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over ons

Introduction

Deze lerarenhandleiding en bijbehorende werkboeken worden 
gepresenteerd als onderdeel van de 24-maand durende 
antiracisme en antidiscriminatie project 'Geef Racisme de Rode 
Kaart'. Het project brengt voetbalclubs en hun stichtingen uit heel 
Europa samen om op te komen voor diversiteit en exclusiviteit.

Het doel van het project is om te laten inzien dat als we 
samenwerken, racisme kan worden bestreden en dat we samen 
sterker staan. Samen laten wij onze stem horen, samen geven wij 
racisme de rode kaart. Want #diversitywins

Jongeren vertegenwoordigen de toekomstige generaties. 
De mobiliteit en het vrij verkeer van individuen is door de jaren 
heen sterk veranderd. Hierdoor zijn ook de demografische 
eigenschappen van Europese landen veranderd: multiculturele 
Europese samenlevingen zijn ontstaan. De nieuwe generaties 
moeten de aanwezigheid van elk lid van deze nieuwe 
samenleving accepteren en respecteren door samen te leven, 
samen te werken en zich samen te ontwikkelen; om de vrede 
tussen naties te bewaren. 

Wij zijn van mening dat het tot stand brengen van 
bewustwording omtrent racisme en andere vormen van 
intolerantie op vroege leeftijd het meeste effect heeft. 
Daarom werken wij met jongeren om hen te helpen begrijpen 
wat racisme en andere vormen van intolerantie zijn, waar 
het vandaan komt, hoe het anderen beïnvloedt en hoe 
de samenleving kan samenwerken om te voorkomen dat 
incidenten plaatsvinden.

Voetbal is een sport die zeer toegankelijk is en 'een sport voor 
iedereen'. Dit betekent dat voetbal vaak een weerspiegeling is van 
houdingen en gedrag in de samenleving. Het is van groot belang 
dat we samen werken om uit te drukken dat racisme en andere 
vormen van intolerantie niet in voetbalstadions thuishoren en dat 
we deze sport kunnen gebruiken om een voorbeeld te stellen voor 
de samenleving. Met de status van profvoetballers en de sport in 
het algemeen willen we jongen inspireren om racisme tegen te 
gaan op school en in de dagelijkse omgeving. 

Over dit schoolprogramma
De sessies die tot het schoolprogramma behoren zijn ontworpen 
om leraren te helpen om racisme en andere vormen van 
intolerantie doeltreffend aan te pakken; en om gelijkheid en 
diversiteit te bevorderen onder jongeren. De sessies bevatten een 
grote verscheidenheid aan visuele en fysieke activiteiten om een 
combinatie te creëren tussen formeel en informeel leren. Het 
doel van deze combinatie is om een comfortabele omgeving te 
creëren voor de jongeren waarin er gesproken kan worden over 
onderwerpen die vaak worden overschaduwd door negativiteit. 

Elke activiteit uit dit boek bevat informatie omtrent de tijdsduur, 
de doelgroep, het materiaal dat nodig is en mogelijke 
discussiepunten en tips voor leerkrachten. De leerkrachten worden 
aangemoedigd om hun eigen expertise en discretie te gebruiken 
om keuzes te maken over geschiktheid van bepaalde oefeningen 
en voorgestelde discussies.

Het werkboek dat bij deze lerarenhandleiding hoort is leidend. Deze 
handleiding bevat enkele activiteiten/oefeningen waarvoor een 
leerkracht nodig is of waarvoor aanvullende materialen nodig zijn.

Over ons
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sessie 1

Deel blanco vellen A4 papier uit aan de jongeren en vraag hen een 
lijst te maken met alle nare namen waarnaar ze ooit vernoemd 
zijn. Vraag de jongeren daarna om een lijst te maken met de 
emoties die omschrijven hoe ze zich voelden toen ze werden 
uitgescholden. Geef de opdracht om het papier te verkreukelen 
(niet scheuren) en vraag de jongeren om het propje papier 
op hun bureau te leggen.

Vraag de jongeren tegen het einde van de les of ze het papier 
glad kunnen strijken en om alle kreukels eruit te krijgen. 
Vraag of het papiertje er nu anders uitziet? Of ze de kreukels 
eruit kunnen krijgen? Was iemand vergeten dat het propje 
papier op hun bureau lag? Of was er iemand continue afgeleid 
door na te denken over het doel van het propje?

Bespreek met de jongeren dat dit propje papier symbool staat 
voor de effecten van racisme en het uitschelden van mensen. 
Herinneringen kunnen lang bij ons blijven en sommige 
vergeten we zelfs nooit. Leg uit dat racisme verschillende 
vormen kan aannemen en dat we allemaal mentaal en fysiek 
gekwetst kunnen worden. Iemand vandaag uitschelden kan in 
de komende jaren nog steeds van invloed zijn op die persoon. 
Het is dus van essentieel belang om mensen te behandelen op 
dezelfde manier waarop wij behandeld zouden willen worden. 

Zorg ervoor dat deze activiteit wordt beëindigd door het bespreken 
van positieve acties die de jongeren kunnen ondernemen om 
uitschelden te overwinnen. Het is ook van belang dat je niet 
de indruk nalaat dat iemand nooit herstelt nadat diegene is 
uitgescholden of racisme heeft ervaren. Zorg ervoor dat de 
jongeren zich niet extreem schuldig gaan voelen over momenten 
uit het verleden waarbij ze anderen hebben uitgescholden. 
Het is in het verleden en kan nu niet meer veranderd worden. 

Activiteit – Propje papier 7-12 & 13-15 jaar            10 minuten

Benodigdheden – stukken van A4 papier en pennen voor de jongeren.

