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1. beschrijving van de groep

1.1 - Italië

De groep deelnemers is een klas van 20 studenten, allemaal vrouwen tussen 16 en 19 jaar en leden van klasse III G van het 
Giulio Instituut van Turijn.

De groep toonde meteen een grote deelname en interesse in het project. Velen van hen hadden het jaar ervoor 
al deelgenomen aan een theaterworkshop die altijd door Stranaidea werd gehouden, dat verband hield met 
genderverschillen. 
Dit bleek een uitstekend uitgangspunt.

De theatrale vaardigheden, vooral belangrijk voor sommige deelnemers, vergemakkelijkten onmiddellijk de 
betrokkenheid en houding voor het project.

Op basis van de beschikbaarheid van het schoolprogramma en met toestemming van de betrokken docenten hebben we 
besloten om de workshop op te delen in 10 bijeenkomsten van elk 1,5 uur, van oktober tot december 2019.
 
De relatie met de docent, professor Michelina Facciotto, bleek fundamenteel in het hele proces, in het management van 
de groep en als supporter voor de deelnemers. Het was een wederkerige en synergetische uitwisseling. In de workshop 
integreerden we ook functionele activiteiten voor het onderwijzen van Engels, een van Professor Facciotto’s vakken, zoals 
vertalen, tekst schrijven en begrijpend lezen.



5

 

1.2 - LetLand

We kondigden de mogelijkheid aan om deel te nemen aan het project Fairy Tales Life workshop op Jaunpils middelbare 
school. Studenten die wilden deelnemen, moesten korte verhalen inzenden om te worden geselecteerd voor deelname 
aan de workshop Fairy Tales Life. 

In het begin waren er vijftien deelnemers. Na de eerste fase van de workshop besloten enkele deelnemers niet mee te 
doen en werd de groep gevormd uit dertien deelnemers. Alle deelnemers in de groep waren vrijwilligers in de leeftijd van 
13 – 17 jaar.

Het interessante feit was dat alleen meisjes zich aanmeldden om deel te nemen aan de workshop. Omdat de meisjes uit 
verschillende klassen kwamen, hadden ze elkaar nog niet zo vaak ontmoet en wisten ze niet veel van elkaar.

De groep besloot om zowel in de Letse als in de Engelse taal te werken, omdat er enkele meisjes waren die het Engels goed 
beheersten en ze wilden het verbeteren terwijl ze aan het vertellen van verhalen werkten.
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1.3 - Hongarije

Beschrijving van de school: De school waarmee we hebben samengewerkt genaamd Palotás Gábor Primary School. 
Het is een school voor kinderen met een spreek- en schrijfhandicap, het is een soort logopedieschool. 

De groep studenten waar we mee hebben gewerkt was van de 7e klas. In de workshop waren er 12 deelnemers tussen de 
13 en 14 jaar oud, zowel jongens als meisjes. 

De workshopstructuur was als volgt: eerst besloten we om de teambuilding activiteiten op de school te houden, het 
duurde 3 uur. De week erna besloten we de 15 uur durende workshop op het platteland te doen. We zijn tot deze conclusie 
gekomen omdat we geloofden dat het niet-formele onderwijs een niet-formele plaats nodig had om ons doel te bereiken.  
We gingen naar Öcs, een dorp dicht bij het Balatonmeer, voor 3 dagen. 

We werkten samen met leerkrachten omdat we geloofden dat het het beste is om de jongeren in kleine groepjes te 
verdelen, zodat iedereen de aandacht kan krijgen die ze nodig hebben. Voor elke activiteit hield ik een kleine vergadering 
met de leraren om hen de belangrijkste ideeën uit te leggen, maar iedereen bracht ook zijn/ haar eigen creativiteit mee. 

