geen
rotte harten wegmoffelen . Als hij andere spelers betrapt op valsspelen dan
roept hij: Betrapt! .
Het is niet toegelaten van de andere spelers om elkaar te verraden, dit is enkel
de taak van de No Hate vlinder.
-

'

'

"

”

-

Betrapt!: Niemand mag vanaf dat moment nog kaarten wegmoffelen, dan vind
de onderhandeling plaats. De speler die werd betrapt, dient eerlijk toe te geven
of hij al dan niet een kaart wegmoffelde. Wanneer de onderhandeling is
afgelopen, mogen de spelers weer kaarten wegmoffelen.
Speler terecht beschuldigd?: De weggemoffelde kaart wordt terug in de
handen genomen. Daarnaast krijgt hij van de No Hate vlinder een kaart naar
keuze en wordt hij de nieuwe No Hate vlinder. De activiteit gaat verder
wanneer de eerste kaart opnieuw is gelegd.
Speler vals beschuldigd?: De No Hate vlinder moet een kaart van de stapel
trekken en hij blijft de No Hate vlinder.
-

-

-

-

ROTTE HARTEN
Je mag geen rotte harten op de aflegstapel leggen of weggeven. Je kan alleen
van deze kaart afkomen door hem weg te moffelen .
“

”

Probeer zo snel mogelijk van de rotte harten af te raken!

ACTIEKAARTEN
Sla me kaart
Bij het spelen van deze kaart, slaan alle deelnemers zo snel mogelijk met hun
hand op de aflegstapel. De deelnemer die deze kaart legt, mag een
willekeurige kaart geven aan degene die als laatste op de stapel sloeg.
“

-

”

Pak me kaart
Bij het spelen van deze kaart, nemen de andere deelnemers een kaart van de
stapel.
“

-

”

Verrassings kaart
Bij het spelen van deze kaart, mag je één van je handkaarten aan een andere
speler geven.
“

-

”

Dubbele kaart
Bij het spelen van deze kaart, proberen alle deelnemers om ter snelst een kaart
naar keuze met het gelijke cijfer op de kaart te leggen. Enkel de snelste speler
mag zijn kaart laten liggen. Kan niemand een kaart spelen, dan wordt er
gewoon doorgespeeld.
“

”

Wanneer de bovenste kaart van de trekstapel een actiekaart is, wordt enkel
rekening gehouden met het cijfer.

EINDE
De eerste die uit is wint, dan roept hij zij: No Hate! . De deelnemers die
nog kaarten overhebben, tellen hoeveel punten die waard zijn. Het is de
bedoeling om je score zo laag mogelijk te houden.
Cijferkaart: 1 punt
Actiekaart: 5 punten
Rotte hart: 10 punten
/

“

”

-

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden om terug te blikken met de
jongeren over de activiteit en hoe zij tegenover haatspraak staan. Kies hiervoor
een gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Kies een willekeurig haatuitspraak.
Hoe zou jij je voelen als je deze haatuitspraak krijgt? Deze vraag kan
enkele malen herhaald worden.
Heb je zelf al . . .
. . .een dergelijke haatuitspraak gekregen? offline online
. . .een haatuitspraak gedaan? bekende onbekende, offline online
Indien ja, had je spijt?
Durf je reageren als je iemand zoiets hoort ziet zeggen schrijven?
(

)

-

(

(

/

)

/

/

/

/

"Our prime purpose in this life is to help others and
if you can’t help them, at least don’t hurt them. "
–Dalai Lama

)

So you think you got talent?
Talenten
Meer vertrouwen krijgen in elkaar als groep,
door elkaars talenten te ontdekken en elkaar te leren waarderen.
Notitie harten: kopieerblad 7.6
Spelbord: kopieerblad 7.7
4 pionnen
1 dobbelsteen
schrijfgerief

20 ik kan kaarten: kopieerblad 7.1
20 ik ben kaarten: kopieerblad 7.2
20 ik doe kaarten: kopieerblad 7.3
20 ik heb kaarten: kopieerblad 7.4
20 vraag kaarten: kopieerblad 7.5

-

-

-

-

-

-

Bijlage 7

50

groepen per 4

'

Knip alle kaarten in de bijlage uit. De begeleider doet zich voor als een TV
presentator. Door de verschillende besparingen heeft hij van twee bekende
programma s, één programma moeten maken: So you think you got talent? Hij is
een beetje in paniek want er zijn geen kandidaten voor zijn nieuwe show. De
jongeren worden uitgenodigd om te helpen, zodat de show toch kan doorgaan
met hen als kandidaten.
-

’

‘

’

De jongeren zitten maximum per vier in een groep. Elk groep krijgt het nodige
materiaal. Degene die het hoogste aantal ogen gooit met de dobbelsteen mag
telkens beginnen. De volgorde gebeurt in wijzerzin.