TIP

SESSIE 1 
RACISME
WAT IS HET?
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sessie 1

Activiteit – Wat is Racisme? 7-12 & 13-15 JAAR            20 minuten

Benodigdheden – de werkboeken, whiteboard, stiften voor whiteboard.

Leg uit dat we moeten overwegen wat racisme is en hoe het 
eruitziet. Vraag de jongeren om na te denken over de volgende 
vragen:

1 Wat denk jij dat racisme is?

2 Kan jij redenen bedenken waarom mensen, al dan niet 
opzettelijk, racistisch zijn?

De jongeren kunnen de antwoorden opschrijven in hun 
werkboek. Daarna worden de antwoorden besproken met 
de hele klas. Schrijf het volgende op een whiteboard:

Racisme is…..

…..door verschillen in:

1

2

3

4

Vul de correcte antwoorden in op het whiteboard die tijdens 
de discussie met de hele klas zijn besproken. Onder 'racisme 
is...' moeten verschillende vormen van racisme of racistische 
handelingen worden geschreven (zoals uitschelden, negeren, 
pesten, geweld). Onder '...door verschillen in...' komen de 
redenen te staan waarom sommige mensen racistisch zijn 
(huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur). 
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sessie 1

Activiteit – Blauwe ogen, Bruine ogen 13-15 JAAR            30 minuten

Benodigdheden – stoel voor elke leerling om op te zitten

Activiteit – Ga links, ga rechts 7-12 jaar            30 minuten

Benodigdheden – ruimte voor de jongeren om te staan

Vertel de jongeren dat ze in een rij naast elkaar moeten gaan 
staan in het midden van de ruimte. Lees de onderstaande 
statements voor. Vraag de jongeren om naar de linkerkant 
van de ruimte te lopen op het moment dat het eerste statement 
hun of hun gevoelens het best beschrijft. Vraag de jongeren 
om naar de rechterkant van de ruimte te lopen als het tweede 
statement hun of hun gevoelens het best beschrijft. 

Voorbeelden:
Mensen met kort haar
Mensen met lang haar

Mensen die linkshandig zijn
Mensen die rechtshandig zijn

Lees de volgende statements luidop:

Mensen die groter zijn dan 130cm
Mensen die kleiner zijn dan 130cm

Mensen met bruin haar
Mensen met een andere haarkleur

Mensen die voorover kunnen buigen en hun tenen kunnen aanraken
Mensen die dit niet kunnen

Mensen met sproeten
Mensen die deze niet hebben

mensen die voetbal spelen
mensen die geen voetbal spelen

Vraag na deze activiteit aan de jongeren wat ze dachten dat 
de bedoeling van deze activiteit was. Vraag ook of ze dit een 
logische manier van groeperen vonden. Hoe zou het zijn als we 
mensen discrimineren op basis van de genoemde kenmerken 
tijdens de activiteit. Wat als mensen die hun tenen niet kunnen 
aanraken minder intelligent zouden worden genoemd dan 
diegenen die dat wel kunnen? 

Kernboodschap van deze activiteit: vertel de jongeren dat 
als we niet discrimineren op de gronden of categorieën uit de 
activiteit, het ook niet logisch is om te discrimineren op basis 
van huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur. 

Vraag de jongeren om op te staan als de eigenschap dat 
voorgelezen wordt hun beschrijft. Als dit niet zo is, moeten ze 
blijven zitten. Lees de volgende kenmerken voor:

• Blond haar
• Sproeten
• Dragen een bril
• Linkshandig
• Bruine ogen

Als de jongeren met bruine ogen staan, leg dan uit dat jongeren 
met andere kleur ogen minder slim zijn dan de bruinogige. 
Je hebt besloten dat de  jongeren met andere kleur ogen extra 
werk moeten doen, terwijl de bruinogige jongeren iets leuks 
mogen doen. Laat de jongeren hierop reageren.

Discussieer nadien of ze deze activiteit eerlijk vonden. 
Als ze het niet eerlijk vonden, vraag dan waarom. Vraag ook 
aan de jongeren met andere kleur ogen dan bruin hoe ze zich 
voelden. Leg hun hierna uit dat het gewoon een oefening was. 
Garandeer dat de jongeren snappen dat je hun probeerde uit te 
leggen hoe zinloos racisme is.

Zorg ervoor dat de jongeren begrijpen dat pesten 
vanwege de kleur van ogen geen racisme is. Maar dat 
het gevoel dat ze hebben ervaren tijdens de activiteit 
vergelijkbaar is met de gevoelens van iemand die 
racisme ervaart. Zoek naar gelijkenissen tussen het 
pesten van mensen vanwege de kleuren van hun 
ogen en het anders behandelen van anderen op basis 
van huidskleur, nationaliteit, cultuur of religie. 

TIP
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sessie 1

einde sessie 1

Elke jongere krijgt een groene, gele en rode kaart, en een stift. 
Vraag de jongeren om een belediging op te schrijven op elke 
kaart. De beledigingen moeten geclassificeerd worden in 3 
categorieën namelijk: goed, gemiddeld en slecht. Nadien haal 
je de kaarten op, en lees je ze voor in de klas. Bespreek elke 
belediging in verband met de gegeven classificatie, wie er 
door gekwetst wordt en waar de belediging vandaan komt.

Leg uit dat elke belediging mensen kan kwetsen, zeker als 
de persoon niet lekker in zijn/haar vel zit.

Activiteit – Respecteer jezelf, respecteer anderen 7-12 & 13-15 JAAR            30-45 minuten

Benodigdheden – kleine kaarten in drie verschillende kleuren (groen, geel en rood), stiften

Vraag de jongeren om het verhaal 'Op het voetbalveld' te lezen.
Dit verhaal staat geschreven in hun werkboeken. Na het lezen 
hiervan moeten ze een paar vragen beantwoorden en deze 
bespreken met hun buren.