Ik denk dat het zowel voor de jongeren als voor de leerkrachten een goede ervaring was om de workshop buiten de school 
te doen. Op deze school was niet-formeel onderwijs niet nieuw, omdat ze altijd proberen de klassen te verbeteren met 
niet-formeel onderwijs. 
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1.4 - Nederland

We hebben de landelijke workshop georganiseerd bij VO De Vallei, een Democratische Middelbare School in het dorp 
Driel en opgericht in 2015. VO De Vallei heeft op dit moment ongeveer 40 leerlingen tussen de 11 en 19 jaar en ongeveer 
30 docenten, coaches en vrijwilligers. VO De Vallei is een school voor Democratisch Onderwijs en heeft dus een andere 
onderwijsaanpak dan ‘conventionele’ formele middelbare scholen. De school heeft geen verdeling van studenten in 
klassen op basis van opleidingsniveau of leeftijd, maar biedt onderwijs op basis van de leerdoelen en leerbehoeften van 
elke student.

Dit betekende dat we voor de landelijke workshops niet één klas studenten hadden om mee te werken, maar eerder een 
gemengde groep studenten die nieuwsgierig was naar het onderwerp en die wilden deelnemen.

De groep voor de workshop bestond uit ca. 12 studenten, jongens en meisjes, van 13 tot 18 jaar. 
We hadden niet dezelfde complete groep studenten voor alle workshops. Dit vanwege de keuzevrijheid die de leerlingen 
hebben op de Democratische school. Sommige studenten kwamen voor de eerste workshop en besloten dat ze het niet erg 
nuttig voor hen vonden. Ook waren er enkele studenten die niet aanwezig konden zijn bij de eerste workshop maar vanaf 
de 2e workshop tot en met de laatste workshop begonnen. 

Het maken van een goede planning was een van de grotere uitdagingen in de Democratische school, omdat alle studenten 
verschillende roosters hebben. De school maakt een tijdschema van de lessen op basis van de interesse van de studenten, 
dus dit betekende dat het vrij moeilijk was om een tijdsruimte te vinden waarin alle studenten die geïnteresseerd waren in 
de workshop geen andere lessen al gepland hadden.

Samen met een van de studenten en de directeur hadden we besloten om in november en december 2019 3 workshops te 
organiseren. Van deze workshops duurden de eerste twee elk 4,5 uur en de derde workshop 6 uur. Uiteindelijk namen de 
leerlingen veel meer tijd om de kaart te tekenen omdat ze het tekengedeelte erg leuk vonden, maar dit betekende dat we 
in de eerste schoolweek in januari 2020 een vierde workshop moesten organiseren om met de kaarten te kunnen spelen.
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2. beschrijving en verslag van de activiteiten

2.1 - Italië

Beschrijving van de activiteiten

De jongerenwerker bepaalde het activiteitenprogramma door ze op te delen in tien fasen

1) KENNISMAKING
Specifieke activiteiten om “het ijs te breken” en te werken aan teambuilding.
Twee spelletjes /warming-up oefeningen en vervolgens de “Portretten” activiteit waarbij het maken van de portret-
tekening van elke deelnemer plaatsvindt op een collectieve en dynamische manier, het uitwisselen van een 
gepersonaliseerd en gedeeld portret, gemaakt vanuit meerdere perspectieven.

2) WERKEN AAN HET THEMA “INCLUSIE”
Twee theatrale activiteiten rond het thema inclusie. De deelenemers werden verdeeld in twee groepen die met de 
oefening “standbeelden” het thema inclusie gingen uitbeelden, waarbij alleen het lichaam wordt gebruikt, en het 
vervolgens verdiepen door het standbeeld te verbinden met “De eerste keer dat ik me buitengesloten voelde”. 
De oefeningen en de daaropvolgende discussie leiden de jongeren naar de keuze van het thema: de LGBTQIA+ beweging 
en rechten.

3) MEER OVER HET LGBTQIA+ ONDERWERP
De jongerenwerkers brengen verhalen over het LGBTQIA+ thema naar de groep en nodigen deelnemers uit om meer te 
delen. Met de activiteit “Zap” ontstaan nieuwe collectieve verhalen, waarbij de aandacht naar de andere deelnemers toe 
belangrijk is. Met “Reverse Stories” vinden jongeren bekende sprookjes opnieuw uit door elementen van het LGBTQIA + 
thema in te voegen. Debriefing tijd.