GEKLEURD VAK
Kom je op een gekleurd vak, neem dan de bijpassende kaart. Op die kaart staat
een kwaliteit of talent. Als de jongere vindt dat de kwaliteit bij zichzelf past, dan
houdt hij het kaartje bij. Zo niet geeft hij de kaart aan een persoon waarbij de
kwaliteit past.
VRAAGTEKEN
Als een deelnemer op een vak komt met daarop een vraagteken, neemt hij een
bijpassende kaart. Hij leest de vraag luidop voor en beantwoord die vervolgens.
De anderen reageren hierop of geven hun eigen mening. De kaart wordt terug
onderaan de stapel gelegd.

Op het spelbord zijn er nog enkele andere vakken te vinden:
Dobbelsteen nog een keer gooien
Pijl vooruit 3 vakjes vooruit
Pijl achteruit 3 vakjes achteruit
Stopteken beurt overslaan
-

=

-

=

-

=

-

=

De activiteit eindigt wanneer de eerste speler in het eindvak terecht komt.
De deelnemers hoeven niet het exacte cijfer te gooien om op het eindvak
te komen bv. Wanneer een leerling op vak 47 staat en hij gooit 6, is het
voldoende dat hij 4 stapjes zet om uit te zijn. .
(

‘

’

)

EINDE
De jongeren verzamelden doorheen de activiteit kaarten met kwaliteiten en
talenten. Ze krijgen elk een notitie hart. De jongeren kiezen uit de verschillende
kaarten vier kwaliteiten talenten waar ze volledig mee akkoord gaan. Hierna
schrijven ze die vier kwaliteiten op.
Verzamel de harten en schud ze per groep door elkaar. Lees telkens per groep
voor wat op elk hart staat. De andere groepen raden van wie het hart is.
-

/

SUGGESTIE
Hang de notitie harten op in het lokaal, zodat er blijvend aandacht is voor de vele
talenten in jouw groep!
-

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden. Kies hiervoor een gepaste
werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Waren er discussies over een bepaald e kwaliteit talent? Hoe kwam dit?
Wat deden jullie als een bepaald e kwaliteit talent op meerdere personen van
toepassing was?
Ben je dingen te weten gekomen over andere personen die je nog niet wist?
Welke?
Heb je dingen bijgeleerd over jezelf?
Waarom linken we dit spel aan No Hate?
Slotvraag: Wie heeft er nu So you think you got talent gewonnen?
Zorg dat je samen met de groep tot de conclusie komt dat iedereen gewonnen
heeft, aangezien iedereen ook talenten in zijn of haar hart noteerde.
(

(

‘

)

)

/

/

’

"Remember that your greatest talent is so much more powerful than your biggest fear." `
– Unknown

Splash it!
CYBE
CYBERPREHAAT,
STEN
Jongeren laten nadenken en praten over cyberpesten. .
Waterballonnen
Water

25

/

"

onbeperkt

Vul waterballonnen, minimum 5 per deelnemer.

De groep staat in een kring. Elke deelnemer krijgt een aantal waterballonnen. De
begeleider duidt één deelnemer aan die mag beginnen. Deze persoon praat
gedurende één minuut over het aangegeven onderwerp. Het is echter verboden
om euhm of het verboden woord te zeggen. Als de persoon dit toch doet, gooien
de andere deelnemers zo snel mogelijk een waterballon naar die persoon. Wie als
eerste de persoon raakt, mag verder vertellen over het onderwerp gedurende een
minuut. Wie een volle minuut heeft kunnen praten over het onderwerp krijgt een
punt. De activiteit eindigt als de gekozen onderwerpen besproken zijn.
‘

’

ONDERWERPEN

ONDERWERP

haatreactie
online afpersen bedreigen
fotomisbruik
haatpagina
nep account
anonieme haatberichten
hacken
bezemen*
bewust virus doorsturen
bangalijsten**
cyberpesten
/

-

VERBODEN WOORD
scheldwoorden
bericht
foto
Facebook
fake
anoniem
wachtwoord
grove teksten
virus
slet
pesten

* Een vorm van cyberpesten waarbij foto s van voornamelijk meisjes worden gekopieerd en
geplakt in zelfgemaakte video s met grove teksten en achtergrondmuziek.
'

’

**Een lijst waarop namen en of foto s staan van meisjes die als sletten bestempeld worden. Een
dergelijke lijst kan worden rondgemaild of gepubliceerd op websites van sociale media. Banga is
straattaal voor slet . Bangalijsten halen regelmatig de publiciteit. Het publiceren van bangalijsten
kan een vorm van cyberpesten zijn.
/

’

'

'

'

'

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden. Kies hiervoor een gepaste
werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Was het gemakkelijk om een minuut lang te praten over een onderwerp?
Was het bij elk onderwerp even gemakkelijk om er over te praten?
Welke onderwerpen waren lastiger om over te praten? Hoe komt dit denk je?
Wat werd gezegd over de verschillende onderwerpen? Is iemand al persoonlijk
met iets in aanraking gekomen?
Zijn er personen die verhalen kennen over mensen die werden gepest via het
internet?
Kent iemand een persoon die pest heeft gepest via het internet?
Zouden jullie reageren als je merkt dat er iemand gepest wordt via internet?
Hoe zou je reageren als je zelf online gepest wordt?
/

"You will never reach higher ground if you are always pushing others down."
- Jeffrey Benjamin

Trust is een must!
VE
BINNERNTROUWEN
EEN GRO
EP
De jongeren leren elkaar te vertrouwen.