De vragen zijn als volgt:

1. Wat vind je van de situatie?
2. Begrijp je waarom Sam boos werd?
3. Wat denk je dat er gedaan had kunnen worden?
4. Wat zou jij doen als je zoiets zag gebeuren?
5. Wat denk je dat Sam zijn coach had moeten doen?
6. Wat denk je dat Sam zijn teamgenoten of de toeschouwers 

hadden kunnen doen?

Activiteit – Op het voetbalveld 13-15 JAAR            30 minuten

Benodigdheden – het verhaal ‘op het voetbalveld’ geschreven in de werkboeken van de jongeren

Bespreek wat coaches, teamgenoten en fans kunnen 
doen tegen racisme op voetbalvelden. Je zou kunnen 
verwijzen naar de 'three-step procedure' dat wordt 
gebruikt in het professioneel voetbal. Deze procedure 
geeft de scheidsrechter de mogelijkheid om een 
wedstrijd stil te leggen als er een incident plaatsvindt 
omtrent racisme. Er zijn straffen die opgelegd kunnen 
worden voor racistisch gedrag, aangezien er geen plaats 
is voor racisme in voetbal, noch in de maatschappij. 

TIP

optioneel
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sessie 2

Laat de jongeren het volgende lezen (dit stuk staat ook in de 
werkboeken).

Iedereen is anders. Zelfs een tweeling. De ene helft van een tweeling 
zal er anders uitzien dan de andere helft van een tweeling. 
Er zijn verschillen die je kunt zien aan de hand van iemands uiterlijk; 
je kunt lang zijn, de andere is juist klein; iemand kan een lichte 
huidskleur hebben, de ander heeft juist een donkerdere huidskleur; 
sommige hebben blond haar, de ander juist zwart. Maar er zijn ook 
verschillen die je niet kan zien aan de hand van iemands uiterlijk. 
Bijvoorbeeld, wat je hobby’s zijn; of je dyslexie hebt of dat je van 
mannen of vrouwen houdt.

Naast verschillen zijn er ook veel gelijkenissen tussen mensen: 
je kunt bijvoorbeeld naar dezelfde muziek luisteren of dezelfde 
sport leuk vinden, in dezelfde religie geloven of dezelfde stijl kleding 
dragen. Een belangrijke gelijkenis die we delen, is dat de meesten 
van ons graag ergens bij horen en de meeste van ons het erg 
vervelend vinden om buitengesloten te worden.

Voer eerst de activiteit ‘maak een groep’ uit voordat de jongeren 
verder lezen over vooroordelen. De uitleg is te vinden op de 
volgende pagina.

Bespreek het volgende met de jongeren nadat je de activiteit 
‘maak een groep’ hebt uitgevoerd en voordat ze het onderdeel 
‘vooroordelen – iets wat we allemaal hebben’ gaan lezen.

Een andere gelijkenis die we allemaal delen is het hebben van 
vooroordelen. Een vooroordeel is een mening over iets of iemand 
waarvan je niet zeker weet of het waar is of niet. Deze mening gaat 
meestal over een groep mensen. Voorbeelden hiervan zijn ‘meisjes 
kunnen niet voetballen’, ‘jongens houden ervan om te vechten’, 
‘Belgen zijn onbeleefd’, ‘jongens die homo zijn gedragen zich vaak 
als meisjes’. 

Laat de jongeren het stuk ‘vooroordelen – iets wat we allemaal 
hebben’ lezen (dit staat geschreven in de werkboeken).

De jongeren worden gevraagd eventuele vooroordelen die ze zelf 
hebben op te schrijven op het whiteboard. Bespreek wat ze hebben 
opgeschreven en hoe ze weten of een mening die ze over iemand 
hebben een vooroordeel is of niet. 

De jongeren zullen na het opschrijven en bespreken van 
vooroordelen die ze zelf hebben verdergaan met het lezen van het 
stuk ‘vooroordelen – iets wat we allemaal hebben’. Hieronder staat 
dezelfde tekst als in de werkboeken.

Vooroordelen bepalen vaak hoe je verwacht dat anderen zijn als persoon 
en daarom zullen ze ook bepalen hoe jij je voelt voordat je iemand voor de 
eerste keer gaat ontmoeten. Denk er maar eens over na: je hebt een meisje 
in je voetbalteam, maar je denkt dat meisjes niet kunnen voetballen. Bij de 
training moet jij als aanvoerder spelers kiezen voor een partijtje 5 tegen 5. 

Slechts één van de jongens uit het team en het meisje zijn nog over maar 
je mag maar één van de twee kiezen. Op dit moment weet je niet of het 
meisjes daadwerkelijk kan voetballen of niet, of ze goed is of niet. Maar 
omdat jij het vooroordeel hebt dat meisjes niet kunnen voetballen, is de 
kans groter dat je de jongen kiest.

Het is een vooroordeel dat jij denkt dat meisjes niet kunnen voetballen. 
Vaak handelen we op bepaalde manieren als resultaat van de vooroordelen 
die we hebben. Ook behandelen we mensen vaak anders hierdoor. Het 
anders behandelen of het reageren op een bepaalde manier leidt tot 
discriminatie. Laten we teruggaan naar het voorbeeld van het meisje in je 
voetbalteam. Je denkt dat dit meisje niet kan voetballen omdat ze naja… 
een meisje is. Je hebt haar nog geen kans gegeven om te laten zien dat ze 
wel echt kan voetballen. Dit is het deel waar je iets over iemand denkt, iets 
waarvan je niet weet of het waar is of niet, dit is een vooroordeel.

Op het moment dat je haar niet kiest maar juist de jongen omdat je denkt 
dat ze niet kan voetballen, dan is het discriminatie. Het kiezen van de 
jongen in plaats van haar is een daad. Je behandelt haar anders dan de 
jongens uit je team. Dit is een voorbeeld van discriminatie, discriminatie op 
basis van geslacht.