4) KARAKTERS
Korte samenvatting van hoe een verhaal/sprookje in elkaar zit en wat de personages zijn. Verschillen tussen protagonist 
en antagonist. Met “Het pad van de personages” identificeren de deelnemers zich met de karakters van het LGBTQIA+ 
thema. Op een denkbeeldige startlijn bewegen ze stappen in relatie tot de mogelijkheid om bepaalde acties in hun 
dagelijks leven te doen. Uiteindelijk is er de discussie over hun eindstandpunten en waarom ze daar zijn. Debriefingstijd en 
dan de karakterkaarten tekenen.

5) LOCATIES
Een locatie kan een sociale context, een chronologische tijd en een geografische positie suggereren, of deze nu realistisch 
of fantastisch is. Met een oefening “Photo Storytelling” maken de deelnemers een kort verhaal en een titel, uitgaande van 
de suggesties die een foto hen geeft. Debriefingstijd en dan de locatiekaarten tekenen.

6) OBJECTEN
“The Magic Object” oefening: een gemeenschappelijk voorwerp kan iets anders zijn dan het dagelijks gebruik. Het hangt 
af van de creativiteit van de gebruiker. De uitdaging is om te raden wat het nieuwe gebruik is. “De POV van het Object” is 
een theatrale improvisatieoefening: Het verhaal kan veranderen in relatie tot het standpunt van de verteller. Wat gebeurt 
er als de verteller een object is? Debriefingstijd en dan de objectkaarten tekenen.
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7) SPECIALE KAART
De klas is verdeeld in groepen van 4 deelnemers. Elke groep bedenkt een verhaal en vertelt het. Belangrijke regels: dat het 
verhaal een duidelijk begin en een einde heeft, moet elk van de deelnemers een stukje van het verhaal vertellen. Aan het 
einde van de verhaalronde: wat kan je helpen het verhaal beter te ontwikkelen? Wat kan een interessante plotwending 
creëren?  Dus, welke speciale kaart kan worden gebruikt? Moeilijkheidskaart, gebeurteniskaart of actiekaart. Het verhaal 
wordt opnieuw verteld met de speciale kaart. Debriefingstijd en dan de speciale kaarten tekenen.

8) VERHALEN SCHRIJVEN
De klas is verdeeld in groepen van 4 deelnemers. Elke groep trekt twee karakters, een object, twee plaatsen en een 
speciale kaart. Elke groep bedenkt een verhaal en vertelt het in geschreven vorm (zowel in het Italiaans als in het Engels). 
Belangrijke regel: dat het verhaal een duidelijk begin en een duidelijk einde heeft; elk van de deelnemers moet een stukje 
van het verhaal vertellen of er zijn eigen ideeën in invoegen. Debriefing tijd.

9) ONTMOETING OVER LGBTQIA+ MET TRAINER S. BERTOLINO VAN GIOSEF TORINO
De leerlingen van de IV G klas ontmoeten Sara Bertolino van Giosef Torino organisatie, activist, opvoeder en trainer. Een 
kans voor deelnemers om twijfels en vragen over de LGBTQIA+ gemeenschap te verdiepen.

10) THEATERVOORSTELLING
De klas is verdeeld in vier groepen. Elke groep tekent twee tekens, twee plaatsen, een object en een speciale 
kaartgebeurtenis. Elke groep creëert een verhaal met behulp van een “canovaccio”, een theatraal improvisatiemiddel, en 
zet het vervolgens op het podium. Debriefingstijd en eindbespreking over het hele proces gemaakt. 
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Verslag van de activiteiten

Een van de grootste problemen was de ruimte in de school. In bijna elke fase, ten minste tot de zesde workshop. De 
activiteiten vinden plaats in verschillende ruimtes voor organisatorische behoeften van de school, soms was het nodig om 
de lopende activiteiten ergens anders uit te voeren. Hoewel de timing in het gedrang dreigde te komen, ontwikkelden de 
deelnemers een groot aanpassingsvermogen en samenwerking zodat de activiteiten konden worden uitgevoerd. 

De volgorde van activiteiten en de oefeningen die de jongerenwerker heeft gekozen, is bepalend geweest voor het proces. 
Het LGBTQIA+ thema, vrij gekozen door de deelnemers, was een uitdaging voor zowel facilitator als deelnemers, en het 
eiste een constante aandacht en toeweiding van iedereen.

