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Voorwoord

Voorwoord

Geef Racisme de Rode Kaart   Werkboek educatief programma

Welkom, goed om je aan boord te hebben in onze strijd tegen 
racisme in voetbal. Het is goed om te zien dat je deelneemt aan 
het schoolprogramma 'Geef Racisme de Rode Kaart' en bereid 
bent om te leren over diversiteit.

Voetbal brengt elke dag duizenden mensen samen, van 
amateurclubs tot de professionele club en stadions, van dorpen 
tot de hoofdsteden van Europa. Verbonden door passie. In een 
vaak verdeelde wereld heeft sport, en vooral voetbal, de kracht 
om mensen bij elkaar te brengen.

Er zijn echter tijden dat er een keerzijde aan de oppervlakte 
komt, wanneer het supporteren van je voetbalteam ontaardt in 
het negatieve; wanneer kwetsende en discriminerende acties 
plaatsvinden tegenover anderen. Deze acties zullen de passie 
voor voetbal van de spelers en de supporters wegnemen, hoe 
groot of klein de club ook is. Wat we zien gebeuren in voetbal is 
vaak een weerspiegeling van het gedrag in de samenleving. 

Het is daarom belangrijk dat we samenwerken om te uiten dat 
racisme en andere vormen van intolerantie niet thuishoren in 
voetbalstadions of op de grasveldjes in dorpen. De sport kan 
gebruikt worden om een voorbeeld te geven aan de 
Europese samenleving. 

Dit werkboek is onderdeel van het 24 maanden durende 
antiracisme en antidiscriminatie project 'Geef Racisme de Rode 
Kaart'. De kracht van het project is de samenwerking tussen 
verschillende voetbalclubs uit heel Europa. Tijdens de komende 
weken zullen we proberen uit te leggen wat racisme en andere 
vormen van intolerantie zijn, waar het vandaan komt, hoe het 
andere beïnvloedt en hoe de samenleving kan samenwerken 
om het tegen te houden. We hopen dat dit project laat zien 
dat als we samenwerken, racisme bestreden kan worden en dat 
we samen sterker staan dan alleen. 

Ben jij klaar om deze strijd samen met ons aan te gaan?
Samen laten wij onze stem horen, samen geven wij 
Racisme de Rode Kaart. Want #diversitywins.

Hallo daar!



CONTRACT

Datum:

 
 
Naam:

 
 
Handtekening:

Naam:

 
 
Handtekening:

Ik beloof dat ik vanaf 
vandaag mijn best 

zal doen om:
• Actief tegen racisme te strijden: als je iemand discriminerende acties ziet   
 nemen of kwetsende opmerkingen hoort maken, zeg er dan iets van. 
 Leg ze uit wat je hebt geleerd tijdens deze lessen – racistisch zijn tegenover  
 iemand vandaag, kan in de komende jaren nog steeds van invloed zijn op 
 die persoon. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wil worden.

• Anderen te accepteren zoals ze zijn: probeer anderen niet te beoordelen aan 
 de hand van het uiterlijk. Verschillen en gelijkenissen tussen ons zijn niet   
 altijd zichtbaar. Leer iemand eerst kennen en accepteer dat niet iedereen   
 hetzelfde is.

• Open te staan voor anderen: accepteer dat niet iedereen dezelfde culturele  
 achtergrond heeft en dezelfde overtuigingen en meningen deelt. Tegenwoordig  
 leven we in een multicultureel Europa, er zal steeds meer diversiteit zijn binnen 
 een gemeenschap. Soms is het goed om te ontdekken dat niet ieders cultuur zo  
 anders is dan die van jou.

• Anderen uit te nodigen om deel uit te maken van mijn gemeenschap ongeacht  
 zijn/haar huidskleur, religie, nationaliteit of cultuur. 
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Hoofdstuk 1

De eerste stap in onze strijd tegen racisme is het besef dat de 
meesten van ons soms een beetje racistisch zijn, of het nu met 
opzet is of onbedoeld; waarschijnlijk beseffen de meesten van 
ons niet eens dat ze dat soms zijn. Als jij zelf nooit racisme hebt 
meegemaakt of er vanuit gaat dat andere dat ook niet hebben, 
betekent dat niet gelijk dat er daadwerkelijk ook geen incidenten 
zijn in ons land. Misschien praten anderen er gewoon niet 
openlijk over.

Het doel van dit werkboek is om het onderwerp racisme en andere 
vormen van intolerantie te bespreken en om een veilige omgeving 
te creëren waarin iedereen zijn of haar ervaringen of meningen 
kan delen. 

Tijdens een klassendiscussie zullen we bespreken wat jullie 
verwachtingen zijn en wat jullie graag zouden willen leren 
gedurende het schoolprogramma ‘Geef Racisme de Rode Kaart’. 