Voor deze activiteit is er geen extra materiaal nodig.

10

/

onbeperkt

'

Vorm een cirkel met de groep en haak de armen in elkaar. Eén persoon begint
de activiteit door zijn voeten van de grond te tillen en zich te laten hangen. Zijn
buren ondersteunen hem. Terwijl de persoon zich laat hangen zegt hij: Ik zeg
neen tegen haat, en jij … naam ? . Wanneer hij de naam heeft genoemd mag
hij zijn voeten terug op de grond plaatsen. De genoemde jongere herhaalt de
activiteit door op zijn beurt de voeten van de grond te tillen, zich te laten
hangen en de zin te zeggen.
‘

’

“

(

)

”

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden. Kies hiervoor een
gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Lukte het om de personen naast jou te vertrouwen?
Wat moest je daarvoor doen?
Hoe vond je het dat anderen jou moesten vertrouwen?
Is de groepssfeer en het vertrouwen in de groep veranderd
doorheen de activiteit?
"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them."
- Walt Disney

Volg je hart
HAATSP
IN HET A RAAK
LGEMEE
N

De jongeren laten stilstaan bij haatspraak en ze doorheen de activiteit
meer inzicht doen krijgen in zichzelf en anderen.
Stellingen: kopieerblad 8.1
Harten: kopieerblad 8.2
Groen: akkoord
Geel: twijfel
Rood: niet akkoord
-

Bijlage 8

25

'

onbeperkt

Knip de harten en de stellingen uit die je in de bijlage vindt. Verdeel het terrein in
vier delen. Leg in drie delen telkens één van de gekleurde harten rood, geel
en groen . Het vierde deel is het verzamelvak voor de jongeren.
Hier staan zij wanneer de stelling wordt voorgelezen.
(

)

Lees telkens de stelling voor. De jongeren kiezen een standpunt akkoord,
twijfel of niet akkoord door bij een bepaald hart te gaan staan. Ze lichten toe
waarom ze een bepaald standpunt kiezen en luisteren naar de uitleg van de
anderen. Daarna gaan de jongeren terug in het verzamelvak staan en wordt de
volgende stelling voorgelezen.
(

)

Na de activiteit wordt een reflectiemoment gehouden. Kies hiervoor een
gepaste werkvorm en hou rekening met de tips tricks.
&

Welke stelling vond je het moeilijkst?
Vond je het moeilijk om je te vinden in anderen hun mening?
Kon je gemakkelijk je eigen mening verwoorden? Waarom wel niet?
/

"Love is the absence of judgement. Let’s love our fellow creatures."
– Dalai Lama

Quiz
HA
IN HETAATSPRAAK
LGEMEE
N
De jongeren informeren over de verschillende uitingsvormen van haatspraak.

Per groep
Puzzel: kopieerblad 9.3.
1 enveloppe

18 vraag kaarten: kopieerblad 9.1
Correctiesleutel: kopieerblad 9.2
-

Bijlage 9

min. 8 personen
groepen van 4

25

'

Kopieer de puzzel zodat er voor iedere groep een exemplaar is. Knip
de puzzel uit, dit zijn de puzzelstukken die elke groep aan het einde van de quiz
krijgt. Kopieer alle vraag kaarten voor elke groep.
-

Deel de drie vraag kaarten met dezelfde lay out uit aan de groepen. De groepen
krijgen even tijd om de drie vragen te beantwoorden. Nadat de vragen beantwoord
zijn door elke groep, overloop je de juiste antwoorden. Terwijl je dit doet, reflecteer
je kort over deze bepaalde groep individuen waar haatspraak over is.
Per goed antwoord krijgt de groep een punt.
-

VOLGORDE VAN DE VRAGEN:
homohaat
vluchtelingenhaat
transgenderhaat
moslimhaat
cyberhaat
imagohaat
-

-

-

-

GEBRUIK VOLGENDE VRAGEN BIJ DE BESPREKINGEN:
Heb je al over deze personen haatspraak gelezen of gehoord?
Zou je reageren op deze haatspraak? Hoe zou je dit doen?
Bedenk enkele argumenten waaruit blijkt dat haatspraak over
dergelijke personen totaal zinloos en ongegrond is.
-

EINDE
Nadat alle postkaarten overlopen en besproken zijn, krijgt de tijdelijke winnaar
een applaus. Dit is echter nog niet het einde van de activiteit. De groepen krijgen
nog een enveloppe waarin de puzzelstukken zitten. De groepen maken de puzzel
zo snel mogelijk. Als deze gemaakt is zal een eindvraag tevoorschijn komen. De
groep die de puzzel het snelst gemaakt heeft en dus ook de eindvraag kan
beantwoorden wint..
(

)

Bespreek hierna nog met de jongeren deze laatste vraag:
Hoe sta jij tegenover onbekende individuen?
"

"

Hoe komt het dat je angstig, negatief, positief, open… staat tegenover
onbekende individuen?
Wat zorgt ervoor dat jij je bij onbekende individuen op je gemak voelt?
Welke zaken schrikken je af bij personen?
Zijn er groepen uit de quizvragen waar je angst voor hebt? Hoe komt
dit?