Waarom zeggen we nou dat dit discriminatie is op basis van geslacht? 
Vooroordelen en discriminatie komen vaak voor als we elkaar als groepen 
zien: één kenmerk van die groep wordt op gefocust in plaats van dat we 
focussen op de vele andere kenmerken die elke persoon van die groep 
heeft. In het voetbal voorbeeld richten we ons of het feit dat ze een meisje 
is en dat ze, omdat ze een meisje is, niet kan voetballen. We leggen 
de nadruk op haar geslacht, terwijl ze misschien wel het snelste kan rennen, 
het meest atletisch gebouwd is, of de speler is met de meeste ervaring of 
de beste techniek. In het voorbeeld verdelen we de spelers in groepen: 
het meisje en de jongens en we richten ons alleen op één kenmerk 
van dat meisje in plaats van de vele andere die ze heeft.

De volgende paragrafen behoren tot een klassendiscussie dat 
aan het einde van ‘vooroordelen – iets dat we allemaal hebben’ 
gevoerd zou moeten worden.

Laat de jongeren nadenken over een aantal groepen waartoe ze 
behoren en een aantal waartoe ze niet behoren. Voorbeelden 
zijn: de school waar ze naartoe gaan, de hobby’s die ze 
hebben en of ze een meisje of jongen zijn. Bespreek welke 
eigenschappen bij hen opkomen als ze denken aan de groepen 
waartoe ze behoren? En aan welke eigenschappen ze denken als 
het neerkomt op de groepen waartoe ze niet behoren?

Benadruk dat mensen meestal meer positieve eigenschappen 
zien in de groep waartoe ze behoren en meer negatieve in de 
groepen waartoe ze niet behoren. Dit gaat vaak vanzelf, zelfs 
als de andere groep duidelijk positieve eigenschappen heeft. 
In sport zie je vaak dat als je team verliest je dan zegt dat het 
andere team onsportief was, veel minder sportief dan je eigen 
team. Herkennen de jongeren dit?

Activiteit – Vooroordelen en discriminatie 7-12 & 13-15 jaar            30 minuten

Benodigdheden – de werkboeken 
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Bereid A4'tjes voor met daarop één van de hieronder genoemde 
handelingen. Probeer een gelijk aantal A4'tjes te hebben van 
elke handeling. 

• Geef me een hand.
• Knuffel me.
• Vier alsof je een doelpunt hebt gescoord.
• Knipoog naar mij.
• Laat me met rust.

Plak een A4'tje met een handeling erop vernoemd op de rug van 
elke jongere. Het is van belang dat de kinderen de verschillende 
handelingen vooraf niet gezien hebben. Laat de jongeren 
rondlopen en leg uit dat als twee jongeren tegenover elkaar 
staan, ze de handeling moeten uitvoeren die op de rug geplakt 
is van diegene die tegenover hem/haar staat. Laat de jongeren 
enige tijd rondlopen zodat iedereen minstens 
één keer tegenover elkaar heeft gestaan. 

Bespreek aan het einde van de activiteit de rol van de jongeren 
die  “laat me met rust” op hun rug hadden staan en hoe zij zich 

tijdens de activiteit voelden. Leg uit dat je anders voelen dan de 
mensen om je heen als jong iemand vaak heel vervelend kan zijn. 
Als jongeren zich niet op zich gemak voelen met hoe ze zijn, 
leidt dit vaak tot eenzaamheid. 

Activiteit – De rug toe keren 7-12 & 13-15 jaar            30-45 minuten

Benodigdheden – papier, pennen, lijm

Vraag de jongeren om in een kring te gaan staan. Leg uit dat je 
een kenmerk of eigenschap gaat beschrijven. De jongeren moeten 
een groep vormen met de mensen in de klas die dit kenmerk 
of eigenschap delen. Herhaal de activiteit meerdere keren met 
verschillende kenmerken of eigenschappen.

Voorbeelden van kenmerken of eigenschappen:

Ga samen staan in een groep met mensen die:
• …van hetzelfde geslacht zijn.
• …hetzelfde aantal broers en zussen hebben.
• …dezelfde kleur haar hebben.
• …fan zijn van hetzelfde voetbalteam.
• …hetzelfde lievelingseten hebben.
• …dezelfde taal spreken.
• …uit hetzelfde land komen.
• …dezelfde schoenmaat hebben. 

Discussiepunten: 
• Hadden de groepen altijd dezelfde mensen in zich? 
 Zo niet, waarom niet?
• Waren de groepen altijd even groot?
• Waren de jongeren verbaasd over de groepen waarin ze 

terechtkwamen?
• Was het mogelijk om te weten wie in welke groep zou eindigen 

door alleen maar naar iemand te kijken? Of moesten ze vragen 
stellen om te weten te komen of ze iets gemeen hebben?

• Tot hoeveel verschillende groepen behoorden de jongeren? 
 Wat was het goede aan het behoren tot een groep?
• Is er ooit iemand buitengesloten? Hoe voelde dat?
• Zijn er momenten geweest waarop iemand niet helemaal eerlijk 

was over een kenmerk? Zodat ze toch bij een groep behoorden 
en niet alleen achterbleven.

Deze activiteit stimuleert de jongeren om zich te mengen en nieuwe 
dingen over elkaar te weten te komen. Het benadrukt dat iedereen 
verschillen en gelijkenissen heeft en deze niet altijd zichtbaar zijn of 
ontdekt kunnen worden door alleen maar naar iemand te kijken – 
niemand moet aannemen dat ze erg op elkaar lijken of heel anders 
zijn dan iemand door alleen maar naar hun uiterlijk te kijken.