In het verleden heb ik vaak voetballers horen 
praten over racisme en hoe het weggestopt 
wordt. Eerlijk gezegd dacht ik toen dat racisme 
in voetbal niet zo’n groot probleem was. 
"Het gebeurt niet in Europa". Dat is wat ik 
altijd tegen mijzelf zei als ik iemand hoorde 
praten over racisme.

Toen anderen mij vertelden dat ze racisme 
hadden ervaren in Nederland en België, nam ik 
het in eerste instantie met een korreltje zout. 
De woede die deze mensen in zich hadden, had 
waarschijnlijk meer te maken met hun karakter 
dan met iets anders.

In de loop der jaren ben ik er anders over gaan 
denken. Op een gegeven moment dacht ik bij 
mijzelf  "komt het dan toch voor in Nederland 
en België,... gebeurt het echt hier?". Mijn mening 
veranderde volledig nadat ik een wedstrijd 
had gekeken bij een lokale voetbalclub in 
een klein dorp. Ik zag de harde realiteit, racisme 
en discriminatie maken deel uit van het leven 
van de jongeren daar. Jongeren uit verschillende 

culturen werden uitgejouwd vanaf de tribune. 
De scheidrechter deed niks.

De belangrijkste les die ik die dag heb geleerd 
was over mijn eigen racisme. Elke dag werd ik 
geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen. 
De Marokkaanse dame in de bus die een zeer 
gerespecteerde professor bleek te zijn aan een 
van de beroemdste universiteiten van het land. 
De Surinaamse jongen waarvan ik dacht dat 
hij muziek maakte op straat om daarmee geld 
te verdienen, maar eigenlijk een muziekleraar 
is aan een van de meest vooraanstaande 
theaterscholen van Europa. 

Toen in 2019 het racismealarm afging in Europa 
als gevolg van een paar incidenten in voetbal, 
moest ik terugdenken aan diegene die mij 
vertelden over racisme en dat ik er maar vanuit 
ging dat het een karakterdingetje was. Het blijkt 
dat het geen karakterdingetje is – deze mensen 
zijn zelfverzekerd genoeg om iets tegen racisme 
te doen. Ze zijn trots op wie ze zijn en zijn bereid 
om erover te praten met anderen.

VERHAALTJE
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Hoofdstuk 2

De les van vandaag gaat over het begrijpen van wat racisme 
nu eigenlijk is en hoe het anderen kan beïnvloeden. 
Racisme komt helaas voor in de samenleving, in sport zoals 
in voetbal, en op scholen, waarschijnlijk ook op die van jou. 
Het is belangrijk dat dit onderwerp wordt besproken en dat 
er ook daadwerkelijk iets aan wordt gedaan. Voordat we 
beginnen met deze les, is het eerst tijd voor de activiteit 
‘verkreukeld papier’. 

Voordat we overgaan tot de andere activiteiten van de les 
van vandaag, zullen we eerst bespreken wat racisme is en 
hoe het eruit ziet.

Hoe weet je of iemand of iets racistisch is? Soms kan het 
moeilijk zijn om racisme te herkennen, vooral als jij niet 
het doelwit bent. Het probleem is dat sommige mensen 
opzettelijk racistisch zijn, terwijl andere misschien racistisch 
zijn maar het nooit hun bedoeling was om andere mensen 
te kwetsen.

Hier zijn enkele voorbeelden van racisme dat voor kan 
komen op school of in voetbal.

• Het belachelijk maken van iemands kleding, eten of de   
 manier waarop iemand uit een andere cultuur eruitziet. 
• Kwetsende grappen maken tegenover mensen van   
 een bepaalde samenleving.
• Mensen belachelijk maken vanwege hun accent of naam.
• Tegen mensen zeggen dat ‘ze terug moeten gaan naar  
 waar ze vandaan komen’.

Heb jij ooit zoiets gezien of meegemaakt? 
Schrijf op in je werkboek wat jij denkt dat racisme 
is en waarom mensen zich, al dan niet 
opzettelijk, racistisch gedragen.

Racisme – wat is het?
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Hoofdstuk 2

Racisme is...

 

   Om je een beetje op weg te helpen, zullen we verklappen dat er 

   vier belangrijke redenen zijn waarom mensen racistisch zijn. 

   Kan jij ze opnoemen?

Vanwege verschillen in…

1  
 

2  
 

3  
 

4

Laten we eens bekijken 
wat je hebt opgeschreven. 
Als klas zullen we een 
discussie voeren om te 
vergelijken wat jullie 
denken dat racisme is 
en wat het nu eigenlijk 
betekent. 
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Hoofdstuk 2

Huidskleur, nationaliteit, religie en cultuur

Racisme neemt veel verschillende vormen aan en kan op veel 
plaatsen voorkomen. Het omvat vooroordelen, discriminatie en 
buitensluiten vanwege iemands huidskleur, religie, nationaliteit 
of cultuur. Mensen worden in hokjes geplaatst en gediscrimineerd 
op basis van deze gronden. 

