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1. MODULE OVERZICHT 

1.1. Module titel 

Soft skills en bewustwording inzetbaarheid 

1.2. Module omschrijving 

De Europese landen hebben een langere of kortere traditie van opvang van migranten 

en asielzoekers; diversiteit en multiculturaliteit zijn heel gewoon in Europa. Het 

toegenomen aantal vluchtelingen in Griekenland en Italië heeft een aantal uitdagingen 

gecreëerd voor deze landen, maar ook voor Europa als geheel, en voor de vluchtelingen. 

Docenten, adviseurs, managers en vluchtelingen in het beroepsonderwijs en de 

beroepsopleiding zijn het erover eens dat asielzoekers/vluchtelingen te maken hebben 

met een aantal problemen op het gebied van integratie en toegang tot de arbeidsmarkt 

en te maken hebben met verschillende belemmeringen voor de ontwikkeling van hun 

inzetbaarheidsvaardigheden. 

Een gebrek aan kennis en sociale vaardigheden belemmert de sociale en 

arbeidsmarktintegratie. Migranten hebben steun nodig voor de ontwikkeling van hun 

taalvaardigheden om taalbarrières te overwinnen en in de samenleving van het 

gastland te worden geïntegreerd. Taal en communicatie zijn fundamentele 

vaardigheden om zich te redden. Aan beide zijden bestaan culturele barrières: ofwel 

worden zij geconfronteerd met vooroordelen van de samenleving, ofwel hebben zij een 

andere kijk op religie, kinderen, de rol van vrouwen, enz. die de integratie- en 

werkgelegenheidsvooruitzichten kunnen belemmeren. 

Zachte vaardigheden zijn van essentieel belang om de integratie en de inzetbaarheid 

van jonge asielzoekers/vluchtelingen te verbeteren. De ontwikkeling van dergelijke 



 

| 9 

 

Programma inhoud en Richtijnen 

This project is funded with support from the European Commission. Funding Call: AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country 
nationals”. Project n° 776128. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

vaardigheden helpt migranten te integreren in het land van verblijf, met name in 

gevallen waarin zij de communicatiepatronen van het ontvangende land nog niet delen. 

Een sociale vaardigheid is elke competentie die de interactie en communicatie met 

anderen vergemakkelijkt wanneer sociale regels en relaties worden gecreëerd, 

gecommuniceerd en op mondelinge en non-verbale wijze worden veranderd (Garrido, 

Sullivan & Gordon, 2012). Daarom vallen sociale vaardigheden vaak samen met 

communicatieve vaardigheden. Volgens de theorie van gedragsanalyse is een sociale 

vaardigheid een gedrag dat geleerd kan worden door sociale versterking (Del Prette & 

Del Prette 2010). Sociale vaardigheden zijn en moeten worden aangepast aan de 

communicatiestijl van het land waar de migrant woont. 

 

De huidige arbeidsmarktsituatie wordt gekenmerkt door minder banen en hogere 

eisen. Migranten hebben nog meer problemen om de arbeidsmarkt te betreden en te 

integreren als gevolg van extra taalproblemen, sociale vaardigheden, een gebrek aan IT-

vaardigheden en heroriëntatie, zelfs een gebrek aan informatie over waar en hoe ze een 

baan kunnen vinden, CV's en sollicitaties kunnen voorbereiden of toegang kunnen 

krijgen tot beroepsopleidingen. 

Integratie- en opleidingsprogramma's en daarmee verband houdende activiteiten 

verschaffen cruciale informatie over het land van bestemming en helpen 

migranten/vluchtelingen bij het identificeren en ontwikkelen van de noodzakelijke 

vaardigheden die nodig zijn om in hun nieuwe omgeving te slagen. Het is van essentieel 

belang dat sociale vaardigheden, die in Europa algemeen worden gedeeld, worden 

bevorderd en opgeleid en dat men zich bewust wordt van de inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt, teneinde de integratie van migranten te vergemakkelijken. De 

opleidingsactiviteiten zijn niet alleen gericht op het verstrekken van feitelijke informatie, 
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maar ook op het zelfbewustzijn over hun eigen houding en gedragsveranderingen die 

nodig zijn voor een succesvolle integratie. (IOM, 2017). 

Deze module is gericht op het bewustzijn van zachte vaardigheden en inzetbaarheid. 

Het maakt gebruik van niet-formele onderwijsmethoden, speelse activiteiten en 

zelfbeoordelingstechnieken. Het omvat leeshulpmiddelen en multimedia-elementen, 

zoals video's. Het is een van de belangrijkste onderdelen van deze module. Het is 

gestructureerd in zes eenheden en elke eenheid bestaat uit 2-4 verschillende 

activiteiten:  

 

1. Communicatie 

2. Zelfpresentatie 

3. Conflictoplossing 

4. Vermogen om kritiek te accepteren  

5. Flexibiliteit  

6. Teamwerk 

 

Zachte vaardigheden zijn essentieel om de jonge vluchtelingen en asielzoekers die 

deelnemen aan de digitale welkomstraining voor te bereiden op de opleiding tot 

mentor. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze module is het verbeteren van 

de communicatie- en pedagogische vaardigheden. Het is erg belangrijk voor de jonge 

mentoren om te leren omgaan met angstsituaties en conflicten te beheersen. Zachte 

vaardigheden vormen de basis voor een effectieve en efficiënte communicatie tussen 
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de mentor en de deelnemers aan de workshop. Hoofdstuk 3 is specifiek gericht op het 

uitleggen van de principes van workshop/trainingsanimatie en mentoring. Het bevat 

oefeningen over hoe je een workshop structureert, hoe je de houding van de trainer bij 

elke jongere kunt ontdekken en hoe je kunt reageren op weerstand in je groep. 

 

 

1.3. Leerdoelstellingen 

Jonge asielzoekers/vluchtelingen in staat stellen de sociale vaardigheden te verwerven 

die nodig zijn voor een succesvolle integratie en bewustwording van de nieuwe sociale 

realiteiten met betrekking tot de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het gaat ook om 

begeleiding en het doorgeven van informatie en kennis die in de verschillende modules 

van het programma is opgedaan aan andere jongeren. Leerlingen zullen een aantal 

vaardigheden, competenties en kennis verwerven.  