De actiegerichte vragen worden doorheen de activiteit besproken met de
jongeren.

"All your life, you will be faced with a choice. You can choose love or hate.
I choose love."
– Johnny Cash

Beperk je niet tot beperkingen
Bijlage 1.1 Post-kaarten

POST 1

dan zienden

.uaevin regal nee po sjiwredno si )sjiwredno riadnuces noowegnetiub( OSuB

POST 2

blinden

558866 663366.733777 7777666 663366.6338.33 3366.223373377755444664.666
66655.42 266.933777553366

POST 3

en slechtzienden

.. --- . ...- . . .-.. / -- . -. ... . -. / -- . - / . . -. / .... .- -. -.. .. -.-. .- .--. /
--.. .. .--- -. / . .-. / .. -. / ...- .-.. .- .- -. -.. . .-. . -..
A 475 000
B 1 652 328
C 91 245
)

)

)

beter

POST 4
Eimanb bieskrimineren od gronb nav handicaq isni Belgëi stradfaar.

POST 5

Horen

Bijlage 1.2 Controlekaarten

Bijlage 1.3 Correctiesleutel voor de begeleider

BuSo (buitengewoon secundair onderwijs) is onderwijs op een lager niveau.

Er zijn jongeren uit het BuSo die nadien naar de universiteit of hogeschool gaan. Je hebt
immers verschillende opleidingsvormen binnen het BuSo. Eén daarvan bereidt jongeren
voor op hoger onderwijs. Deze opleidingsvorm is er specifiek voor normaal begaafde
jongeren met een fysieke handicap.

Kunnen personen met een beperking ook gaan werken?

Ja. Personen met een beperking kunnen aan het werk via maatwerkbedrijven en
maatwerkafdelingen, dit zijn de vroegere invoegbedrijven, beschutte en sociale
werkplaatsen. Ze krijgen ondersteuning op vier vlakken :
1. Opleiding op de werkvloer
2. Begeleiding op de werkvloer omkadering
3 . Een loonpremie op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt
4. Aanpassing van de werkplek arbeidsomgeving.
Ook via de lokale diensteneconomie kunnen mensen met een beperking tewerkgesteld
worden
-

/

/

Iemand discrimineren op grond van handicap is in België strafbaar.
Beschutte werkplaatsen stellen personen met een arbeidshandicap te werk die tijdelijk of
definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Vandaag stellen de 54
werkplaatsen in Vlaanderen 20.140 mensen te werk, waarvan 17.417 personen met een
arbeidshandicap.

Hoeveel mensen met een handicap zijn er in Vlaanderen?

A 475 000
B 1 652 328
C 91 245
De grootste enquête in ons land waarin gepeild werd naar handicap is SEE2001, waarbij niet
minder dan 3 475 000 mensen tussen 16 en 64 jaar bevraagd werden. 16 verklaart last te
hebben van één of meerder langdurige ziekten, aandoeningen of handicap. 12,3 verklaart
daardoor voortdurend of af en toe belemmerd te worden in hun dagelijkse bezigheden.
In absolut cijfer komt 16 overeen met ongeveer 475 00 mensen met een functiebeperking
Vlaams Gewest, 16 64 jaar .
)

)

)

%

%

"

%

(

-

)

Horen blinden en slechtzienden beter dan zienden?
Waar. Een blinde of slechtziende gebruikt zijn andere zintuigen beter dan een gewoon
persoon. Wij kijken de hele tijd rond, maar een blinde of slechtziende moet zich beter
concentreren en heel goed luisteren. Wie al van jongs af blind is, kan vaak ook echt beter
horen. Het deel van de hersenen dat dient om te zien gebruiken zij om te horen. Ze hebben
dus meer hersenen om te horen.

Haat maar raak
Bijlage 2.1 fotokaartjes

Bijlage 2.3 koppelblad
Ze heeft ooit een zangwedstrijd gewonnen ja, maar daardoor denkt
ze nu wel dat ze het allemaal is!
Vuile janet!
Omhooggevallen, over gesubsidieerde rechtsdenkende pliticus!
Haters gonna hate, hate, hate, hate... Inderdaad! Je stem irriteert en je
bent veel te mager!
Een burn out gebruiken om nog maar eens in de aandacht te komen,
echt laag!
-

Een kleine huppeldwerg die veel show verkoopt, maar weinig inhoud
heeft.
Het is nog niet gedaan met K3 en ze heeft al aandacht te kort,
aandachtshoer!
t Is precies Justin Bieber van den Aldi!