Het is een goed idee om ons voor te bereiden op de volgende 
activiteit. Ga in een rij naast elkaar staan in het midden van het 
klaslokaal. Tijdens de activiteit ‘Ga links, Ga rechts’ zullen we 
vragen om naar de linker-of rechter kant van de kamer te lopen. 

We hebben net geleerd dat mensen gediscrimineerd worden 
op basis van hun huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur. 
Soms zeggen mensen dat ze gediscrimineerd worden ‘vanwege 
hun ras’. In het verleden geloofden mensen dat er verschillende 
rassen waren, mensen die dezelfde kenmerken hadden 
zoals haartype, huidskleur, karakter en skills. 

Racisme is gebaseerd op de overtuiging dat bepaalde rassen 
beter zijn dan andere. Mensen worden niet geboren met 
racistische ideeën, het is iets dat ze leren.

In de loop der jaren hebben we ontdekt dat er maar één soort 
is waartoe we allemaal behoren. We weten nu dat mensen 
allemaal hetzelfde potentieel hebben, niemand is beter dan 
een ander. Er is maar één ras – het menselijk ras!

Misschien vind je het moeilijk om voor te stellen hoe het voelt 
om als een ras gezien te worden. Misschien is het tijd voor iets 
actiever? De activiteit 'Blauwe ogen, Bruine ogen' zal ons laten 
ervaren of het eerlijk voelt om gezien te worden als een ras 
dat er minder toe doet als andere rassen.

Ga links, ga rechtS
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Hoofdstuk 2

Op het voetbalveld

Sam is de topscorer van Acclerate United onder 
16 jaar. Deze zaterdagochtend speelt zijn 
team een thuiswedstrijd. Het is een belangrijke 
wedstrijd omdat de tegenstander tegen wie ze 
moeten spelen bekend staat als een team dat 
lastig is om tegen te spelen, of ze nu uit of thuis 
spelen. Meerdere ouders zijn gekomen om naar 
de wedstrijd te kijken en te juichen voor het 
team. Mo is de coach van het team.

De wedstrijd is begonnen. Na vijf minuten spelen, 
passt een teamgenoot de bal naar Sam. Met de 
bal aan zijn voeten, dribbelt Sam langs twee van 
zijn tegenstanders. Sam dribbelt langs nóg een 
tegenstander en neemt een schot op doel. Hij 
mist. ‘Sukkel, wat ben jij een mislukkeling zeg, 
zwarte!’ roept de keeper van het andere team. 
Sam vraagt zich af of de andere het ook 
gehoord hebben.

Gedurende de eerste helft is Acclerate United 
het sterkere team. Sam dribbelt naar het 
strafschopgebied. Coach Mo roept: ‘pass de bal. 
Jasper staat vrij.’ Maar Sam dribbelt langs nog 
een tegenstander, schiet en scoort! Coach Mo 
schreeuwt ‘mooi doelpunt Sam, maar pass de 
bal de volgende keer. Laten we samen spelen 
als een team’. 

Tijdens de rust bespreekt Sam zijn team wat er 
nog verbeterd kan worden en hoe ze het niveau 
van de eerste helft vast kunnen houden. Sam is 
erg stil. De coach vraagt aan Sam waarom hij 
zo stil is. Hij legt uit dat de keeper tegen hem 
schreeuwde en hem 'zwarte' noemde terwijl 
zijn teamgenoten luisteren.

In de tweede helft speelt het team van Sam 
een stuk minder. De verdediging begint 
uit elkaar te vallen en de tegenstander begint 
te scoren. Ze scoren zelfs twee keer binnen 
5 minuten. Sam heeft eindelijk de bal weer 
aan zijn voeten en is op weg naar de keeper. 
Hij passt niet naar zijn teamgenoot en verliest 
de bal. De keeper van de tegenstander lacht 
en zegt ‘je kunt niet eens voetballen, zwarte’. 
Sam is er helemaal klaar mee en heeft genoeg 
gehad van alle opmerkingen, deze ging te ver. 
Hij loopt op de keeper af en geeft hem een 
duwtje. Coach Mo wisselt Sam en zegt dat 
hij wat af moet koelen op de bank.

VERHAALTJE
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Hoofdstuk 2

Bespreek de ervaringen die je hebt opgeschreven met je buren. Bespreek die van jou alleen als je die wilt delen. 
Wil je dat niet, geen probleem! Luister dan gewoon naar de ervaringen van je klasgenoten. Deel wat er is gebeurd, 
hoe jij hierover denkt; en wat er gedaan had kunnen worden en door wie?

Heb je zelf ooit zoiets meegemaakt?
Welke rol heb je hierin gespeeld? Was je het slachtoffer, 
was je getuige van een incident, heb je iemand geholpen 
of was jij juist diegene die het incident veroorzaakte?

Je hebt net het verhaal gelezen over Sam. Beantwoord de volgende vragen en en schrijf de antwoorden op in je werkboek.