1.3.1. KENNIS 

● Verwerven van kennis op het gebied van communicatie 
● Bewust zijn van het belang van zelfpresentatie in diverse contexten 
● Verwerven van kennis met betrekking tot conflictoplossing 
● Verwerven van kennis met betrekking tot kritiek en de aspecten daarvan 
● Kennis opdoen over de noodzaak van flexibiliteit 
● Kennis opdoen over de noodzaak van teamwork 
● Kennis opdoen over de structuur van een goede workshop 
● Verwerven van kennis over het doorgeven van informatie door middel van een 

workshop of les. 
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1.3.2.  VAARDIGHEDEN 

● Ontwikkeling van non-verbale communicatieve vaardigheden, actief luisteren 
en dialoog 

● Praktijk van zelfpresentatievaardigheden 
● Ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden 
● Ontwikkeling van vaardigheden voor conflictoplossing 
● Alternatieve opties onderzoeken en gebruik maken van 

flexibiliteitscompetenties 
● Het belang van teamwerk en samenwerking verkennen 

 

1.3.3.  COMPETENTIES 

● Vergroten van het zelfbewustzijn over persoonlijke sterktes en zwaktes 
● Het vergroten van het zelfbewustzijn met betrekking tot conflictoplossing en 

persoonlijke overtuigingen en houdingen ten opzichte van conflicten.  
● Beoordelen van de kritiek op een positieve verstandhouding 
● Aanpassing aan wijzigingen bevorderen 
● Het vergroten van het zelfbewustzijn over emotionele barrières die een 

succesvolle samenwerking in de weg staan.  
● Het vergroten van het zelfbewustzijn met betrekking tot culturele afkomst, 

waarden en tradities en het vergroten van de samenwerking en tolerantie. 
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1.4.  Leertijd 

Totaal: 25 uren 

Face-to-face: 15 uren 

Zelfstudie: 10 uren 

Beoordeling: lopende 

1.5.  

1.6. Deze module wordt geleverd door middel van 

● Discussie  
● Veldwerk  
● Hands-on 
● Presentaties 
● Werkgroepen 

 

1.7. Deze module zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende 

elementen 

● Doorlopende evaluatie 
● Mondeling onderzoek  
● Portfolio  
● Praktisch 
● Presentatie  
● Project 
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● Reflectie dagboek 
● Verslag  
● Workshop 
● Gestructureerde feedbackbijeenkomsten/ Self-assessment  
● Vaardighedendemonstraties 
● andere (gelieve te specifieren) 
● Schriftelijke oefening 
● Schriftelijke opdrachten  
● Schriftelijke test  

 

2. ACTIVITEITEN OMSCHRIJVING EN IMPLEMENTATIE 

2.1.  Communicatie: omschrijving type activiteit, context en omgevingen 

 

Wij stellen twee spellen voor die u kunt gebruiken als een energizer of warming-up. 

Communicatie (van Latijnse commūnicāre, wat "delen" betekent) is de activiteit van het 

overbrengen van informatie door het uitwisselen van gedachten, boodschappen of 

informatie, door middel van spraak, beelden, signalen, schrijven of gedrag. Het is de 

zinvolle uitwisseling van informatie tussen twee personen of een groep mensen. 

Voor het WELCOME-project richt de communicatie zich op het vermogen van een 

asielzoeker om bruggen te bouwen met de nieuwe sociale en culturele realiteit waarin 

hij/zij leeft. We proberen de verschillende betekenissen en methoden van 

communicatie in het kader van de interculturele dialoog en begrip te benadrukken. 
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2.1.1. COMMUNICATIE ACTIVITEIT 1: CHICK CHAK PHOTO  

Binnen of buiten ruimte, niet-formeel leren 

 

LEERDOELEN 

Deze activiteit is gericht op het verbeteren van de niet-taalcommunicatie en het bieden 

van de mogelijkheid om een eerste relatie op te bouwen. 

 

IMPLEMENTATIE 

De deelnemers worden verdeeld in groepen van 3. De trainer geeft elk team een woord 

(zoals: huwelijk, vrijheid, immigratie, creativiteit, vrede, etc.) en binnen 3 seconden 

moet het team improviseren, en alleen nog maar hun lichaamstaal (zoals pantomime) 

presenteren. Dus, binnen drie seconden, wanneer de leider "Chik - Chak - Foto" zegt, 

bevriest iedereen en wordt er een foto gemaakt (kan symbolisch zijn). Bij deze foto 

moeten alle andere groepen raden welk woord op de foto wordt gepresenteerd. 

 

DUUR 

30 minuten 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE MOET GEHOUDEN  

Taalbarrières kunnen een belemmering vormen voor het begrijpen van het thema, er 

zijn wellicht collegiale vertalingen nodig. 
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BRONNEN EN REFERENTIES 

Handig voor trainers: Communicatietheorie Powerpoint presentatie 

4-Sides Model of Communication.ppt (volg onderstaande link voor bijkomend materiaal 

voor deze module: https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-

Q5GtralGxm).  

Verdere bronnen: 

https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html  

2.1.2.  COMMUNICATIE ACTIVITEIT 2: SPREKENDE STICK  

Binnenruimte 

LEERDOELEN 

Deze activiteit richt zich naar toenemende bewustwording over het belang van dialoog 

en het actief luisteren. 

 

IMPLEMENTATIE 

Een pratende stok wordt van deelnemer aan deelnemer doorgegeven, zodat alleen 

degene die de stok vasthoudt, kan spreken. Op deze manier kunnen alle aanwezigen op 

een vergadering worden gehoord, vooral degenen die verlegen zijn. Deze methode 

wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening kan geven. Als een 

deelnemer klaar is met spreken, geeft hij/zij de stok (of een ander voorwerp) aan iemand 

anders. Het is een zeer goede manier om de communicatie te matigen en niemand 

achter te laten. 

about:blank
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html


 

| 17 

 

Programma inhoud en Richtijnen 

This project is funded with support from the European Commission. Funding Call: AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country 
nationals”. Project n° 776128. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

DUUR 

30 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Symbolisch instrument voor dialoogbemiddeling, kan elk object zijn (hoed, bal, stok 

enz.).  

 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Stel een thema van discussie vast dat interessant is om te bespreken. Het thema van de 

discussie kan door de deelnemers worden gekozen door middel van een brainstorm. 

BRONNEN EN REFERENTIES 

Handig voor trainers: Communicatietheorie Powerpoint presentatie 

4-Sides Model of Communication.ppt (volg onderstaande link voor bijkomend materiaal 

voor deze module: https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-

Q5GtralGxm).  

https://www.habitsforwellbeing.com/9-effective-communication-skills/ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newCS_99.htm   

 

2.2.  Zelfpresentatie: beschrijving van het type activiteit, de context, de 

instellingen 

 

about:blank
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
https://www.habitsforwellbeing.com/9-effective-communication-skills/
https://www.mindtools.com/pages/article/newCS_99.htm
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Het zich uitdrukken en gedragen op een manier die een gunstige indruk of een indruk 

wekt die overeenkomt met de eigen idealen. Zelfpresentatie kan worden gebruikt als 

een activiteit met werkzoekenden om hen voor te bereiden om zich voor te stellen aan 

werkgevers. Voor sommigen van hen kan het de eerste echte werkgever zijn. Methodes 

lijken misschien "heel eenvoudig", maar hoe eenvoudiger, hoe beter. 