'

Je kan je imago veranderen, maar van braaf kindersterretje naar dit?
Ze is echt vulgair!
Babyface!
Minister van volksgezondheid en er zo uit zien, mooi voorbeeld!
Amai, ze zou beter haar mond toe houden, zo lelijke tanden!
Ik haat je, zonder jou is 1D niet meer hetzelfde. Je denkt alleen maar
aan jezelf, egoïst!
Ze deed enkel mee aan die wedstrijd om beroemd te worden en ze
was zo zeker over zichzelf dat ze zou winnen, arrogante trut!
Een klein kindje dat denkt dat ze kan zingen!

Bijlage 2.4 Oplossingenblad
Ze heeft ooit een zangwedstrijd gewonnen ja, maar daardoor denkt
ze nu wel dat ze het allemaal is!

4

Vuile janet!

8

Omhooggevallen, over gesubsidieerde rechtsdenkende politicus!

3

Haters gonna hate, hate, hate, hate... Inderdaad! Je stem irriteert en je
bent veel te mager!

11

Een burn out gebruiken om nog maar eens in de aandacht te komen,
echt laag!

6

Een kleine huppeldwerg die veel show verkoopt, maar weinig inhoud
heeft.

13

Het is nog niet gedaan met K3 en ze heeft al aandacht te kort,
aandachtshoer!

1

t Is precies Justin Bieber van den Aldi!

5

Je kan je imago veranderen, maar van braaf kindersterretje naar dit?
Ze is echt vulgair!

10

Babyface!

15

Minister van volksgezondheid en er zo uit zien, mooi voorbeeld!

9

Amai, ze zou beter haar mond toe houden, zo lelijke tanden!

7

Ik haat je, zonder jou is 1D niet meer hetzelfde. Je denkt alleen maar
aan jezelf, egoïst!

12

-

'

Ze deed enkel mee aan die wedstrijd om beroemd te worden en ze
was zo zeker over zichzelf dat ze zou winnen, arrogante trut!
Een klein kindje dat denkt dat ze kan zingen!

2
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In de (s)pot

Racisme
Discriminatie

Bespotten

Bijlage 3.2 Kaarten: Racisme
We moeten die apen op het eerste beste vliegtuig zetten en terugsturen
naar hun jungle land.
Die Poolse bouwvakkers en Roemeense kuisvrouwen moeten stoppen met
onze jobs af te nemen.
"

-

"

"

"

Alle Nederlanders zijn aardappel etende kaaskoppen.

"

-

"

Die Walen zijn luie profiteurs.

"

"

Japanners zijn nerds.

"

"

Al die Aziaten lijken op elkaar.

"

"

Marokkanen zijn agressief en ruziezoekers.

"

"

Jij gedraagt je tenminste fatsoenlijk en je ouders ook en bovendien werken
ze, al die andere buitenlanders niet.

"

"

Alle negers hebben bamboelippen.

"

"

Duitsers zijn dronken bierdrinkende dikkerds.

"

"

Amerikanen zijn zwaarlijvige, luie, domme, zelfingenomen en materialistische
mensen.

"

"

Alle Nederlanders zijn gierig.

"

"

Er mogen geen zwarten in onze balletschool, da schaadt ons imago.

"

"

Al die buitenlanders verpesten de veiligheid op straat voor onze
kinderen!

"

"

Bijlage 3.3 Kaarten: discriminatie
Alle vrouwen horen in de keuken te staan.

"

"

Personen met een beperking zijn minderwaardig.

"

"

Het is toch logisch dat vrouwen minder verdienen dan mannen.

"

"

Die nietsnutten van jongeren doen niets anders dan de hele dag op de
computer zitten.

"

"

Die moslima krijgt de job zeker niet als ze haar hoofddoek wil blijven dragen.

"

"

Natuurlijk heb ik hem in elkaar geslagen, dienen homo kust zo maar een
andere man op straat!

"

"

We nemen jou niet aan, je bent te oud. Sorry.

"

"

Een snotjong als jij is veel te onervaren om deze job uit te voeren.

"

"

Er mogen geen hoofddoeken gedragen worden in deze katholieke school.

"

"

Met zo n vuile hippie dreadlocks kom je de klas niet meer binnen!

"

'

-

"

Die arme rat kan echt geen lid worden van onze sportclub. Hij zal het
lidgeld toch niet kunnen betalen.
"

Je hebt niet eens een partner kunnen houden, laat staan dat je deze job zal
houden.

"

"

Rijke stinkers zoals jij zijn niet welkom in ons café.

"

"

"

Al die mensen die op Vlaams Belang stemmen zijn vuile racisten.

"

Bijlage 3.4: Kaarten: bespotten
Zag je de kleren van die vrouw? Die kwamen waarschijnlijk uit de
kledingcontainer!

"

"

Met zo n lelijke tanden kom je nooit aan een lief!

"

'

"

Jij dikke pad!

"

"

Je bent nog dommer dan het achterste van een koe!

"

"

De uithoudingsdatum van die man is duidelijk al lang over tijd

"

"

Je bent een aandachtshoer!

"

"

Je bent een wannebe die zo vals zingt als een kat.

"

'

'

"

Laat me met rust lelijke puistenkop!

"

"

Jij kan vliegen zeker, zo n flaporen.

"

'

"

Jij lelijke nerd, met je bokaalglazen en vieze beugel.