 

3 Wat denk je dat er gedaan had kunnen 
worden?

 

4 Wat zou jij doen als je zoiets zou zien 
gebeuren?

 
5 Wat vindt je dat de trainer had moeten 

doen?

 

6 Wat vind je dat Sam’s teamgenoten en de 
toeschouwers hadden moeten doen?

2 Begrijp je waarom Sam boos werd?

1 Wat vind je van deze situatie?
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Tijdens deze les hebben we de woorden racisme, vooroordelen, 
discriminatie en buitensluiten gebruikt. Voordat we verder gaan 
met de andere lessen, zou het een goed idee zijn om deze woorden 
nog wat verder uit te leggen. Wanneer je deze woorden beter 
begrijpt, zou het kunnen helpen om bepaalde situaties in het leven 
beter in schatten.

•  Vooroordelen: 
Dit zijn meningen over iets of iemand waarvan we niet kunnen 
weten of ze waar zijn of niet. Bijvoorbeeld: meisjes kunnen niet 
voetballen.

• Discriminatie: 
Vooroordelen gaan over de manier waarop je denkt over iets of 
iemand, discriminatie gaat erom hoe je handelt. Discriminatie 
betekent dat je mensen anders behandelt omdat je een 
vooroordeel hebt. Bijvoorbeeld: je laat een van je klasgenoten 
die een hoofddoek draagt niet meedoen tijdens 
het spelen van een spel.

• Buitensluiten: 
Iemand niet laten meedoen of laten meebeslissen 
in een activiteit of beslissing. 

Aan het begin van deze les heb je een papiertje verfrommeld. 
Zonet heb je geprobeerd de kreukels weer uit je papiertje 
te krijgen en weer glad te strijken. Heb je deze er allemaal 
uitgekregen? Ziet je papiertje er nu anders uit dan aan het 
begin van de les?

Dit papiertje staat symbool voor de effecten die racisme en 
schelden op ons kunnen hebben. Herinneringen kunnen ons 
lang bijblijven en sommige verdwijnen nooit helemaal;
net zoals de kreukels in je papiertje.

VERKREUKELD PAPIER

Wat vind ik belangrijk?
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kun je schrijven wat je van de deze les hebt 

geleerd en belangrijk vindt om te onthouden.
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Hoofdstuk 3

Tijdens de vorige les hebben we geleerd wat racisme is, waar 
het vandaan komt en hoe het mensen laat voelen. Tijdens de 
activiteiten hebben we ervaren of het eerlijk is of niet om 
anders behandeld te worden op basis van huidskleur, religie, 
nationaliteit en cultuur. We leerden ook dat in het verleden 
mensen geloofden dat er verschillende rassen waren en dat 
racisme gebaseerd was op het geloof dat het ene ras beter was 
dan het andere. Maar we leerden ook dat we niet geboren zijn 
met racistische ideeën, maar dat het iets is wat geleerd wordt. 
Daarom is het ook zo belangrijk om te leren over dit onderwerp. 

Kan jij het zien aan iemands uiterlijk?
Iedereen is anders. Zelfs een tweeling. De ene helft van de 
tweeling zal er anders uitzien dan de andere helft van de 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 juist een donkerdere 
huidskleur; sommige hebben blond haar, de ander juist zwart. 
Maar er zijn ook verschillen die je niet aan iemands uiterlijk kan 
zien.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 dat het vervelend 
is om buitengesloten te worden.

Om te zien of we verschillen en gelijkenissen tussen ons kunnen 
vinden, zullen we een activiteit uitvoeren genaamd ‘maak een 
groep’. 

'Vooroordelen' is een van de woorden waar we al eerder iets over 
hebben geleerd. We hebben geleerd dat een vooroordeel een 
mening is over iets of iemand waarvan we niet kunnen weten of het 
waar is of niet. Voorbeelden van vooroordelen zijn: ‘meisjes kunnen 
niet voetballen’, ‘jongens houden ervan om te vechten’, ‘Belgen zijn 
onbeleefd’, ‘jongens die homo zijn gedragen zich als meisjes’.
 
Heb je zelf ook vooroordelen? Schrijf die op het digibord op.

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 meisje daadwerkelijk kan voetballen of niet en 

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.

Laten we een klassendiscussie houden over groepen en tot 
welke groepen wij denken te behoren.

Vooroordelen – iets dat we allemaal hebben
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Hoofdstuk 3

De rug toe keren

Vooroordelen, we hebben ze allemaal. We hebben net geleerd 
dat het anders behandelen van mensen als gevolg van 
vooroordelen, discriminatie wordt genoemd. We gaan nog 
eens terug naar het voorbeeld van het meisje in je voetbalteam. 
Jou vooroordeel is dat meisjes niet kunnen voetballen en daarom 
kies je de jongen boven haar. Hoe denk je dat ze zich daardoor 
voelt? Vooral als ze merkt dat ze de enige van het team is dat 
niet gekozen wordt. Het is tijd voor een activiteit genaamd 
‘De rug toe keren’ om te ervaren hoe het voelt om anders 
te worden behandeld dan anderen.