De keuze van de speciale kaart was misschien wel het meest gecompliceerde aspect van het proces. De beste manier om 
het te kiezen was ook de gemakkelijkste manier: begin met het gebruiken van het kaartspel, vertel de verhalen en vind de 
verhalende elementen die problemen hebben, plot en specifieke kenmerken van het gekozen thema. In die zin kozen de 
deelnemers ervoor om een speciale kaart te maken die vooral betrekking had op “de gebeurtenissen”.

De laatste bijeenkomst vond plaats in de schoolzaal en stond in het teken van de theatrale vertelling met het kaartspel. 
Het resultaat was uitstekend, zowel creatief als uitvoerend. In sommige gevallen liep het verhaal vast, maar aan het 
einde vond er een onverwachte wending plaats, een onthulling die nieuwe betekenissen gaf en de loop van het verhaal 
veranderde: het was een geweldige vertelling. De hele groep heeft interesse getoond in de verhalen van hun klasgenoten. 

Eigenlijk bleek de ontmoeting met Sara Bertolino belangrijk omdat het de opbouw van de verhalen zelf beïnvloedde: 
het bevragen van stereotypen, openheid voor verschillende standpunten, kwesties met betrekking tot verandering van 
geslacht. 

Elke groep hield zich ook bezig met het vinden van rekwisieten, eenvoudige en alledaagse getransfigureerde objecten en 
het zelf bouwen ervan. Aan het einde van de bijeenkomst spraken de deelnemers hun tevredenheid uit over de workshop, 
die op de beste manier eindigde.
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2.2 - Letland

beschrijving van de activiteiten

1) ELKAAR LEREN KENNEN 
Iedereen krijgt een vel A4-papier en een stift en schrijft er zijn/haar naam op (ergens in de hoek, om later te weten wiens 
papier het is); de muziek speelt, deelnemers bewegen zich voort om de papieren op een andere manier aan elkaar door te 
geven; wanneer de muziek stopt, tekent iedereen een deel van het portret van de persoon.

2) ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KAARTSPEL
Het presenteren van een kaartspel dat door anderen was gemaakt, daarna werd de deelnemers gevraagd om vier kaarten 
van het deck te kiezen en spontaan een verhaal te creëren door geleidelijk nieuwe ideeën één voor één toe te voegen.

3)INTRODUCTIE VAN DE KARAKTERKAARTEN
Deelnemers werken in paren en brainstormen over personages en schrijven hun naam op de kleine stukjes papier, 
deelnemers kiezen papierstroken één voor één en mimen het gekozen personage, de anderen moeten raden welk 
personage het is.

4) KARAKTERKAARTEN TEKENEN
Deelnemers kiezen 3 karakters uit de gemaakte lijst en tekenen deze op de kaarten.

5) INTRODUCTIE VAN DE OBJECTKAARTEN
1. verschillende voorwerpen op tafel worden gezet; elke student moet een van de objecten kiezen en het een magische 
kracht geven; dan mimet elke leerling de kracht van het gekozen object, de ander moet het raden; 2. studenten 
brainstormen over objecten, de facilitator schrijft ze op het bord; studenten werken in groepen, elke groep kiest 3 objecten 
uit de lijst en studenten spelen de gekozen objecten na door bewegingen of als beelden, de anderen moeten de objecten 
raden.
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6) OBJECTKAARTEN TEKENEN  
Deelnemers tekenen de gekozen objecten op de kaarten.

7) INTRODUCTIE VAN DE LOCATIEKAARTEN
1. facilitator benoemt een actie, studenten moeten een plaats aanwijzen waar deze actie zou kunnen/kunnen 
plaatsvinden; 2. in groepen bespreken hoe hun gekozen objecten in elke situatie zouden kunnen helpen; 3. facilitator 
toont verschillende foto’s van verschillende plaatsen op het scherm, deelnemers herkennen plaatsen en suggereren wat 
er had kunnen gebeuren; 4. in groepen bespreken hoe hun gekozen magische objecten in elke situatie kunnen helpen en 
groepsideeën presenteren aan de hele groep studenten; 5. deelnemers bespreken de problemen die ze in hun dagelijks 
leven hebben waargenomen, facilitator maakt een lijst van de genoemde problemen.