"

"

"

Dat meisje is nog lomper dan een kreupele koe.

"

Loop hart!
Bijlage 4.1 Infoblad 1: Argumenten tegen homoseksualiteit
Homohaat zou aanvaard kunnen worden door argumenten tegen homoseksualiteit. Echter
zijn dergelijke argumenten in vele gevallen niet realistisch en al zeker niet voor waar aan te
nemen. Er worden vaak zaken aangehaald die niet bewezen zijn.
Bv: Homoseksuelen biseksuelen hebben zeer veel seksuele partners en hebben daardoor
een verhoogd risico op SOA s.
&

’

Velen zijn ook van mening dat homoseksuelen niet kunnen liefhebben. Hun geaardheid zou
dan slechts een excuus zijn om hun lusten te uiten die ze in een traditioneel monogaam
huwelijk niet kwijt kunnen. Nog een ander mogelijk argument is dat homoseksualiteit
ontwikkeld door onjuiste opvoeding en / of seksueel misbruik tijdens de kindertijd. Er is
helemaal geen algemene verklaring voor het ontstaan van homoseksualiteit, maar het zou
zeer onwaarschijnlijk zijn dat dit hierdoor aangeleerd wordt.
‘

’

Mogelijke redenen:
Wat er dan aan de grond ligt van deze afkeer tegen homoseksualiteit is voor
discussie vatbaar.
Angst om zelf homoseksueel te worden.
Onterecht als homoseksueel worden aanzien.
Negatieve ervaring met homoseksualiteit bv. door seksueel misbruik .
Onzekerheid rond eigen identiteit.
Totaal onbegrip voor alles wat afwijkt van de standaardnorm.
Afgunst tegenover homoseksuelen.
Vanuit een religieuze opvatting.
Vanuit een culturele opvatting.
Huwelijk zien als een verbintenis tussen mensen van een verschillend geslacht.
In strijd met het algemeen rollenpatroon.
Afkeer van de seksuele daad bij homoseksuelen.
(

)

Bijlage 4.2 Infoblad 2: Onderzoek van het fenomeen
‘Homofobie’ komt vanuit een uitgebreide onderzoeksgeschiedenis in de sociale sector. Dit

onderzoek richt zich vooral op de afkeer van de homoseksualiteit. Daarnaast richt het zich
ook op het gedrag dat uit die bepaalde afkeer voortvloeit.

Hierbij wordt vaak gekeken naar:
Accepteren van homoseksualiteit specifiek en in het algemeen.
Toekennen van gelijke rechten non discriminatie.
Accepteren van uitingen in het openbaar door homoseksuelen.
Omgaan met homoseksuelen in de eigen naaste omgeving.
&

–

(

)

Bij de traditionele homohaat gaat het vooral om een totale afwijzing van het verschijnsel.
Vaak gebeurt dit vanuit religieuze of moralistische overtuigingen. Homoseksualiteit wordt
dan gezien als een echte zonde.
Bij de ‘modernere’ homohaat gaat het niet zozeer over het verschijnsel op zich, maar gaat
het vooral om de zichtbare uitingen gedragingen ervan. Deze homohaat wordt dan
vooral aangescherpt bij nichterigheid overdreven en of vrouwelijke gedragingen . In deze
gevallen gaat het dus om afwijkingen van de algemeen aanvaarde genderrollen. Vaak
hebben mensen op zich niets tegen homoseksuelen, maar ze moeten zich dan wel
normaal gedragen.
&

(=

“

/

)

”

Naast de verbale afkeer komt er ook vaak geweld aan te pas. Bij geweld tegenover
homoseksuelen blijkt dat de traditionele homohaat geen directe aanleiding is. De grootste
oorzaak is vooral dat daders zich bedreigd voelen door de uitingen van homoseksuelen in
het openbaar, vooral vanuit de modernere homohaat dus.

Bijlage 4.3 : Infoblad 3: Vormen van discriminatie

Homofobie’ hangt vaak samen met racisme of seksisme. Indien dergelijke opvatting
zichtbaar wordt in uitingen of gedragingen, dan is er sprake van discriminatie. Bij
discriminatie worden homoseksuelen benadeeld op grond van het feit dat zij tot die
bepaalde groep behoren.
‘

Je kan hierbij denken aan:
Weigering voor bepaald beroep op grond van de geaardheid.
Ontslagen door de geaardheid. Minder zichtbaar is het wanneer deze personen voorbij
gegaan worden bij promoties, uitnodigingen voor vergaderingen, bedrijfsfeestjes,…
Het wettelijk strafbaar zijn van homoseksuele gedragingen, in sommige gevallen zelfs
met de doodstraf.
Strenger optreden tegenover homoseksuelen.
Pesterijen.
Agressie tegenover homoseksuelen.
Niet reageren van politie bij pesterijen, geweld…
Weigeringen om homokoppels in de echt te verbinden huwelijk .
(

)

Genezingen organiseren voor homoseksuelen homotherapie .

‘

’

(

Verstoten worden uit de familie of kerk.
Gedwongen worden tot een heteroseksueel huwelijk.