2.2.1.  ZELFPRESENTATIE ACTIVITEIT 1: PERSOONLIJKE SWOT ANALYSE  

Binnen of buitenruimte 

LEERDOELEN 

Deze activiteit is erop gericht om mensen bewust te maken van hun persoonlijke sterke, 

maar ook van hun zwakke punten. 

IMPLEMENTATIE 

De hulpverlener/opleider begint met een persoonlijke SWOT-analyse om de 

begunstigden te helpen nadenken over de volgende zaken: 

1) Wat zijn hun persoonlijke sterke punten en waar moet aan gewerkt worden? 

2) Welke externe zaken/kansen benutten zij? 

3) Welke kwesties beschouwt een persoon als bedreigingen? 

 

Beginnen met een SWOT-analyse helpt mensen om zich bewust te zijn van hun 

persoonlijke sterktes, maar ook van hun zwaktes. Door beide in kader te brengen 

worden ze ook bespreekbaar. Bovendien zullen ze in staat zijn om te profiteren van de 

externe mogelijkheden tijdens interpersoonlijke/sociale/beroepsmatige interacties en 

zullen ze geconfronteerd worden met bedreigingen en die leren interpreteren en 
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benutten als kansen. In de volgende fase werkt de hulpverlener/trainer op basis van de 

SWOT-analyseresultaten aan enkele belangrijke onderwerpen die gericht zijn op het 

ontwikkelen van zelfpresentatie- en zelfpromotievaardigheden. 

 

DUUR 

60 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Word document, pen 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Taalbarrières, printers voor Language barriers, printers for brochures  

BRONNEN EN REFERENTIES 

self presentation activity.docx (volg onderstaande link voor bijkomend materiaal voor 

deze module:: https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-

Q5GtralGxm) 

2.2.2.  ZELFPRESENTATIE ACTIVITEIT 2: TAKES TWO TO TANGO CHECKLIST  

Binnen of buiten  

LEERDOELEN 

Deze activiteit is erop gericht mensen te ondersteunen om zich bewust te worden van 

hun persoonlijke sterke en zwakke punten. 

about:blank
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IMPLEMENTATIE 

Het is een instrument in de vorm van een checklist die de vaardigheden met betrekking 

tot het werk beoordeelt. 

Dit instrument kan worden gebruikt tijdens een sollicitatiegesprek, maar het kan ook 

nuttig zijn om de opleidingsbehoeften van werknemers te beoordelen en hun 

vooruitgang op te volgen. 

DUUR 

60 minuten 

BENODIGD MATERIALEN 

Self-presentation checklist Word document, pen 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Taalbarrières, printers voor brochures.  

BRONNEN EN REFERENTIES 

self_presentation_CHECKLIST.doc (volg onderstaande link voor bijkomend materiaal 

voor deze module: https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-

Q5GtralGxm) 

2.3. Conflictbemiddeling: beschrijving van activiteitstype, context, instellingen 

 

Conflictbemiddeling is een methode en een proces dat gericht is op het vinden van een 

vreedzame beëindiging van een conflict. Vaak proberen groepsleden conflicten op te 

lossen door actieve communicatie. Van mensen wordt verlangd dat ze hun motivatie of 

http://self_presentation_checklist.doc/
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hun beweegredenen aan de rest van de groep kenbaar maken (bijv. intenties, redenen). 

Er bestaat een breed scala aan methoden en procedures om conflicten aan te pakken, 

waaronder, maar niet beperkt tot, onderhandeling, diplomatie. 

2.3.1. CONFLICT BEMIDDELING ACTIVITEIT 1: KIJK UIT! 

Binnen of buiten 

LEERDOELEN 

Deze activiteit is gericht op het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot 

probleemoplossende strategieën. De vorming van een systeem is een van de 

belangrijkste stappen van conflictoplossing. 
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IMPLEMENTATIE 

De trainer definieert een rechthoekig gebied binnen een lege ruimte. In de ruimte leg je 

willekeurig verschillende voorwerpen (knuffeldieren, papier etc.) op de grond. De 

trainer vertelt de deelnemers dat ze zich moeten gedragen alsof het mijnen zijn en als 

iemand op een mijn stapt, keert hij/zij zich om. De deelnemers vormen twee aparte 

groepen. Elke groep neemt zijn plaats in op elke smalle rand van het gebied. Je 

blinddoekt de ene groep en vertelt de andere groep te navigeren door de geblinddoekte 

groep met instructies om door de mijnen te gaan zonder ze aan te raken of er op te 

stappen. De groepen hebben een beperkte tijd om het doel, "iedereen" door de mijnen 

laten gaan te bereiken. De groep navigatoren moet op hun plaats blijven; ze kunnen de 

andere groep niet benaderen of ze kunnen niet op verboden terrein komen. Na het 

proces zal het nuttig zijn om te bespreken welke strategieën zijn uitgevonden en welke 

van deze houdingen hen tot een succes of doodlopende weg leiden. 

DUUR 

30 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Knuffeldieren, papier.. 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

De trainer moet de juiste feedback geven en verbanden leggen met betrekking tot het 

verband tussen de activiteit en de strategieën voor conflictoplossing.  

BRONNEN EN REFERENTIES 

Beide video's dienen als stimulator voor het thema conflictbemiddeling: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
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2.3.2. CONFLICT BEMIDDELING ACTIVITEIT 2: VECHTEN TEGEN JE EIGEN CLICHÉS  

Binnen of buiten 

LEERDOELEN 

Deze activiteit heeft tot doel het bewustzijn inzake conflictoplossing te vergroten. 

IMPLEMENTATIE 

Wees nieuwsgierig en probeer te anticiperen op slechte gewoontes van jezelf maar ook 

van het land waar je woont. Deze activiteit bestaat uit het geven van "voorbeeld van EU-

clichés" als ijsbreker om te praten over de behoeften en verwachtingen van bijvoorbeeld 

een typische manager in het land. Met humor als hulpmiddel. Discussies in kleine 

groepen. 

DUUR 

30 minuten 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Language barriers.  

BRONNEN EN REFERENTIES 

https://www.thebalance.com/conflict-management-skills-2059687  

https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution.aspx 

2.3.3.  CONFLICT BEMIDDELING ACTIVITEIT 3: CONFLICT BEMIDDELING VRAGENLIJST 

Binnen of buiten 

https://www.thebalance.com/conflict-management-skills-2059687
https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution.aspx
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LEERDOELEN 

Deze activiteit is gericht op het vergroten van het zelfbewustzijn met betrekking tot 

conflictoplossing en persoonlijke overtuigingen en houdingen ten aanzien van 

conflicten. 

IMPLEMENTATIE 

Er wordt een enquête verspreid om de persoonlijke status en het gedrag in 

conflictsituaties te onderzoeken. Vervolgens gebruiken we de resultaten van het 

onderzoek voor verdere discussies/leermogelijkheden. 