Testtijd! Laten we eens kijken wat we vandaag hebben geleerd. 
Binnen enkele minuten worden jullie verdeeld in kleinere groepjes. 
Elke groep krijgt een lijst met namen en omschrijvingen van het 
karakter van de personen. Binnen je groepje moet je een eigen 
voetbalteam samenstellen op basis van de omschrijvingen die 
op de lijst staan. Schrijf je team op een grote poster en presenteer 
dit aan de rest van de klas.

Stel je eigen team samen

Wat vind ik belangrijk? 
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HOOFDSTUK 4
RELIGIE 
EN SYMBOLEN
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Wereldreligie is een van die woorden die vaak gebruikt wordt door 
iedereen zonder dat we nadenken over wat het eigenlijk betekent. 
Wat is de betekenis van het leven? Hoe is de wereld ontstaan? 
Waar ga je heen na de dood? Het antwoord dat iemand geeft op 
die vragen is vaak een weerspiegeling van zijn of haar religie. 
Religie is erg moeilijk om uit te leggen. De meesten van ons 
gebruiken het woord om een bepaald geloof te benoemen. 
Als je katholiek of moslim bent; boeddhist of protestant, dan is 
dat je geloof. Maar religie is meer dan alleen een verzameling van 
overtuigingen voor de meesten. Het woord religie komt van het 
Latijnse woord ‘religare’, wat ‘binden’ betekent. Een religie is 
dus niet alleen een verzameling van overtuigingen, maar ook een 
verzameling van overtuigingen die de gelovigen met elkaar verbind.

Wist jij dat er duizenden religies bestaan op deze wereld? 
Dit betekent dat de mensen om je heen misschien andere 
overtuigingen hebben dan jij. Laten we eens kijken 
naar enkele van de bekendste religies ter wereld. 

Kan jij een aantal religies noemen waar je van hebt gehoord?

 

Wat is de religie waar de meeste mensen uit jouw land  
in geloven?

 

 
 
Religie leert je gewoontes om naar te leven, zoals aardig  
zijn voor anderen, de waarheid vertellen of bidden.  
Veel religies hebben verschillende tradities, zoals het 
bezoeken van de kerk of tempel, het vieren van religieuze 
feestdagen of het dragen van specifieke kleding. 
 
Kan jij enkele tradities bedenken? Misschien binnen je  
eigen religie of binnen andere religies? 

Traditionele feestdagen of speciale dagen binnen 
verschillende religies (bijvoorbeeld Kerstmis, Pasen) : 

 

 

Traditionele rituelen binnen verschillende religies:

 

 

Traditionele kleding binnen verschillende religies:

 

 

Traditionele regels en voorschriften 
(bijvoorbeeld kleding voorschriften, zitplaatsen) : 
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In kleinere groepjes krijgen jullie 25 kaarten voor een activiteit 
die ‘Wereldreligies’ heet. Je moet uitzoeken welke vijf kaarten 
bij elkaar horen. De groepen van vijf moeten elk één kaart 
hebben van de volgende categorieën: één kaart met de naam 
van een wereldreligie; één kaart met een korte beschrijving en 
feiten over deze religie; één kaart met een symbool dat erbij 
hoort; één kaart met de naam van dit symbool; en één kaart 
met enkele tradities die bij die religie horen.

Je hebt nu een paar dingen gehoord over de grootste 
wereldreligies en je hebt ontdekt welke symbolen erbij 
horen, dus je zou nu meer 
moeten weten dan aan het 
begin van deze les. Laten 
we je kennis eens 
testen.

Beantwoord de vragen door waar of niet waar te 
omcirkelen.

1.  Hindoeïsme is de op twee-na grootste religie 
 ter wereld

 waar     |     niet waar ?
2.  Niet-religieuze mensen geloven ook 

 waar     |     niet waar ?
3.  Het Christendom leert je dat Mohammed een   
 boodschapper is van God 

 waar     |     niet waar ?
4.  Een koe is een heilig dier voor de Hindoes  

 waar     |     niet waar ?
5.  Sommige Chinese boeren gebruiken plastic 
 mallen om peren te modelleren in dezelfde 
 vorm als Boeddha’s

 waar     |     niet waar ?
6.  Sikhs geloven dat er meerdere Goden zijn die   
 verschillende vormen kunnen aannemen 

 waar     |     niet waar ?

QUIZ
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Wat vind ik belangrijk?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oké, nu dat je wat basiskennis hebt van sommige wereldreligies, 
zou je wat gelijkenissen moeten kunnen vinden tussen al die 
verschillende religies.  

 

Kan jij er een paar opnoemen?

 

Mensen denken vaak dat religies compleet anders zijn van 
elkaar. Maar nu je de wereldreligies met elkaar hebt vergeleken, 
zie je toch dat ze niet zo verschillend van elkaar zijn.