)

Bijlage 4.4 Infoblad 4: Bestrijding van homofobie
Vanuit de overheid en organisaties die de belangen van homoseksuelen verdedigen wordt op
verschillende manieren geprobeerd om homohaat te bestrijden. Ze proberen ook om de
sociale acceptatie tegenover homoseksuelen te verbeteren.
Er zijn twee dagen in het jaar waarop expliciet aandacht gevraagd wordt voor homohaat. Op
deze dagen wordt er solidariteit getoond met homoseksuelen. :
Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie: organisaties vragen
aandacht voor homohaat en transfobie. Dit gaat ieder jaar door op 17 mei.
Coming – Outdag: aandacht voor het moment dat een homoseksuele
openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Dit gaat ieder jaar door
op 11 oktober.

The Belgian Pride is een evenement voor homoseksuelen met zowel een feestelijk, politiek
en cultureel karakter. Dit evenement vindt elk jaar plaats op de zaterdag die het dichtste valt
bij de Internationale Dag tegen Homofobie.
De Antwerp Pride is een evenement dat vier dagen duur met een homo cultureel karakter.
Sinds 2008 vindt dit plaats in het tweede weekend van augustus in Antwerpen. De grootste
trekpleister van het evenement is de parade. Op de zaterdag trekt een kleurrijke parade met
praalwagens en mensen door het centrum van de stad.
-

Bijlage 4.5 Infoblad 5: Homofobie in Europa
Op deze kaart zien we een overzicht van alle Europese landen. De percentages
weerspiegelen telkens hoe goed er in deze landen wordt omgegaan met homoseksuelen.
cijfers 2015
(

)

Bijlage 4.6 Vragen voor de begeleider:
Vraag bij infoblad 1:
Vraag:
Waarom zijn sommige mensen van mening dat homoseksuelen niet kunnen liefhebben?
Antwoord
Omdat hun geaardheid slechts een excuus zou zijn om hun lusten te uiten die ze in een
traditioneel monogaam huwelijk niet kwijt kunnen.
Vraag bij infoblad 2:
Vraag:
Wat is traditionele homohaat?
Antwoord
Bij traditionele homohaat gaat het vooral om een totale afwijzing van het verschijnsel.
Vaak gebeurt dit vanuit religieuze of moralistische overtuiging.
Vraag bij infoblad 3:
Vraag:
Wat wordt bedoeld met discriminatie tegenover homoseksuelen? Geef ook enkele
voorbeelden.
Antwoord
Bij discriminatie worden homoseksuelen benadeeld op grond van het feit dat zij tot die
bepaalde groep behoren.
Voorbeelden: weigering voor bepaald beroep op grond van de geaardheid, ontslagen
door de geaardheid, het wettelijk strafbaar zijn van homoseksuele gedragingen, in
sommige gevallen zelfs met de doodstraf, strenger optreden tegenover homoseksuelen
pesterijen, agressie tegenover homoseksuelen, niet reageren van politie bij pesterijen,
geweld…, weigeringen om homokoppels in de echt te verbinden huwelijk , genezingen ,
organiseren voor homoseksuelen homotherapie , verstoten worden uit de familie of kerk,
gedwongen worden tot een heteroseksueel huwelijk
(

(

) ‘

)

Vraag bij infoblad 4:
Vraag:
Wat is er speciaal aan de dagen 17 mei en 11 oktober?
Antwoord
17 mei is de internationale dag tegen homofobie en transfobie, 11 oktober is
Coming-out day

’

Vraag bij infoblad 5:
Vraag:
Welk land scoort op vlak van homorechten het best in Europa en welk land het slechtst?
Hoe doet België het?
Antwoord
Best = Verenigd Koningkrijk, Slechts= Azerbaijan,
België doet het goed, het staat op de tweede plaats met 83%.

Bijlage 4.7 No Hate kaart
-

Merk me op!
Bijlage 5.1 Wie vragen
Wie is er een meisje?
Wie is er Belg?
Wie is er verliefd?
Wie zit er in de Chiro?
Wie zit er in een sportclub?
Wie is al op reis geweest naar Frankrijk?
Wie zijn ouders zijn er gescheiden?
Wie heeft er een zus?
Wie heeft er een hond als huisdier?
Wie is er thuis met meer dan vier ?
Wie heeft een Facebookaccount?
Wie kan er met zijn tong aan zijn elleboog?
Wie is er met de fiets gekomen?
Wie heeft een blauwe T shirt aan?
Wie heeft er deze morgen ontbeten?
Wie is er moslim?
Wie is er verliefd op een meisje?
Wie heeft er al eens een kwetsende opmerking gegeven?
Wie heeft er al eens iemand uitgelachen?
Wie heeft er een ander huidskleur dan de meeste in de groep?
-

-

Rotte harten
Bijlage 6.1 Rotte hart kaarten

So you think you got talent
Bijlage 7.1 Ik kan kaarten
-

Bijlage 7.2 Ik ben kaarten
-

Bijlage 7.3 Ik doe kaarten
-

Bijlage 7.4 Ik heb kaartjes
-

Bijlage 7.5 Vraag kaartjes
-

Bijlage 7.6 Kopieerblad hartjes

Opgelet!
Dit is een kopieerblad. Je dient dit blad te vooraleer te gebruiken aangezien de jongeren op
de hartjes moeten noteren? Kopieer zoveel hartjes als jongeren.