DUUR 

30 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Vragenlijst, pen 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Het is belangrijk om de deelnemers betekenis en context te geven met betrekking tot 

hun persoonlijke vragenlijstscores. Het doel van het onderzoek is in dit geval om 

betekenis en informatie te geven over het zelf, en niet zozeer over de 

onderzoeksgegevens. 

BRONNEN EN REFERENTIES 

Conflict Management Questionnaire.doc (volg onderstaande link voor bijkomend 

materiaal voor deze module: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm) 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/provide-information-enhance-

skills/conflict-resolution/main 

about:blank
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/provide-information-enhance-skills/conflict-resolution/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/provide-information-enhance-skills/conflict-resolution/main
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2.4.  Vermogen om kritiek te accepteren: beschrijving van het type activiteit, de 

context en de instellingen 

Kritiek wordt gedefinieerd als "de praktijk van het analyseren, classificeren, 

interpreteren of evalueren van (literaire) werken". Het aanvaarden van kritiek zou het 

eens zijn met of het tolereren van een van deze dingen.  

Voor onze WELCOME-opleiding betekent het aanvaarden van kritiek dat we met de 

migranten/vluchtelingen moeten samenwerken over hoe ze zich moeten gedragen 

wanneer ze negatief en positief tegenover critici staan op de arbeidsmarkt en de 

maatschappij in het gastland in het algemeen. 

2.4.1.  HET VERMOGEN OM KRITIEK TE ACCEPTEREN ACTIVITEIT 1: GERUCHTEN ZEGGEN… 

Indoor or outdoor educational setting 
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LEERDOELEN 

Het vermogen om de kritiek te leren kennen en kritisch te evalueren, de inhoud te 

gebruiken voor een positief begrip.  

IMPLEMENTATIE 

In deze activiteit proberen de deelnemers een bepaalde situatie (d.w.z. een "gerucht") 

in verschillende clusters in te delen, waarbij ze proberen te achterhalen welke 

onderdelen didactisch zijn en met welk middel. De groep is onderverdeeld in 

subgroepen. Elke subgroep krijgt een gerucht van de trainer, of door middel van 

brainstormen beslissen de subgroepen over het gerucht. Discussie en identificatie van 

boodschappen en onderliggende betekenis is nodig. De subgroepen moeten hun cases 

presenteren. 

DUUR 

60 minuten 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

De trainer fungeert zowel als trainer als facilitator van het proces. Hij moet 

satellietverbinding hebben met de subgroepen en de voortgang bewaken.  

BRONNEN EN REFERENTIES 

https://www.aol.com/2014/02/14/soft-skill-accepting-and-learning-from-criticism/ 

2.4.2. HET VERMOGEN OM KRITIEK TE ACCEPTEREN ACTIVITEIT 2 : INDIANA JONES  

Binnen of buiten 

LEERDOELEN 

Leren omgaan met critici en kritisch leren evalueren van kritiek. 

https://www.aol.com/2014/02/14/soft-skill-accepting-and-learning-from-criticism/


 

| 27 

 

Programma inhoud en Richtijnen 

This project is funded with support from the European Commission. Funding Call: AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country 
nationals”. Project n° 776128. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

IMPLEMENTATIE 

De activiteit richt zich op het feit dat je bereid moet zijn om je te verantwoorden voor 

verschillende standpunten of om in een systematische tegenstrijdigheid te zitten. Het is 

een spel waarin iemand moet reageren op de systematische tegenstrijdigheid van een 

groep. Het is belangrijk om de creativiteit van mensen te ontwikkelen, maar ook om het 

vermogen van mensen om snel te denken en positief te reageren op kritiek te 

verbeteren.  

De groep wordt gevraagd om in een cirkel te zitten. Eén persoon wordt geconfronteerd 

met "tegenstrijdigheid van een groep". Voorbeeld: een slang valt je aan, je antwoordt 

"ik heb een stok, dus het is oké", dan zegt iemand: "Maar de stok breekt" en je moet 

reageren hoe je deze uitdaging aangaat. Totdat het voorbij is.... 

DUUR 

30 minuten 

BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Taalbarrières 

BRONNEN EN REFERENTIES 

http://changingminds.org/techniques/conversation/sustaining/accepting_criticism.ht

m  

 

2.5.  Flexibiliteit: beschrijving van activiteitstype, context, instellingen 

Flexibiliteit is het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe, andere of veranderende 

eisen. Het betekent dat men kan reageren op veranderingen, bereid is om te veranderen 

http://changingminds.org/techniques/conversation/sustaining/accepting_criticism.htm
http://changingminds.org/techniques/conversation/sustaining/accepting_criticism.htm
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of andere dingen kan uitproberen. Het omvat ook het vermogen om uw methode te 

veranderen wanneer u met een probleem wordt geconfronteerd. In het WELCOME-

opleidingsprogramma is flexibiliteit erg belangrijk, omdat migranten flexibel moeten zijn 

voor nieuwe omstandigheden, nieuwe werkplekken en nieuwe culturele gewoonten. 

2.5.1. HET VERMOGEN OM KRITIEK TE ACCEPTEREN ACTIVITEIT 1: GERUCHTEN ZEGGEN… 

Binnen 

LEERDOELEN 

Vergroten van het flexibiliteitsbewustzijn en aanpassing aan veranderingen  

IMPLEMENTATIE 

Dit is een activiteit in drie stappen.  

1) Een PowerPoint-presentatie over hoe flexibiliteit gekoppeld is aan creativiteit. 

Het is een kwaliteit die we allemaal als kind hadden, maar die we allemaal 

verloren of vergeten zijn gedurende ons leven. Zie ook de video: 

https://www.today.com/parents/can-you-crack-school-bus-puzzle-easy-

brainteaser-kids-stumps-t71521 

 

2) Het oplossen van verzonnen problemen die onder bepaalde omstandigheden 

'outside the box' denken stimuleren. Zoals: Gebruik 4 rechte lijnen en zonder je 

potlood van het papier af te tillen, verbind alle 9 stippen met elkaar. 

 

https://www.today.com/parents/can-you-crack-school-bus-puzzle-easy-brainteaser-kids-stumps-t71521
https://www.today.com/parents/can-you-crack-school-bus-puzzle-easy-brainteaser-kids-stumps-t71521
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        Solution:  

3) En denkprobleem besproken in subgroepen: 

● Een man woont op de twaalfde verdieping van een flatgebouw. 

● Elke ochtend wordt hij wakker, kleedt zich aan, eet, gaat naar de lift, naar 

de lobby,  

● hij verlaat het gebouw voor het werk. 

● s Avonds gaat hij via de lobby naar de lift, en..., 

● Als er iemand anders in de lift zit of als het die dag regende gaat hij direct 

terug naar zijn verdieping. 