SESSION 3 & 4
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HOOFDSTUK 5
LGBT+ EN 
HOMOFOBIE
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Mensen over de hele wereld worden geconfronteerd met 
ongelijkheid vanwege wie ze zijn, hoe ze eruit zien of vanwege 
van wie ze houden. Van uitschelden en pesten, tot het weigeren 
van gezondheidszorg in sommige landen. In de les van vandaag  
zullen we leren over de onderwerpen LGBT+ en homofobie – 
twee onderwerpen die je kunnen helpen om jezelf en 
de wereld om je heen beter te kunnen begrijpen.

Verschillen en gelijkenissen tussen ons
Tijdens de tweede les leerden we dat iedereen anders is en 
dat je sommige verschillen niet kan zien aan iemands uiterlijk. 
Over een paar minuten krijgen jullie een paar afbeeldingen te zien 
van beroemde mensen. Kan jij de overeenkomsten en verschillen 
herkennen?

Zoals we net ontdekt hebben is geslacht meer dan alleen 
het zijn van een man of vrouw. Geslacht wordt bij je geboorte 
aan je toegewezen, maar het vertelt niet altijd jouw persoonlijk 
verhaal. Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders 
(LGBT+) ervaren discriminatie dagelijks. De discriminatie 
is gebaseerd op hun seksuele geaardheid; hun identiteit of 
uitdrukking.  Deze onderwerpen klinken ingewikkeld, vind je niet? 
Misschien is het een ideetje om eerst eens te kijken wat deze 
onderwerpen betekenen; je een beetje achtergrondkennis geven.

Velen van ons verwarren seks, geslacht, genderidentiteit / 
genderexpressie en seksuele geaardheid. Maar eigenlijk hebben 
ze allemaal een andere betekenis.

Seks is een biologisch gegeven, je bent of mannelijk of vrouwelijk. 
Geslacht is een label. Dit label wordt bij je geboorte aan je gegeven 
door een arts en wordt op je geboorteakte geschreven die je 
ouders hebben. Elke cultuur heeft verwachtingen en normen 
waarnaar mensen zich moeten gedragen op basis van hun 
geslacht, dit worden gendernormen genoemd. Deze bepalen 
hoe je je zou moeten gedragen, alleen vanwege je geslacht. 
Een voorbeeld van een genderrol is dat er vaak wordt verwacht 
dat meisjes jurken dragen.

Genderidentiteit is hoe jij jezelf voordoet en hoe jij je voelt. 
Dat komt soms niet overeen met je geslacht die je hebt 
gekregen bij de geboorte en is ook niet altijd afgestemd met 
de verwachtingen of normen. Soms voel jij je en doe jij je 
voor als een jongen, maar heb je het lichaam van een meisje 
en omgekeerd. Er zijn ook mensen die zich niet specifiek 
identificeren als meisje of jongen. Ze zijn gewoon diegene die ze 
willen zijn. Dus genderidentiteit is hoe jij jezelf voordoet en hoe 
jij je voelt, ongeacht welke lichaamskenmerken je hebt of wat je 
omgeving zegt dat je bent. Genderexpressie gaat over hoe
jij je geslacht uit door middel van kleding, haar of make-up.

Seksuele geaardheid gaat over tot wie jij je aangetrokken voelt 
en met wie je relaties aangaat. Iemand zijn seksuele geaardheid 
is persoonlijk en is aan hem of haarzelf om te beslissen hoe 
– en of – ze het willen definiëren. Bij sommige mensen kan dit 
ook gedurende hun leven veranderen.

Seksuele geaardheid omvat:
Lesbisch – vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere 
vrouwen.
Homoseksueel – mensen die zich aangetrokken voelen tot 
hetzelfde geslacht; dit omvat ook lesbiennes.
Biseksueel – wanneer mensen zich aangetrokken voelen tot 
zowel mannen als vrouwen.
Panseksueel – deze mensen voelen zich aangetrokken tot 
individuen, ongeacht hun geslacht.
En dan is er nog aseksueel – deze mensen ervaren geen enkele 
aantrekkingskracht tot iemand.

Zie je dat? We hebben nu L-G-B en + (panseksueel en aseksueel) 
van LGBT+ besproken. Dan is er alleen de T nog. Deze staat 
voor transgender. Transgenders zijn mensen met een andere 
geslachtsidentiteit of -uitdrukking dan die aan hen gegeven is 
door de dokter. Niet alle transgenders identificeren zich als man 
of vrouw. Sommigen identificeren zich met meer dan één geslacht 
en anderen juist zonder geslacht. Dit noemen we non-binair. 

Nu is er nog één dingetje dat we jullie moeten vertellen, 
sommige mensen in de wereld vinden dat de woorden hierboven 
niet omschrijven hoe ze zijn als mens. Sommige mensen houden 
gewoon niet van termen of 'labels'. Het is aan jou om te beslissen 
hoe jij jezelf wilt labelen, als je dat überhaupt al wilt.