Activiteit – Maak een groep 7-12 & 13-15 jaar            15 minuten

Benodigdheden – Ruimte voor de jongeren om zich te kunnen verplaatsen
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Plaats de ballen op de grond en lees enkele citaten hardop voor. 
Als de jongeren het ‘eens’ zijn met het citaat of het citaat hem 
of haar omschrijft, moet hij of zij een bal pakken. Het doel is 
om meerdere citaten voor te lezen en tegen het einde van 
de activiteit moet elke jongere een bal in de hand hebben.

De activiteit is om te laten zien dat iedereen iemand kent die 
‘anders’ is, maar aan het einde van de activiteit (na alle citaten) 
heeft iedereen een bal in de hand.

Voorbeelden van citaten kunnen zijn:
• Wie kent iemand die twee moeders of twee vaders heeft?
• Wie kent iemand die in een rolstoel zit?
• Wie kent iemand die een andere huidskleur heeft dan jijzelf?
• Wie kent iemand die een ander geloof heeft dan jijzelf?

Activiteit – kleur bestaat niet 7-12 & 13-15 JAAR            15 minuteN

Benodigdheden – een bal voor elke jongere die meedoet en ruimte voor de jongeren om zich te kunnen verplaatsen

De jongeren krijgen kaartjes met namen en beschrijvingen 
van hun kenmerken. De jongeren worden verdeeld in kleinere 
groepen. Ze moeten een voetbalteam samenstellen op basis 
van de kenmerken die vermeld staan op de kaartjes. 
De teams moeten op een poster geschreven worden en ze 
moeten die aan de rest van de klas presenteren. Er moet worden 
uitgelegd waarom bepaalde spelers zijn gekozen voor hun team 
en anderen juist niet.

Het resultaat van de activiteit zou moeten zijn dat de jongeren 
hun eigen stereotypen over andere mensen herkennen. 
De leerkracht zou moeten uitleggen dat het hebben van 
stereotypen redelijk normaal is, bijna iedereen over de hele 
wereld heeft ze. Maar dit hoeft niet per se altijd slecht te zijn. 
Sommige stereotypen komen voort uit culturele achtergronden 
en de geschiedenis van landen. Andere stereotypen zijn door 
de jaren heen ontstaan, maar neigen meer weg te hebben van 
vooroordelen.

Activiteit – Stel je eigen team samen 7-12 & 13-15 JAAR            60-90 minuteN

Benodigdheden – posters, stiften, kaartjes met kenmerken

Naam speler  Kenmerken

1. Anna  Draagt een hoofddoek
2. Daniel  Is homoseksueel
3. Thomas  Is een punker
4. John  Is mollig
5. Ben  Heeft een donkere huidskleur
6. Jan  Is rijk
7. Lisa  Is arm
8. Achmed  Is creatief
9. Wayne  Is slim
10. Indra  Is lang

Lijst met voorbeelden 

OPTIONEEL

OPTIONEEL
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Activiteit voor binnen
Deze activiteit dient plaats te vinden in een ruimte die, afhankelijk 
van het aantal deelnemers, even groot is als of groter is dan een 
klaslokaal. Verdeel de ruimte in vijf gebieden die overeenkomen 
met de vijf wereld continenten. Terwijl de jongeren door de ruimte 
lopen, worden er typische foto’s van plaatsen van de verschillende 
continenten getoond. De jongeren moeten de foto’s toewijzen 
aan een van de vijf continenten en in het juiste geografische 
gebied stappen.
  
Activiteit voor buiten
De activiteit kan ook buiten plaatsvinden. Verdeel een veld of 
speelplaats in dezelfde vijf gebieden, die overeenkomen met 
de vijf wereld continenten. Elke jongere krijgt een bal. Dezelfde 
foto’s worden getoond, waarna de jongeren met de bal naar het 
juiste gebied moeten dribbelen. Als variatie kan er een wedstrijd 
worden gecreëerd op basis van snelheid of nauwkeurigheid. 

Tijdens deze activiteit leren de jongeren over de diversiteit, de 
unieke natuur en de schoonheid van onze wereld. Daarnaast 
tonen ze hun kennis over de verschillende continenten, culturen 
en mensen op aarde. Bespreek waarom we specifieke foto’s in 
verband brengen met specifieke landen of continenten en welke 
problemen zich daarbij kunnen voordoen.

Activiteit – Samen reizen 7-12 & 13-15 JAAR            15-30 minuten

Benodigdheden – Afbeeldingen met betrekking tot de 5 continenten en kegels

ENDE SESSIE 2

OPTIONEEL

europa

amerika
AUSTRALIë

azië

afrika
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SESSIE 3 & 4
– RELIGIE EN SYMBOLEN
– LGBT+ EN HOMOPHOBIE
– RACISME EN DISCRIMINATIE IN SPORT 

De jongeren worden voorzien van 25 kaarten. Op vijf kaarten 
staan de namen van een wereldreligie, op vijf kaarten staan 
korte beschrijvingen of feitjes, op vijf kaarten staan symbolen, 
op vijf andere kaarten staan de namen van deze symbolen 
en op vijf kaarten staan tradities. De jongeren moeten 
paren maken van vijf. 

De jongeren zouden vragen kunnen hebben over de verschillende 
religies, dus wees voorbereid om enige basiskennis te hebben met 
betrekking tot elke behandelde religie. 

Hindoeïsme –  is een Indiase religie of levenswijze, die op grote 
schaal wordt beoefend in het Indiase subcontinent en delen van 
Zuidoost-Azië. Het Hindoeïsme wordt vaak de oudste religie in 
de wereld genoemd. Het Hindoeïsme is de op twee na grootste 
religie ter wereld en 15-16 procent van de wereldbevolking 
gelooft in deze religie.