● Echter, als er niemand anders in de lift is en het heeft niet geregend, 

● Gaat hij naar de 10e verdieping en loopt twee trappen op naar zijn kamer.  

● WAAROM? 

Oplossing: De mens is een dwerg. Hij kan niet bij de bovenste lift knoppen, maar kan er 

met zijn paraplu op een regenachtige dag op drukken. 

DUUR 

60 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Geprinte brochure, PowerPoint-presentatie over zachte vaardigheden en flexibiliteit, 

projector, pen, papier, enz. 
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BEPERKINGEN, WAAR REKENING MEE DIENT GEHOUDEN TE WORDEN 

Limited language capacity/ barriers should be considered while showing the PowerPoint 

presentation and explanation of terms. Interpreters/peer translators might be needed.  

BRONNEN EN REFERENTIES 

Powerpoint presentatie Soft skills_flexibility.ppt (volg onderstaande link voor bijkomend 

materiaal voor deze module:: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm) 

Print-out dot problem  

Het tonen van enige publiciteit die nuttig is voor het verbeteren van een flexibele manier 

van denken. Zoals: Hoofdtelefoon met geluidsreductie en stofzuiger  

 

Figuur 1 Waterval 

about:blank
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Figure 2 Jacht 

 

2.5.2.  FLEXIBILITEIT ACTIVITEIT 2: THE LUGGAGE 

binnen 

LEERDOELEN 

Deze activiteit heeft tot doel de bereidheid van de deelnemers om inefficiënte 

praktijken te verlaten en zich aan te passen aan veranderingen te verbeteren. 

IMPLEMENTATIE 

Twee groepen van vijf deelnemers beelden zich in dat ze reizigers zijn  met zware 

bagage. De trainer adviseert dat ze een specifiek kledingstuk nodig hebben (bijvoorbeeld 

een regenjas) dat alleen in een stationswinkel te vinden is. Elke reiziger is verplicht dit 

kledingstuk te vinden tussen de vele onnodige spullen die hij/zij bij zich draagt. De eerste 

groep ontdoet zich van bepaalde spullen om plaats te maken voor nieuwe/noodzakelijke 

spullen, terwijl de tweede groep weigert zijn persoonlijke spullen achter te laten. De 

twee subgroepen stellen afwisselend eisen op. Elke groep deelt hun gedachten en 

gevoelens. Tot slot vraagt de trainer hen om hun gevoelens en gedachten in elke situatie 
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met elkaar te vergelijken. Deze activiteit richt zich op de bereidheid om ineffectieve 

praktijken op te geven en nieuwe toe te passen. 

DUUR 

60 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Speelgoed, diverse doeken en kleding  

BRONNEN EN REFERENTIES 

https://www.thebalance.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764 

2.6. Teamwork: beschrijving van type activiteit 

Teamwork is het proces van samenwerken binnen een groep. Iedereen heeft een rol in 

de groep en door gebruik te maken van de verschillende individuele vaardigheden 

werken ze allemaal samen om een doel te bereiken. Voor de WELCOME-opleiding is 

"teamwork" belangrijk omdat het een zeer gewaardeerde vaardigheid is in westerse 

culturen. Door teamwerk is het gemakkelijker om misverstanden en conflicten op de 

werkvloer te overwinnen en om verschillende rollen en gedragingen te begrijpen. 

Teamwork is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde en socialisatie. 

2.6.1.  TEAMWORK ACTIVITEIT 1: DE BANNERS 

Binnen 

LEERDOELEN 

Deze activiteit heeft tot doel het bewustzijn te verhogen met betrekking tot teamwerk 

en emotionele barrières die een succesvolle samenwerking in de weg staan.  

https://www.thebalance.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764
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IMPLEMENTATIE 

Vijf vrijwilligers worden gevraagd om deel te nemen aan een visoogactiviteit voor de 

rest van de deelnemers. De vijf vrijwilligers zitten in een kring in het midden van de zaal, 

zodat ze als voorbeeld dienen voor anderen.  

● Hint nr. 1 is om met vier andere vrijwilligers te praten, rekening houdend met 

wat er op een band staat geschreven dat ze rond hun hoofd hebben; 

● Met respect voor hint nr. 1 is hint 2 het bespreken van een thema dat ze 

bijvoorbeeld besluiten om samen hun vakantieplan te organiseren. 

Andere vrijwilligers observeren en registreren de reacties van de bijeenkomst en het 

gedrag van vijf vrijwilligers. De trainer heeft vijf bands die zich om het hoofd van elke 

deelnemer heen plaatsen. De deelnemers mogen de instructies die op hun eigen band 

staat vermeld niet lezen, de groep wordt door de begeleider zo geplaatst dat iedereen 

kan zien wat er op de banner van anderen staat geschreven. Elke band heeft een 

specifieke boodschap: 

● Band N. 1 : “JE NEGEERT ME”, 

● Band N. 2 : “JE LUISTERD NAAR ME”, 

● Band N. 3 : “JE HAAT MIJ”, 

● Band N. 4 : “JE LACHT ME UIT…” 

● Band N. 5 : “JE INTIMIDEERD ME” 

Na de wedstrijd, vraagt de trainer aan de 5 vrijwilligers hoe zij zich voelden over de 

manier waarop de anderen hen behandelden. Ze raden wat er op hun eigen band 

geschreven staat.  
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Conclusie: Dit spel benadrukt het belang van persoonlijke gevoelens in het groepswerk 

en hun invloed op de deelnemers, op de waarnemers en op de bereikte resultaten of 

niet. Waarnemers, ze voelden dat ze naar de groep keken en of het bereikte resultaat 

bevredigend was vanuit hun oogpunt. 

DUUR 

60 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Hoofdbanden, tape, pen 

BRONNEN EN REFERENTIES 

http://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/importance-of-teamwork-

skills-in-work-and-school/  

2.6.2.  TEAMWORK ACTIVITEIT 2: EEN NIEUWE NATIE 

indoor 

LEERDOELEN 

Het doel van deze activiteit is het vergroten van het zelfbewustzijn met betrekking tot 

culturele afkomst, waarden en tradities en het bevorderen van teamwork en tolerantie. 

IMPLEMENTATIE 

Discussie in de grote groep. Vragen naar de bijzonderheden: Wat maakt een natie, een 

natie', met vermelding van de antwoorden. Praten over de vergeten en meest voor de 

hand liggende antwoorden.  

Het vormen van een nieuw land in groepen. Vorm de groepen bij voorkeur met mensen 

uit verschillende landen. Verdeel grote blanco papieren en verschillende kleuren 

http://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/importance-of-teamwork-skills-in-work-and-school/
http://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/importance-of-teamwork-skills-in-work-and-school/
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pennen over elke groep. Alle groepen zullen zich voorstellen een nieuw land te stichten. 