8) LOCATIEKAARTEN TEKENEN
Deelnemers werken in groepjes van drie en bepalen welke drie plaatsen ze op hun kaarten zetten; deelnemers tekenen de 
gekozen plaatsen op de kaarten.

9) OPWARMACTIVITEIT
Leerlingen schrijven 3 feiten over zichzelf op; 2 feiten moeten waar zijn en één moet onwaar zijn. Deelnemers lezen 
hun geschreven feiten hardop voor en de anderen proberen te raden welk feit onjuist is door argumenten te geven om 
hun mening te ondersteunen. De persoon die de feiten heeft geschreven, is het ermee eens of oneens door zijn / haar 
tegengestelde argumenten te geven.

10) VERHALEN MAKEN
Deelnemers werken in groepen van drie personen en gebruiken hun eigen gemaakte kaartspel voor het maken van 
verhalen; deelnemers presenteren hun verhaal aan de hele groep.

11) FOTOVERHALEN PLANNEN
 1. deelnemers werken in groepen van drie en kiezen kaarten - personages, objecten, plaatsen uit de door studenten 
gemaakte set kaarten voor hun fotoverhalen; ze delen de ideeën over waar hun verhaal over zou kunnen gaan; 2. ze 
schrijven een korte schets van hun verhalen op en beslissen welke rekwisieten, kostuums etc. ze nodig hebben voor het 
maken van hun fotoverhalen en bereiden zich voor om fotoverhalen te maken tijdens de laatste workshop.

12) HET PRESENTEREN VAN DE IDEEËN VAN DE FOTOVERHALEN
Deelnemers introduceren hun ideeën over de fotoverhalen aan de hele groep.

13) OPWARMACTIVITEIT 
Een non-verbale communicatieactiviteit genaamd “Village” - 10 minuten. Studenten brengen door in één kamer waar ze 
mogen zitten, lopen, slapen, maar zonder te spreken; studenten voelen hun lichaam, emoties, gevoelens en de plek waar 
ze zich bevinden: fysiek en sociaal. Na 10 minuten acteren delen ze hun gevoelens en emoties met de hele groep.

14) VERHALEN MAKEN
Deelnemers gebruiken hun eigen - gemaakte kaartspel om op te warmen voor het vertellen van verhalen voordat ze 
beginnen met het maken van hun fotoverhalen.

15) FOTOVERHALEN MAKEN
Studenten werken in drie groepen op verschillende plaatsen op school (zelf gekozen) - de 1e groep creëert een fotoverhaal 
over het onderwerp “Vrijheid” door zelf scènes te acteren waarin ze bepaalde rekwisieten en kostuums gebruiken die 
eerder zijn voorbereid (dat was hun huiswerk van de vorige workshop); de 2e groep maakt een fotoverhaal over het 
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onderwerp “Pesten” door zelf te handelen met rekwisieten die ze bij de hand hebben op het moment dat ze de taak 
uitvoeren; de 3e groep maakt een fotoverhaal in een modaliteit van een strip getekend op het bord en vervolgens maken 
ze foto’s van de stripfoto’s. De groep werkt aan het onderwerp “Generation gap”.

16) PRESENTATIE VAN DE FOTOVERHALEN 
Alle deelnemers komen terug naar de workshopruimte en presenteren hun verhalen aan de hele groep.

17) FEEDBACK VAN DE STUDENTEN
Wat kun je leren van elk fotoverhaal? Heb je problemen gehad bij het maken ervan? Hoe voelde je je aan het begin, in het 
midden en aan het einde van het creatieproces? Wat vond je het leukst van alles bij het maken van je fotoverhaal?

18) HET INVULLEN VAN HET EVALUATIEFORMULIER VAN DE DEELNEMERS.  

verslag van de activiteiten

Een informele sfeer zorgde ervoor dat deelnemers zich vrij voelden en zorgde ervoor dat ze actiever betrokken raakten. De 
activiteiten helpen hen een beter begrip te krijgen van de doelen en taken van het project en de vertelmethode zelf en de 
resultaten ervan. De gekozen activiteiten hielpen de deelnemers te verenigen en als een groep te voelen.