Boeddhisme – is de op drie na grootste religie ter wereld 
en vormt ongeveer 7 procent van de wereldbevolking. 
Aanhangers van deze religie staan bekend als boeddhisten.

Islam – deze religie is de op een na grootste ter wereld en vormt 
ongeveer 25 procent van de wereldbevolking. De Islam leert dat 
god barmhartig, almachtig en uniek is en dat Mohammed een 
boodschapper van God is.

Christendom – is gebaseerd op het leven en de leer van Jezus 
van Nazareth. De volgelingen, bekend als Christenen, geloven 
dat Jezus de Christus is. Deze religie is de grootste ter wereld 
met ongeveer 2.4 miljard volgelingen over de hele wereld.

Sikhisme – is een religie die in één God gelooft. De volgelingen 
worden ‘Sikhs’ genoemd en hun heilige boek is het Sri Guru 
Granth Sahib Ji. Naar schatting zijn er ongeveer 28 miljoen 
mensen die namens deze religie leven. Deze religie wordt 
in delen van Azië en Amerika beoefend. 

Jodendom – Het jodendom is in veel opzichten bijzonder. Het is 
een van de eerste religies met één God, genoemd Jahweh. Het is 
ook de enige godsdienst die ook een volk is. De volgers van het 
jodendom worden joden genoemd. Joden geloven dat God de 
aarde heeft geschapen en dat God met hen is in hun dagelijks 
leven.

Activity – wereldreligies 7-12 & 13-15 jaar            15 minuten

Benodigdheden – 25 kaarten per groep jongeren

Religie en Symbolen

Nu de jongeren een paar dingetjes hebben gehoord over  
religies, zullen ze een quiz uitvoeren die in hun werkboeken 
staat. Als de jongeren klaar zijn met de quiz, kan de leraar 
de juiste antwoorden bespreken die in deze handleiding 
vernoemd staan.

Waar / Niet waar ?
1.  Hindoeïsme is de op twee-na grootste religie 
 ter wereld. 

Waar – De religie vormt ongeveer 15-16 procent van   
 de wereldbevolking en is daarmee de op twee-na   
 grootste religie ter wereld..

2.  Niet-religieuze mensen geloven ook
Waar – Niet-religieuze mensen hebben veel    

 geloofsovertuigingen maar geen religieuze. Zij kunnen   
 bijvoorbeeld nog steeds geloven dat morele gevoelens   
 van sociale oorsprong zijn, het is gebaseerd op het
 behandelen van mensen zoals je zelf graag ook   
 behandeld zou willen worden. 

3.  Het Christendom leert je dat Mohammed 
 een boodschapper is van God.

Niet waar – Christenen geloven dat Jezus de Christus 
 is. De Islam leert dat Mohammed een boodschapper 
 is van God.

4.  Een koe is een heilig dier voor de Hindoes
 Waar – Miljoenen Hindoes vereren en aanbidden koeien.  
 Het Hindoeïsme is een religie die status van Moeder tot   
 Godin verheft. Daarom wordt de koe beschouwd als 
 een heilig dier, omdat het ons levensondersteunende 
 melk geeft.

5.  Sommige Chinese boeren gebruiken plastic mallen   
 om peren te modelleren in dezelfde vorm als Boeddha's

Waar – Sommige Chinese boeren gebruiken inderdaad   
 plastic mallen om peren naar het voorbeeld van Boeddha's  
 te boetseren. De mallen worden op het fruit geklemd terwijl  
 het nog klein genoeg is om erin te passen en de mallen  
 worden eraf gehaald op het moment dat het fruit gevormd  
 is. Het zal nog wat verder groeien maar in de vorm van de 
 mal. Dit proces wordt vaak toegepast op peren, die 
 Boeddha-peertjes worden genoemd.

6.  Sikhs geloven dat er meerdere Goden zijn 
 die verschillende vormen kunnen aannemen

Niet waar  – Sikhs geloven dat er maar één God is. Ze   
 geloven echter wel dat God zonder vorm of geslacht is.

QUIZ
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Activiteit – Wat betekent het voor mij? 7-12 & 13-15 jaar            120 minuten

Benodigdheden – nodig voetbalspelers uit, vragen die voorbereid zijn door de jongeren 

Voor deze activiteit worden voetballers van de club uitgenodigd om 
de scholen te bezoeken. Voor ze op bezoek komen, is het belangrijk 
om een klassendiscussie aan te gaan zodat er een lijst gemaakt kan 
worden met alle vragen die de jongeren willen stellen. De vragen 
zullen over de ontwerpen religie en diversiteit gaan. Voetballers 
zijn vaak rolmodellen voor jongeren en vaak is het belangrijk 
voor jongeren om te horen wat religie en diversiteit voor hun 
rolmodellen betekent en hoe ze met bepaalde situaties omgaan. 

Het bezoek van de voetbalspelers zal plaatvinden in de vorm van 
een Q&A. De jongeren kunnen de vragen stellen die ze hebben 
voorbereid. Het doel van deze activiteit is om de voetballers te laten 
vertellen wat religie en diversiteit voor hen persoonlijk betekent. 
Religie speelt vaak een grote rol in de rituelen die voetballers voor, 
tijdens of na wedstrijden hebben. 

Na het bezoek van de voetbalspelers is het belangrijk om met 
de jongeren te evalueren om te zien wat ze hebben geleerd. 
Vraag de jongeren om in hun werkboeken alles op te schrijven 
wat hen opviel aan de verhalen van de spelers. 