Ze moeten een nieuwe vlag vinden en tekenen; 3 wetten maken die geldig zijn in hun 

nieuwe land; 3 wetten maken die geldig zijn in hun nieuwe land; 2 regels voor immigratie 

vormen; een volkslied vinden dat iedereen in de groep kan zingen voor het nieuwe land. 

Elke groep zal na de gegeven tijd zijn land presenteren. 

DUUR 

30 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Stiften, pen, flipcharts, tape 

BRONNEN EN REFERENTIES 

http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-

skills  

2.6.3.  TEAMWORK ACTIVITEIT 3: SUPERHELD 

binnen 

LEERDOELEN 

Deze activiteit is erop gericht om de deelnemers te helpen de waarde en de vitale 

noodzaak van teamwerk te realiseren, te begrijpen dat samenwerking hun creatieve 

vaardigheden en capaciteiten vermenigvuldigt, terwijl isolatie hen reduceert. 

http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-skills
http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-skills
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IMPLEMENTATIE 

Verdeel de groep in 4 teams. Elke deelnemer deelt met anderen zijn sterktes en 

persoonlijkheidskenmerken die hij/zij wil verbeteren vooraleer ze op te schrijven. Elke 

groep tekent een denkbeeldige superheld die alle voorgaande kenmerken combineert 

en hem/haar een naam geeft. Elke groep is verplicht om van deze superheld een verhaal 

te maken en te presenteren. 

DUUR 

30 minuten 

BENODIGD MATERIAAL 

Stiften, flipcharts, tape 

BRONNEN EN REFERENTIES 

Dient als stimulator voor het thema van het teamwork. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY 

 

2.7.  Deelnemers (profiel, nummer) 

15 deelnemers, jonge asielzoekers/vluchtelingen, jonge asielzoekers en vluchtelingen 

 

2.8. Beoordeling 

??? Commented [1]: Why is this section empty? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
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3. DE JONGE VLUCHTELINGEN IN STAAT STELLEN OM OP TE TREDEN ALS 

MENTOR 

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het basisprincipe van het voorbereiden van 

een workshop of animatie als trainer. 

Voor deze activiteiten heb je een halve dag nodig, verschillende locaties (grote en kleine 

ruimtes), een doos met willekeurig speelgoed (poppen, instrumenten, circusmateriaal, 

... maar geen ballen!), een whiteboard met een marker, een stoel en een pc met een 

projector. 

3.1. AFTERALL 

3.1.1.  ZEVEN SPELEN 

We zullen zeven wedstrijden spelen, elk van deze wedstrijden hebben één of twee 

aspecten van een goed georganiseerde workshop of wedstrijd die ontbreken. De groep 

weet niet op voorhand dat deze dingen ontbreken en zal zonder enige informatie van 

het ene spel naar het andere worden geduwd. Daarna zullen we het concept van 

'AFTERALL' toelichten. Elke letter van dit woord staat voor een specifieke term die bij de 

voorbereiding van een workshop aan de orde moet komen. 

After All Game 1:  Ball ball, cross cross, line line (Aiming & Framing) 

De groep is verdeeld in drie groepen: De ballen, de kruizen en de lijnen. Iedereen moet 

laten zien van welke groep hij of zij afkomstig is door met zijn of haar handen de vorm 

van de naam van de groep te tonen. 

Als een bal een kruis kan markeren wordt het ook een bal. Als een kruis een lijn kan 

markeren wordt het een kruis. Als een lijn een bal kan markeren wordt het een lijn. 
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After All Game 2: Leapfrog (Time) 

eenvoudig spel: ze moeten beginnen te springen over elkaar heen te springen. Deze 

activiteit zal leuk zijn voor een paar seconden, maar laat het veel langer duren dan nodig 

is. 

After All Game 3: Just Play (Explanation) 

Zet een doos met wat speelgoed in het midden van de groep. De instructie is "gewoon 

beginnen met spelen". Er moet niet genoeg speelgoed zijn voor iedereen in de groep. 

After All Game 4: Tag (Rules & Framing) 

De groep wordt in twee groepen gescheiden en ze krijgen allebei een aparte uitleg. 

Eén groep krijgt de uitleg dat ze stil moeten staan als ze worden gelabeld. De andere 

groep krijgt de uitleg dat ze zich bij de andere groep moeten aansluiten als ze getagd 

zijn. Beide groepen mogen niet spreken. Het spel zal niet werken omdat niemand zal 

taggen. 

After All Game 5: Pictionary (Adaptation) 

Laten we Pictionary spelen.... maar de woorden zijn slechts abstracte concepten: 

Activisme, Dissociatie, Communisme, Overname bod, .... 

After All Game 6: Statues (Location) 
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Zoek naar een zeer kleine locatie en laat ze standbeelden spelen 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Statues_(game)). Het is geen ideale locatie om dit spel te 

spelen. 

 

After All Game 7: Football (Logistics) 

Laten we voetballen/voetballen! Maar de mentor 'vergat' de bal, zodat de bal een stoel 

wordt. Het is geen goed idee, maar je doet het toch. 

3.1.2.  PRINCIPE VAN AFTERALL 

Deze spelletjes waren allemaal een ramp. Het kan een negatieve benadering zijn om iets 

te leren, maar het gevoel dat er iets fundamenteels ontbreekt is soms de beste manier 

om te accepteren dat het nodig is om de volgende regels van AFTERALL te 

implementeren. 

AFTERALL Stands for: Aiming, Framing, Time, Explanation, Rules, Adaptation, Location 

and Logistics 

Of in het Nederlands : Richten, inlijsten, tijd, uitleg, regels, aanpassingen, locatie en 

logistiek 

A: Aiming / doel of ook richten 

Een activiteit kan alleen slagen als het een doel heeft waar je naartoe kunt streven. Niet 

letterlijk (je hoeft niet alleen maar aan balsporten te doen).  Daarom is het belangrijk 

dat er van tevoren een duidelijk doel wordt vastgesteld. Belangrijk is wel dat het doel 

expliciet belangrijk is voor de trainers van de activiteit. In sommige gevallen is het niet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statues_(game))
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noodzakelijk dat de deelnemers het doel op voorhand kennen. Het doel van het BALL 

BALL BALL spel was niet erg duidelijk. 

F: Framing / Kader 

In de BALL BALL en TAG wedstrijd was het niet duidelijk wie in welk team zat. Het is 

belangrijk dat elke activiteit goed is ingekaderd en dat je visuele aanwijzingen krijgt over 

wat ieders rol is. 

T: Tijd 

Het schrikkelspel ging voor altijd door en het werd volkomen saai. Zorg er dus voor dat 

je weet hoe lang een activiteit moet en zal duren. 

E: Explanation / speluitleg 

Het speelgoed in de doos kreeg niet veel uitleg. Het was niet duidelijk wat het spel was. 

Controleer altijd of iedereen alle informatie heeft die ze nodig hebben. 