Op de eerste dag was het moeilijk om de leerlingen te activeren. Omdat er geen energieke activiteit was inbegrepen, 
namen de deelnemers in het begin vrij passief deel. Stap voor stap werden ze wakker en later met grote belangstelling 
betrokken bij de activiteiten. Vooral hielden ze van de activiteiten waarbij ze hun lichaam moesten gebruiken om een 
personage of een magische kracht van een object na te bootsen. Ze leken vooral geïnteresseerd in het bespreken van de 
algemene problemen van het dagelijks leven. 

De informele sfeer zorgde ervoor dat ze zich meer open voelden dan wanneer ze op een gewone schooldag op school 
zouden blijven. Het was gemakkelijk voor de deelnemers om verschillende situaties voor te stellen wanneer het 
onderwerp inclusie actueel is, maar ze konden niet openlijk spreken over hun persoonlijke ervaring. Ze kozen ervoor om 
het uit te drukken door middel van fantasie- en stripfiguren toen ze hun ideeën over de personages, objecten en plaatsen 
voorstelden.

Op de tweede workshopdag vonden de deelnemers het erg leuk om verhalen te maken op basis van het kaartspel. Ze 
genoten meer van het proces van schrijven dan van het proces van luisteren naar de anderen, wat nog belangrijker deel 
uitmaakt van de workshop als we het hebben over inclusie en acceptatie van de andere standpunten. Studenten waren erg 
geïnteresseerd in het plannen van hun fotoverhalen, wat voor hen het meest interessante deel van de workshops leek. Ze 
verdeelden gemakkelijk de verantwoordelijkheden onder groepsgenoten om alle noodzakelijke dingen voor te bereiden 
voor de volgende workshop wanneer ze fotoverhalen gingen maken. Het was interessant om te zien hoe ze de manier en 
aanpak kozen om hun fotoverhalen te maken.

De laatste dag was voor het maken van fotoverhalen. Het helpt als je deelnemers wat tijd en ruimte geeft om alleen in 
hun groep te blijven, het helpt als je ze niet vastmaakt. Het moedigt hen aan om met originele ideeën te komen over 
wat te laten zien en hoe het onderwerp te laten zien, er waren 3 verschillende fotoverhalen en drie benaderingen waren 
verschillend en maakten ze dus interessanter. Als het nodig is, kunnen we hen helpen met een aantal open vragen of hen 
aanmoedigen om naar verschillende problemen te kijken, niet alleen vanuit het persoonlijke perspectief, maar ook vanuit 
het mondiale perspectief. Het is belangrijk om de tijdslimiet voor het uitvoeren van de taak in te stellen, anders kan het 
proces veel te lang worden.
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2.2 - Hongarije

beschrijving van de activiteiten

We besloten om eerst de jongeren op te delen in 3 verschillende groepen. Vervolgens moest elke groep een onderwerp 
kiezen en discussiëren over de bepaalde aspecten. Daarna hebben we ongeveer 3 uur besteed per type kaart.
De leider van de groep stelde altijd eerst enkele relevante vragen om meer te begrijpen. Eerst ontwikkelden we de 
karakterkaarten, met behulp van een presentatie, waarbij de jongeren de foto’s met verhalen verbonden. Toen hadden 
we het over veelvoorkomende personages in films en over wat een goed personage maakt, is het vooral mensen of iets 
anders? Ten tweede hebben we het in de speciale kaart gehad over sprookjes en bekende verhalen. De locatiekaart 
was het gemakkelijkst omdat de jongeren snel voorbeelden uit het echte leven gebruikten. Met het object konden we 
begrijpen hoeveel verschillende manieren ze kunnen worden gebruikt, we probeerden na te denken over het gekste 
voorbeeld en magische object. De jongeren dachten vooral aan scifi-films en minder aan kinderboeken, wat best 
interessant was om te zien.