LGBT+ en Homofobie

Activiteit – Sporters zijn diverse 7-12 & 13-15 jaar            20-30 minuten

Benodigdheden – PowerPoint presentatie op de website

Sporters zijn rolmodellen voor jongeren en mensen tegen wie ze 
op kunnen kijken. Sporters dienen als voorbeeld voor jongeren 
wat betreft houding en gedrag. Tijdens deze activiteit worden 
beroemde sporters getoond door middel van een presentatie. 
Deze sporters maken deel uit van de LGBT+-gemeenschap. 
Vertel iets over hun persoonlijke verhalen. Een presentatie is 
beschikbaar gesteld voor deze activiteit. 

Bespreek de moeilijkheden waarmee bekende sporters te maken 
krijgen door deel uit te maken van de LGBT+-gemeenschap 
en praat over het positieve effect dat deze mensen op de 
samenleving kunnen hebben.

optioneel
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Activiteit  – LGBT+: wat weet jij ervan? 7-12 & 13-15 jaar            15-30 minuten

Benodigdheden – vragen over LGBT+ in de werkboeken en pennen

Er staat een quiz in het werkboek. In deze quiz wordt getest of de 
jongeren hebben opgelet tijdens de les. De vragen moeten worden
gelezen en daarna moet er gekozen worden tussen waar of niet waar.

Geef de jongeren voldoende tijd om de vragen te beantwoorden en 
creëer, indien gewenst, kleine discussiegroepen zodat er overlegd 
kan worden over het antwoord.

Presenteer na afloop de antwoorden en bespreek ze 
met de jongeren.

Activiteit – Eén kaart, twee kaarten 13-15 jaar            30-60 minuten

Benodigdheden – papieren met daarop de kaarten, de kaarten uitgeknipt

Maak kaarten uit de papieren die aangeleverd zijn. 

Verdeel de jongeren in kleine groepen. Geef elke groep een 
kaartspel. Ze moeten LGBT+-gerelateerde woorden matchen 
met kaarten waarop definities staan. 

Vraag de jongeren tijdens de activiteit naar hun gedachten en 
uitleg over de verschillende onderwerpen. Verzamel de informatie 
en vergelijk deze binnen de groep met de vooraf gedefinieerde 
uitleg op de kaarten. Bespreek de verschillen en gelijkenissen.

Deze activiteit zal de jongeren een beter begrip geven over 
verschillende LGBT+ topics, zal een zekere mate van acceptatie 
creëren en zal leiden tot verdere discussies binnenin de groep. 

Verwijst naar vrouwen die een 
emotionele, romantische en/of 
seksuele voorkeur hebben voor 

andere vrouwen. 

Wanneer een persoon voor het 
eerst vertelt over zijn of haar 
identiteit als lesbienne, homo, 
biseksueel, of transseksueel. 

Lesbisch

Uit de kast 
komen

De vragen en uitleg zijn als volgt:

Q:  Nederland voerde als eerste land ter wereld het wettelijk   
huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht in.
A: Waar – Op 1 April 2001 voerde Nederland het als   
eerste land ter wereld in. België deed dat in 2003.

Q:  Saoedi-Arabië is het beste land ter wereld voor de 
 LGBT+-gemeenschap om te leven. 
A:  Niet waar – Lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transgender (LGBT+) mensen in Saoedi-Arabië worden 
geconfronteerd met juridische consequenties die niet 
worden ervaren door niet-LGBT+-inwoners. Saoedi-Arabië 
wordt beschouwd als een van de slechtste landen om in te 
wonen als het neerkomt op LGBT+-rechten. LGBT+-rechten 
worden niet erkend door de regering van Saoedi-Arabië.

QUIZ
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“Hoe zijn sport en discriminatie met elkaar verbonden? 
Discriminatie komt voor in de sport, maar tegelijkertijd kan 
sport gebruikt worden om deze te bestrijden. Een voorbeeld 
van discriminatie in sport zijn spreekkoren in voetbalstadions. 
Er wordt van spreekkoren gesproken wanneer meerder mensen 
iets roepen of voor langere tijd zingen, bijvoorbeeld over Joden 
of Moslims. Soms worden er ook apengeluiden gemaakt als een 
speler met een donkere huidskleur in het bezit is van de bal."

 Bespreek de volgende punten met de jongeren:

• Heb jij ooit spreekkoren gehoord in de sport, 
 bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd?
• Hoe zou jij je voelen als er spreekkoren waren 
 over kenmerken die jij ook hebt?
• Wat zou jij doen als je ergens in een voetbalstadion zit 
 waar de fans de spelers uitschelden?

Activiteit – Spreekkoren in sport 7-12 & 13-15 jaar             20 minuten

Benodigdheden – de werkboeken

Q:   In Amerika hebben LGBT+’ers dezelfde rechten als hetero’s 
die in Nederland wonen.

A: Niet waar  – Staten zoals Virginia, Dakota, en 
 South Carolina staan erom bekend te behoren tot 
 de slechte staten om in te leven als LGBT+’er.   
 Deze staten behouden zich het recht om   
 dienstverlening te weigeren aan iedereen 
 in de LGBT+ gemeenschap. 

Q: De ‘pride flag’ ziet eruit als een regenboog omdat LGBT+’ers 
regenbogen maken.

A:  Niet waar – De kleuren weerspiegelen de diversiteit 
van de LGBT+ gemeenschap, omdat de vlag vaak 
wordt gebruikt als een symbool. De vlag wordt nu 
wereldwijd gebruikt terwijl het zijn oorsprong vond in 
San Francisco in Amerika. 

Q:  In Nederland is discriminatie van LGBT+-gedrag wettelijk 
verboden.

A:  Waar – In Nederland is sinds 1971 wettelijke 
discriminatie van LGBT+ gedrag uitgebannen. 

 Sinds 1994 mag het feit dat iemand hetero of homo 
 of lesbisch is nooit een reden zijn tot achterstelling 
 of onderscheid. 

Q:  Het Verenigd Koninkrijk is een van de veiligste landen ter 
wereld voor LGBT+’ers om te leven.