R: Rules / Regels 

Als je een uitleg geeft, zorg er dan voor dat alle partijen alle regels begrijpen: trainers en 

deelnemers. Zorg er ook voor dat ze voor iedereen gelijk zijn en controleer of iedereen 

alle aspecten begrijpt. 

A: Adaptation / aanpassen 

Uw doelgroep bepaalt voor u welke moeilijkheidsgraad en welk soort activiteit mogelijk 

is. Zorg ervoor dat u uw workshop, spel of activiteit aanpast aan de behoeften en 

mogelijkheden van uw groep. 

L: Locatie 
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Je hebt veel ruimte nodig om standbeelden te spelen, dus het werkte gewoon niet op 

een kleine locatie. Zorg ervoor dat de locatie vooraf aan al uw eisen voldoet: is er 

voldoende ruimte, is het veilig, en is het de juiste oppervlakte... 

L: Logistiek 

Niet alleen moet de locatie in orde zijn, ook al uw materiaal moet in orde zijn. Is alles op 

het juiste moment op de juiste plaats? Werkt alles zoals gepland? 

Deze oefeningen leren jongeren hoe ze deelnemers die verontrustend gedrag vertonen, 

moeten benaderen en behandelen. 

3.2. Omgaan met storend gedrag 

Deze oefeningen zullen jongeren leren hoe ze deelnemers die verontrustend gedrag 

vertonen, moeten benaderen en behandelen. 

3.2.1.  STOREND GEDRAG ERVAREN (15’) 

Twee jongeren worden naar een andere kamer van de groep gebracht. Ze krijgen de 

taak om de rest van de groep een eenvoudig spel uit te leggen (Verberg en zoek voetbal 

....). 

De rest van de groep krijgt instructies om zich slecht te gedragen: sommigen kunnen 

verbaal willekeurig beginnen te vechten, anderen doen alsof ze het niet begrijpen en 

blijven vragen stellen over elk detail. Sommigen slapen gewoon of letten niet op. Men 

kan gewoon bij een van de mentoren blijven. 

Na een paar minuten komen de twee mentoren terug naar de groep en kunnen ze 

beginnen met het uitleggen van hun spel. Spoiler: het zal niet werken. 

Na wat chaos kan het experiment stoppen en is het tijd voor een evaluatie: 



 

| 42 

 

Programma inhoud en Richtijnen 

This project is funded with support from the European Commission. Funding Call: AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country 
nationals”. Project n° 776128. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Vraag de twee jongeren hoe ze dit ervaren hebben. Wat was moeilijk? Wat hebben ze 

gezien? 

Vraag hen en de groep wat het moeilijkste gedrag was om te verdragen en waarom? 

Wat als storend wordt ervaren, is voor iedereen verschillend. Iedereen heeft 

persoonlijke grenzen. Een deelnemer die erg energiek is, kan voor de ene trainer 

gemotiveerd werken maar voor de andere irritant. Deze limiet is afhankelijk van 

verschillende factoren: slechte nachtrust, ruzie met een vriend, net slecht nieuws 

ontvangen.... Het is belangrijk dat een trainer zich hiervan bewust is. 

. 

3.2.2.  DE VERSTORING IS RELATIEF (15’) 

Wat is storend gedrag? Bespreek dit met de groep wat zij als storend ervaren tijdens de 

training, in het leven, in hun centrum, ...   

We spelen een spelletje met wat uitspraken. We splitsen de ruimte op: de ene kant 

betekent "absoluut niet storend" terwijl de andere kant "zeer storend" wordt. Na elke 

stelling moeten de deelnemers van positie veranderen op deze schaal over hoe 

verontrustend ze de situatie vinden. Bespreek elke situatie met een aantal deelnemers 

en waarom ze dat standpunt hebben ingenomen. 

Verklaringen: 

Lisa en Carry praten tijdens de workshops rustig over wat ze op school hebben gedaan. 

Het is maar fluisteren, maar het komt wel eens in een luid gelach terecht. 

Adam mist zijn ouders op de eerste dag en blijft de hele tijd om je heen hangen. Als je 

vraagt om je persoonlijke ruimte te respecteren, begint hij te huilen. 
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Charlotte is tijdens de workshop constant aan het spelen op haar smartphone. 

Mohammed viel in slaap tijdens de uitleg op een stoel. 

Conclusie: Verontrustend gedrag is voor iedereen verschillend. Hoe je naar de situatie 

kijkt, zal bepalen hoe je op dit gedrag zal reageren.  

 

3.2.3.  ASPECTEN VAN STOREND GEDRAG (30’) 

Storend gedrag leeft niet op zichzelf; het bestaat uit verschillende aspecten die van 

invloed zijn op de manier waarop dat gedrag wordt uitgedrukt.  

 1. Het eerste aspect is de oorzaak. 

Elk gedrag heeft een oorzaak, ook verontrustend gedrag. Deze oorzaak kan zeer breed 

zijn. Vraag de jongeren (out of the box) wat deze oorzaken kunnen zijn. 

Enkele voorbeelden: 

● Honger of dorst 

● Eenzaamheid 

● Pesten 

● Verlies 

● Slechte nachtrust 

● Desinteresse 

● Verveling 

● Onbegrijpelijkheid 

● Gebrek aan aandacht 

● Misverstand 
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● Een beperking of restrictie 

● Moeilijke thuissituatie 

● ... 

 

Het is belangrijk om op deze mogelijke oorzaken te reageren en te zoeken naar de 

oorzaak die het storende gedrag veroorzaakt. Laat de jongeren nadenken over wat een 

mogelijke oplossing voor de gegeven voorbeelden zou kunnen zijn. 

2. Het tweede aspect van het gedrag is de reactie op het gedrag. 

De trainers spelen een beetje theater: 

De ene is deelnemer en de andere is de mentor. De deelnemer vertelt de mentor dat hij 

of zij zich verveelt. De mentor negeert het en gaat door met het uitleggen van de 

workshop. De deelnemer zegt het nog een keer, maar deze keer zegt de mentor tegen 

de deelnemer dat hij of zij stil moet zijn. De deelnemer staat op en begint te gooien met 

wat pennen of ander materiaal. De mentor ziet dit, roept dat de deelnemers moeten 

stoppen en gooit hem uit de kamer. 

Wat was er mis in deze situatie? (Geen aandacht voor de deelnemer, negeren, te heftig 

reageren, straffen, fysieke bedreigingen, ....). 

Hoe kon het beter gegaan zijn? 

Het is belangrijk om te beseffen dat elk gedrag een oorzaak heeft en de meeste mensen 

willen zich niet storend gedragen, maar doen dit om bepaalde redenen. Daarom is het 

belangrijk om te praten en te luisteren naar uw deelnemers. 

3. Het derde aspect is hoe je storend gedrag aanpakt. 
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Hoe pakt u in de praktijk verontrustend aan? We doen dit met belonen en straffen. 