Bijlage 7.7 Spelbord

Volg je hart
Bijlage 8.1 Stellingen
Vluchtelingen zijn profiteurs. Met iemand lachen kan Online met iemand lachen is
geen kwaad.
niet zo erg.
Ik vind dat je op het internet
Roddelen over iemand is Dunne mensen zijn slimme anoniem moet kunnen
heel normaal, iedereen doet
mensen.
reageren, dit bevorderd de
het, ik dus ook. .
vrije meningsuiting.
Mensen met een andere
huidskleur horen hier niet.

Homoseksualiteit is iets Jongens zijn agressiever
onnatuurlijks en hoort niet.
dan meisjes.

Ik zal nooit reageren als ik
Ik heb al eens een
merk dat iemand anders
haatdragende
iemand online offline haat commentaar op internet
toe draagt. Het zijn niet mijn
facebook, instagram,
zaken, dus bemoei ik er mij youtube, fora,... gezet.
niet mee.
En heb daar nu spijt van
/

(

)

(

Liever mooi en veel
oppervlakkige valse
vrienden, dan minder mooi
zijn en enkele echte
vrienden hebben
(

)

)

Mensen die met minder

Ik heb tussen mijn
middelen moeten stellen
Mensen met overgewicht
facebookvrienden, mensen
hebben dit zelf gezocht, ze
moeten minder eten. werken niet genoeg en moeten
die ik niet nauwelijks ken.
(

/

Je anders voordoen op
internet kan geen kwaad.

)

zich maar meer inzetten.

In België moet iedereen
Nederlands praten.

Ik heb al eens iemand
uitgelachen.

Bijlage 8.2 Harten

Quiz
Bijlage 9.1 Vraag kaarten voor studenten
-

Hoeveel procent van de
mensen voelt zich af en toe
seksueel aangetrokken tot
iemand van hetzelfde
geslecht?
A. 3 - 6 %
B. 9 - 11 %
C. 14 - 17 %

Waar komt homoseksualiteit
voor in de wereld?
A. Alleen in rijke
landen.
B. Overal, over heel
de wereld. Maar niet
overal kan iedereen
er voor uit komen.
C. Alleen in Europa
en Amerika

Als je wordt uitgescholden
omdat je homoseksueel ben,
waar kan je dit dan melden?
A. Bij de politie.
B. Bij een
antidiscriminatiebureau
C. Bij de politie en bij een
antidiscriminatiebureau

Wat is een vluchteling?
A. Iemand die heel veel
schulden heeft en daarom
wegvlucht.
B. Iemand die zijn land verlaat
omdat het in zijn eigen land
niet meer veilig is.
C. Iemand die zijn land verlaat
om op reis te gaan.

Waarom was er zoveel ophef in
Nederland over Zwarte Piet?
A. Hij maakt bij het
binnenkomen de mensen
hun huizen vuil.
B. Hij ziet er te eng uit voor
de kinderen.
C. Hij doet de mensen met
een donkere huidskleur
denken aan de
slavernijperiode.

Moeten de vluchtelingen terug
naar hun eigen land als terug
veilig is?
A. Ja, als het terug veilig is in
hun eigen land moeten ze terug.
B. Neen, als ze de erkenning van
vluchteling hebben gekregen,
mogen ze in dat land blijven.
C. Nee, ze zijn verplicht om hier
te blijven.

Bij wie komt transseksualiteit het
meest voor?
A. Jongens
B. Meisjes

Wat is een Dragking?
A. Een man die vrouwelijke
kleding en make-up draagt voor
speciale gelegenheden.
B. Een vrouw die mannelijke
kleding draagt voor speciale
gelegenheden.
C. Een man die zich extra
mannelijk kleed en mannelijke
make-up draagt.

Wat is gender?
A. Het sociale geslacht met
daarbij de seksuele, culturele en
psychologische lading.
B. Het verschil tussen mensen.
C. Een psychisch probleem, een
andere manier van denken. Het
ervaren van psychische
problemen over je geslacht.

Waar komt de Islam het meest in
de wereld voor?
A. Indonesië
B. Iran
C. Zuid-Afrika

Op welke plaats staat de Islam
in de top10 van de religies?
A. 1ste plaats
B. 2de plaats
C. 3de plaats

Wat is een synoniem voor
moslim?
A. Islamees
B. Islamiet
C. Islamiër

Wie krijgt het meest te maken
met online haatspraak?
A. Jongens
B. Meisjes

Wat is de meest voorkomende
vorm van cyberpesten?
A. Schelden en worden
uitgemaakt via sociale
netwerken.
B. Hacken van online-profielen
C. Misbruik van foto's.

Hoeveel jongeren zijn het
slachtoffer van cyberpesten?
A.1/10
B. 6/10
C. 8/10
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