A:  Waar – In ILGA-Europa's overzicht van LGBT+-rechten 
daterend uit 2015, behaalde het Verenigd Koningrijk 
de hoogste score in Europe. Het Verenigd Koningrijk 
boekte een vooruitgang van 86% in de richting 
van “respect voor de mensenrechten en volledige 
gelijkheid”. 

Q:  Er zijn geen LGBT+-voetbalfans.
A:  Niet waar – LGBT+'ers leven over de gehele wereld, 

net als alle andere gemeenschappen en sommige zijn 
ook voetbalfans. Er zijn voetballers die ook openlijk uit 
komen voor hun geaardheid. Voorbeelden van bekende 
voetballers zijn John de Bever en Thomas Hitzlsperger. 
John de Bever is een zaalvoetballer en maakte ook 
enige minuten op Nederlandse velden. Hij is tot nu toe 
de enige openlijke homo in het Nederlandse voetbal. 
Thomas Hitzlsperger speelde 52 interlands voor het 
Duitse nationale elftal en kwam uit de kast nadat hij 
gestopt was met voetballen.

Q: Het is oké om LGBT+ te zijn.
A:  Waar

QUIZ

Racism and Discrimination in sport
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Deel een ballon, een stuk papier, een tandenstoker, een stukje 
tape en een pen uit aan elke leerling. Vraag hen om hun grootste 
droom op te schrijven op het papiertje en deze vast te plakken 
op de ballon. Geef iedereen hierna de opdracht om hun ballon 
te beschermen. In de meeste gevallen zullen de jongeren 
proberen de andere ballonnen kapot te prikken met de 
tandenstoker om hun eigen ballon te beschermen.
  
Na een paar minuten of nadat er bijna geen ballonnen 
meer heel zijn, is het tijd voor een debriefing waarin je 
een paar vragen stelt aan de klas:

• Was het nodig om andere ballonnen kapot te prikken 
 om jouw eigen ballon met droom te beschermen?
• Hoe voel je je nu nadat je hebt gerealiseerd dat het niet nodig is 

om andermans dromen kapot te maken om je gelukkig te voelen?
• Wat voel je als iemand je droom kapot maakt?

Bespreek dat de ballon met het papiertje symbolisch is voor 
ieders dromen en verlangens. Leg uit, dat als je jezelf focust op 
je eigen dromen en de dromen van anderen niet probeert kapot 
te maken, iedereen zich beter zal voelen en aangemoedigd 
zullen voelen om dromen na te leven. Geweld tegenover andere 
mensen of groepen zal de gemoedelijke gevoelens en de 
aanmoediging doen verdwijnen.

Activiteit – De Droom 7-12 & 13-15 jaar            15-30 minuten

Benodigdheden – papier, pennen, ballonnen, tandenstokers, tape

EiNDe SESSIe 3&4



22

SESSIE 5
SAMEN VOOR 
DIVERSITEIT  
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Tijdens de laatste sessie van dit werkboek zullen de jongeren aan 
de slag gaan met een video of presentatie waarin ze samenvatten 
wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. Deze video’s of 
presentaties worden tijdens het 'final event' gepresenteerd. 
Tijdens dit evenement wordt een winnaar gekozen uit alle scholen 
die aan dit schoolprogramma hebben deelgenomen. De winnaar 
is de groep jongeren of de klas die het meest hebben geleerd 
in de loop van de weken, het actiefst tegen racisme strijden 
of de meest creatieve video/presentatie hebben gemaakt. 

De jongeren moeten geïnstrueerd worden om campagne-
materiaal te maken in bijvoorbeeld de vorm van rode kaarten, 
posters, gedichten, tekeningen of banners. Dit materiaal moet 
in de presentatie of video worden getoond. De jongeren kunnen 
hiermee zo creatief zijn als ze zelf zouden willen, zolang het 
maar overeenkomt met de thema’s die in de sessies aan bod 
zijn gekomen.

De video’s of presentaties moeten voor het einde van deze sessie 
worden afgerond. Je moet alle video’s of presentaties van elke 
school/klas die deelneemt aan het programma verzamelen en 
meenemen naar het evenement. 

Tijdens de 'final event' worden de video's en presentaties 
getoond. Een winnaar wordt bekend gemaakt gebaseerd op 
de hierboven beschreven wijze. De bekendmaking zou kunnen 
worden gedaan door een ambassadeur van de stichting. 

ACTIVITEIT – Samen voor diversiteit #Diversitywins 7-12 & 13-15 jaar            120 minuten

Benodigdheden – knutselmateriaal, videoapparatuur, laptop

Einde sessie 5

Tijdens de laatste sessie van dit werkboek zullen de jongeren aan 
de slag gaan met een video of presentatie waarin ze samenvatten 
wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. Deze video’s of 
presentaties worden tijdens het 'final event' gepresenteerd. 
Tijdens dit evenement wordt een winnaar gekozen uit alle scholen 
die aan dit schoolprogramma hebben deelgenomen. De winnaar 
is de groep jongeren of de klas die het meest hebben geleerd 
in de loop van de weken, het actiefst tegen racisme strijden 
of de meest creatieve video/presentatie hebben gemaakt. 

De jongeren moeten geïnstrueerd worden om campagne-
materiaal te maken in bijvoorbeeld de vorm van rode kaarten, 
posters, gedichten, tekeningen of banners. Dit materiaal moet 
in de presentatie of video worden getoond. De jongeren kunnen 
hiermee zo creatief zijn als ze zelf zouden willen, zolang het 
maar overeenkomt met de thema’s die in de sessies aan bod 
zijn gekomen.

SESSIE 5
SAMEN VOOR 
DIVERSITEIT  
#DIVERSITYWINS
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