Er zijn verschillende soorten straffen, waarbij activiteitenstraffen en verbale straffen de 

voorkeur verdienen. 

Je straft om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Boosheid speelt een rol bij het straffen, 

dus wees voorzichtig en bewust van je eigen gevoelens en redenen waarom je een 

bepaalde vorm van gedrag zou aanpakken. 

Er zijn drie soorten straffen: 

● Sociale straffen: meestal verbale en lichaamstaal. 

● Strafbare feiten: doe een bepaalde taak, sluit iemand van deelname uit, ... 

● Fysieke straf: we doen dit NOOIT. 

Je straf moet gelijk zijn aan het gedrag van de persoon: als iemand iets vies maakt, is het 

de juiste straf om het op te ruimen. Sluit iemand niet een uur lang niet uit omdat hij met 

iemand anders aan het praten was. 

10 regels in wat een goede straf is: 

1. Straf is nooit de eerste stap. Met aanmoediging kom je vrij ver. 

2. Begrijpt de deelnemer wat er van hem/haar wordt verwacht? Als een deelnemer 

uit onwetendheid iets verkeerd doet, is er geen sprake van ongewenst gedrag. 

3. Wees consequent, ongewenst gedrag neemt toe als je de ene keer wel en de 

andere keer niet straft 

4. Deelnemers moeten gestraft worden voor hun gedrag, niet voor hun persoon. 

Vertel hen dit ook. 

5. Een straf moet zinvol zijn. Het moet een verband hebben met het gedrag. 
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6. Een aangekondigde en overeengekomen straf moet worden uitgevoerd.  Anders 

heeft de straf geen effect.  

7. Bedreig niet met straffen die niet kunnen worden uitgevoerd.  

8. Wees vriendelijk en mild. Een straf hoeft niet zwaarder te zijn dan nodig. Extreme 

straffen zullen de agressie bevorderen. 

9. De straf moet het gedrag zo snel mogelijk opvolgen. Hoe sneller, hoe groter het 

effect. 

10. Een straf moet op een bepaald en juist tijdstip eindigen. 

 

 Er zijn drie soorten beloningen: 

● Sociale beloning: schouderklopjes, verbale en lichaamstaal  

● Materiële beloning: snoep, speelgoed, .... 

● Activiteit beloning: excursie, spel, spel, .... 

 

Als je iemand beloont, zorg er dan voor dat de persoon zich realiseert waarom en op 

welk gedrag de beloningen gebaseerd zijn. Beloon niet te veel anders verliest het zijn 

verrassingseffect. 

3.2.4. DISCUSSIE 

Bespreek deze oefeningen en theorie met de groep, hebben ze voorbeelden van goede 

en verkeerde straffen en beloningen? 
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3.3.  Ontdek uw mentors houding 

Voor deze oefening heb je pennen en papier nodig voor elke mentor, en een vel papier 

van deze vier kleuren: blauw, rood, groen en geel (of post-its of iets anders dat deze 

kleuren in je ruimte kan weergeven). 

Toon deze Powerpoint (Google Presentation) en ontdek de houding van de mentor van 

je mentors. 

https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-

dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing 

Er zijn zes verklaringen met vier mogelijke antwoorden. Laat elke stelling zien en lees 

elke dia ook hardop voor. Laat de deelnemers het nummer van de stelling opschrijven 

en welke letter staat voor de handeling die het dichtst bij hun reactie staat. Het is 

mogelijk dat het antwoord dat ze zouden kiezen niet op het scherm staat, dus ze moeten 

het antwoord nemen dat het dichtst bij het antwoord staat. 

Wanneer alle zes de stellingen worden getoond, toont u de dia met de letters in 

kleurvakken. 

Leg de vellen papier in de vier verschillende kleuren in de hoeken van de kamer en vraag 

de deelnemers om ze in de kamer te plaatsen. Als ze de meeste van twee verschillende 

kleuren hebben, kunnen ze in het midden van die kleuren staan. Als ze één kleur hebben 

die duidelijk de kleur is, hebben ze de meeste antwoorden en kunnen ze in de hoek van 

die kleur gaan staan. 

Als iedereen een positie in de kamer heeft ingenomen, kun je de volgende dia laten zien. 

De waarheid is dat als je in teamverband werkt, dat elk van deze profielen in je team 

aanwezig is, omdat ze allemaal een positieve en een negatieve kant hebben die elkaar 

https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing
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in evenwicht kunnen houden. De meeste mensen zitten ook tussen twee of drie kleuren 

in, wat normaal is. 

Er is geen "juist" profiel; de balans is hier de belangrijke les. Maar: iemand die strikt 

dominant is, zal het moeilijker hebben om samen te werken met de andere strenge 

profielen. 

Feedback aan het einde van de activiteit 

4. BRONNEN EN REFERENTIES 

IOM - International Organization for Migration. www.iom.int/migrant-training  

Del Prette Z. A. P., & Del Prette, A., 2010. Social skills and behavior analysis: Historical 

proximity and new Issues. Revista Perspectivas 1(2), p. 104-115. 

http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-

analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf  

Garrido, M., Sulllivan, J. & Gordon, A. (2012). Research Article. Understanding the Links 

Between ICT Skills Training and Employability: An Analytical Framework. Information 

Technologies & International Development, 8(2), Special Issue, 17–32. 

 

5. EINDTERMEN 
Aan het einde van de module zullen leerlingen kunnen: 

 

http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf
http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf
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● Vaardigheden en begrip tonen met betrekking tot de zijden/types om effectief 
te kunnen communiceren. 

● Vaardigheden en begrip tonen met betrekking tot de zijden/types om effectief 
te kunnen communiceren. 

● Bewust zijn van het belang van zelfpresentatie in verschillende contexten en 
zelfbewust zijn van persoonlijke sterke en zwakke punten.  

● Hun zelfpresentatievaardigheden te controleren en te bevorderen 
● Basiskennis hebben over conflictoplossing en op de hoogte zijn van 

persoonlijke strategieën voor conflictoplossing. 
● Vaardigheden aan te tonen op het gebied van  
● Basiskennis hebben over de behoefte aan flexibiliteit en aantonen dat ze in 

staat zijn om alternatieven te vinden. 
● Basiskennis hebben over de noodzaak van teamwerk en samenwerking 
● Vaardigheden aan te tonen op het gebied van probleemoplossend vermogen 
● Beoordelen van de kritiek op een positieve  
● Wees je bewust van de emotionele barrières die een succesvolle samenwerking 

in de weg staan.  
● Zelfbewust zijn van de culturele oorsprong, waarden en tradities die het 

teamwork en de tolerantie bevorderen en belemmeren. 
● Er moet een leerresultaat met betrekking tot mentoring/animatie worden 

gedefinieerd. 