Nu dat we deze onderwerpen wat beter begrijpen, is het tijd voor 
een spel genaamd ‘Eén kaart, twee kaarten’. In kleinere groepjes 
krijgen jullie een kaartspel. Jullie moeten LGBT+-gerelateerde 
woorden matchen met kaarten waarop definities staan.

Eén kaart, twee kaarten
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1.  Nederland voerde als eerste land ter wereld  
 het wettelijk huwelijk voor partners van   
 hetzelfde geslacht in 

 waar     |     niet waar ?
2.  Saoedi-Arabië is het beste land ter wereld voor  
 de LGBT+-gemeenschap om in te wonen 

 waar     |     niet waar ?
3.  In Amerika hebben LGBT+’ers dezelfde rechten 
als   hetero’s die in Nederland wonen 

 waar     |     niet waar ?
4.  De ‘pride flag’ ziet eruit als een regenboog  
 omdat LGBT+’ers regenbogen maken

 waar     |     niet waar ?
5.  In België kan discriminatie van LGBT+-gedrag  
 wettelijk bestraft worden

 waar     |     niet waar ?
6.  Engeland is een van de veiligste landen ter 
 wereld voor LGBT+’ers om te leven

 waar     |     niet waar ?
7.  Er zijn geen LGBT+-voetbalfans

 waar     |     niet waar ?
8.  Het is oké om LGBT+ te zijn

 waar     |     niet waar ?

QUIZ
Quiz tijd! We denken dat het nu toch echt tijd wordt om 
te testen of je tijdens deze les wel goed hebt opgelet. 
Lees de volgende vragen en omcirkel waar of niet waar. 
We zullen samen met de gehele klas controleren of je 
ze goed hebt beantwoord.

Wat vind ik belangrijk?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homofobie

Tijdens deze les hebben we al verteld dat mensen die LGTB zijn 
vaak gediscrimineerd worden: ze worden uitgescholden, gepest, 
anders behandeld; alleen vanwege wie ze zijn als persoon. 
Er zijn mensen op deze wereld die tegen homoseksualiteit 
zijn en zelfs haat hieraan hebben. Er is zelfs een term voor 
deze haatdragende gevoelens; we noemen het homofobie. 
Homofobie verwijst naar de vooroordelen en discriminatie 
van lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Niet iedereen maakt 
opzettelijk homofobe opmerkingen. Vaak zijn het juist die 
opmerkingen die niet zo bedoeld zijn, die toch echt kwetsend 
kunnen zijn voor lesbiennes, homo’s en biseksuelen.



27

HOOFDSTUK 6
RACISME EN 
DISCRIMINATIE 
IN SPORT



28 Geef Racisme de Rode Kaart   Werkboek educatief programma

Hoofdstuk 6

Wat vind ik belangrijk? 

 

 

 

De wereld is een gebroken plek. Er zijn conflicten tussen landen over de 
hele wereld maar ook in landen zelf vinden er conflicten plaats. 
Vaak komt dat doordat we samenblijven met mensen die dezelfde 
normen, waarden en overtuigingen hebben. Al jaren komen mensen, die 
anders weinig met elkaar gemeen hebben, samen als fans en spelers op 
veldjes in het dorp of in volle stadions en zetten ze de verschillen aan de 
kant. Sport heeft de unieke kracht om mensen bij elkaar te brengen en 
conflicten te doen vergeten, ook al is het maar voor even.

Het lijkt erop dat sport en sportevenementen een plek creëren 
waar er respect is en waar teamwork het wint van intolerantie en 
het buitensluiten van anderen.  En waar we onze kampioenen en 
voorbeelden aanmoedigen, ongeacht de kleur van hun huid of 
de klank van hun achternaam. 

Helaas komt racisme en discriminatie ook voor in sport. 
Hoewel sport mensen samen brengt, het is waarschijnlijk 
dat wanneer er racisme en discriminatie is in de 
samenleving, het ook zal voorkomen in sport.

Voetbal is een sport die zeer toegankelijk is en een spel 
voor iedereen, ongeacht culturele achtergronden.
Maar het betekent ook dat wat we zien gebeuren in 
het voetbal vaak een weerspiegeling is van wat 
er gebeurt in de samenleving. 

Helaas is er ook racisme en discriminatie in 
voetbalstadions. Een voorbeeld hiervan waar je 
waarschijnlijk nooit over na hebt gedacht, zijn liedjes die 
gezongen worden in stadions. Deze liedjes worden ook wel 
spreekkoren genoemd. Spreekkoren zijn dingen die voor 
langere tijd gezongen of geroepen worden. Het zingen of 
roepen van spreekkoren in voetbalstadions wordt vaak gezien 
als iets wat bij sport hoort. Maar onbedoeld kan het kwetsend 
zijn voor anderen. Heb jij welk eens spreekkoren gehoord tijdens 
het kijken van een wedstrijd?
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Er was eens een jongen genaamd Justin wiens 
droom het was om een beroemde voetballer te 
worden. Justin speelde en trainde bij een lokale 
voetbal club, hij oefende sprints, at goed en hij 
maakte altijd zijn huiswerk.

Justin zijn vrienden van school begrepen niet 
waarom hij zo geïnteresseerd was in voetbal 
en waarom hij altijd aan het trainen was.

‘Het is tijdsverspilling’, zei een van zijn vrienden 
tegen hem. 

'Waarom besteed je zoveel tijd en energie aan 
die stomme droom van je? Die gaat toch nooit 
uitkomen'; zei een ander.

In het begin kon Justin deze vragen makkelijk 
beantwoorden, hij hoefde er niet over na te denken.
Hij wist wat hij wilde en hoe hij dat kon bereiken. 
Maar na verloop van tijd werd het steeds moeilijker 
om de vragen te beantwoorden. Op een dag vroeg 
een vriend van Justin waarom hij ‘die domme 
droom niet gewoon vergat, en mee ging naar de 
bios?’. Justin wilde super graag meegaan, hij was 
het beu om altijd te trainen terwijl het leek alsof 
iedereen meer plezier had dan hij. Dus besloot hij 
mee te gaan naar de bioscoop waardoor hij de 
voetbaltraining mistte. De week erop miste hij 
nog een training, én de week erna nog eentje. 
En na een paar weken vergat Justin zijn grote 
droom om voetballer te worden.

Justin stopte niet alleen met voetballen toen 
hij ouder werd, maar verloor ook zijn interesse 
in school. 

Het enige wat hij nog deed was chillen
met zijn vrienden. Tegen het einde van zijn 
schooltijd werd Justin zich bewust van de fout 
die hij had gemaakt. Zijn eindexamens gingen 
super slecht waardoor hij niet naar de universiteit 
kon. Justin werd iemand die veel dingen deed waar 
hij later in zijn leven spijt van kreeg. Hij had geen 
droom meer die hem op de been hield.

Op een dag sprak Justins vader met hem. 
‘Ik weet nog dat je, toen je jonger was, een droom 
had. Je was zo vastberaden en gedreven en je werkte 
er zo hard voor’. Justin kreeg een slecht gevoel over 
de beslissingen die hij had genomen en hoe hij zich 
de afgelopen jaren had gedragen. Hij maakte de 
belofte aan zichzelf dat hij zijn leven zou 
veranderen en zijn ouders trots zou maken.

De volgende dag bezocht Justin zijn oude 
voetbalclub. Hij vroeg aan de coach of hij mee kon 
trainen en de vriendelijke man stemde ermee in 
om de jongen terug te laten keren, zolang hij maar 
hard werkte. En zo begon Justin weer te trainen, 
hij oefende het sprinten, hij at goed, ging vroeg 
naar bed, stond vroeg op.

Justin werd zich ervan bewust dat het harde werken 
zijn beloning was.

Vele jaren later werd Justin een beroemde 
voetballer in Europa. En toen een jongen tijdens de 
rust naar hem toe kwam en vroeg hoe hij zo goed 
was geworden, zei Justin ‘nou…het begon allemaal 
met een droom. Je moet altijd een droom hebben’.

De Droom

Dromen, ze zijn een van de mooiste dingen in het leven. 
Het mooiste aan dromen is dat het niet uitmaakt uit welk land of 
welke cultuur je komt, we hebben allemaal onze eigen unieke dromen. 

Laten we eens kijken naar jullie dromen.

VERHAALTJE
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SAMEN 
VOOR 
DIVERSITEIT 
#DIVERSITYWINS
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Nu dat alle lessen afgerond zijn, staat ons nog maar één ding 
te doen: we gaan deelnemen aan een schoolcompetitie.
Hopelijk herinner je de lessen die je hebt geleerd door middel 
van dit werkboek en ben je meer bewust van racisme en 
discriminatie en wat voor effecten het kan hebben. We hopen 
dat je vanaf nu ook openstaat voor mensen uit verschillende 
culturen en dat je iedereen gelijk behandelt.

Het is tijd om te laten zien wat jullie hebben geleerd tijdens de vijf 
lessen. We zullen antiracisme en discriminatie campagnemateriaal 
maken. Wees creatief, bedenk iets dat laat zien hoe divers jij bent. 
Het campagnemateriaal zou bijvoorbeeld een rode kaart kunnen 
zijn, een poster, een gedicht, een tekening – alles wat je kunt 
bedenken dat laat zien wat je de afgelopen weken hebt geleerd.

De schoolcompetitie is tussen alle scholen die hebben 
deelgenomen aan het schoolprogramma. Jullie 
campagnemateriaal wordt tijdens een evenement getoond. 
Een jury kiest een winnaar uit. Deze winnaar is de klas die het 
meest creatieve campagnemateriaal heeft gemaakt en laat 
zien dat ze actief strijden tegen racisme. De winnende klas 
wordt gekroond tot 'de winnaar van de Geef Racisme de 
Rode Kaart wedstrijd'. Omdat #diversitywins.
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