KARAKTERS
Deelnemers zien enkele foto’s, gekozen door de facilitator van de workshop. Elke foto vertegenwoordigt een andere plaats. 
De taak van de deelnemers is om een van de foto’s te kiezen en te vertellen waar deze zou kunnen zijn en waarom de 
fotograaf besloot deze te maken? Elke plaats bevat fundamentele elementen die een verhaal kenmerken: het suggereert 
een sociale context, een chronologische tijd en een geografische positie (realistisch of fantastisch). De volgende taak is 
om te proberen een verhaal te maken en alle foto’s toe te voegen als het mogelijk is. Als je over de locaties nadenkt, wat 
voor soort personages bestaan er dan? Om personages te creëren denken we vaak aan een echte persoon, omdat het 
gemakkelijker is.

LOCATIES
We hebben de volgende vragen besproken: 
Wat is je favoriete plek op aarde? Waar is een plek waar je graag naartoe wilt reizen? Hou je van waar je woont?
Geef je de voorkeur aan echte plaatsen of fictieve? Als je over het onderwerp nadenkt, wat zijn dan de gebruikelijke 
plaatsen?
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De school en klaslokalen waren erg populair, en ook de realistische waren in het voordeel. Ik was ook niet de makkelijkste, 
maar na verloop van tijd werden de deelnemers actiever. Ze bespraken dit niet zo veel met elkaar in de groep, iedereen 
concentreerde zich op zichzelf.

OBJECT
We hebben de volgende vragen besproken: Wat is je favoriete object, waarom? Wat voor soort object kan echt nuttig zijn? 
Op hoeveel manieren kan een object worden gebruikt? Kijk naar de tafel, met hoeveel objecten werken we momenteel?
Sluit je ogen en je krijgt één voorwerp in je hand. Probeer maar eens uit te zoeken wat het is!

De kinderen hadden veel ideeën en ze moesten veel nadenken en beslissen welke ze wilden tekenen. Ze probeerden zelfs 
samen te beslissen wie welke zou moeten tekenen, om elk object te hebben dat ze zouden willen gebruiken wanneer het 
verhaal zal plaatsvinden.
 
SPECIALE KAARTEN
We hebben de volgende vragen besproken:
Probeer te onthouden dat in je favoriete sprookje, wat voor magische acties er zijn?  Wat is in je dagelijks leven een 
gemeenschappelijke actie? Probeer eerst na te denken over heel eenvoudige en gemakkelijke dingen, en vanaf dat 
moment is het gemakkelijker om meer ideeën te hebben! Deel je ideeën tot nu toe en geef een mening aan elkaar, help je 
groepsgenoten

Het was moeilijker dan het doel of de karakterkaart, omdat het niet iets echts was, de kinderen hun creativiteit of 
voorbeelden uit boeken of films moesten gebruiken en ze hadden veel tijd nodig.

verslag van de activiteiten

MET BEHULP VAN DE KAARTEN  VERHALEN VERTELLEN
Ten eerste, omdat iedereen minstens 4 kaarten heeft getrokken en de taak moeilijk lijkt te zijn, hebben we besloten dat 
elke persoon met zijn eigen kaarten een verhaal kan maken en schrijven. Als ze klaar zijn, hebben ze het voorgelezen aan 
hun eigen groep. Ten tweede hebben de groepen hun eigen kaarten samengesteld en ze hebben er een aantal gekozen 
en de verhalen gemaakt en opgeschreven. Ten derde legden we alle kaarten bij elkaar en creëerde elke groep één verhaal. 
Meestal was het thema moeilijkheden op school.

THEATER:
We hebben 3 kleine groepen gemaakt. Van elke groep ging één persoon naar de tafel waar alle kaarten ondersteboven 
lagen. De persoon kiest één kaart uit elk pakket en gaat terug naar de groep. Vervolgens besprak elke groep de 4 
willekeurig gekozen kaarten voor 15 minuten en dan hadden ze nog eens 10 minuten extra om de voorstelling te maken. 
Daarna besloten ze wie er als eerste zou gaan, en iedereen besteedde aandacht aan elke groep. Ook hebben we hier de 
fotoverhalen gemaakt.  Aan het eind hebben we geprobeerd de originele verhalen te achterhalen en hebben de kinderen 
elkaar tips gegeven. 

Ze vonden het erg leuk, dus we besloten om meer verhalen te doen, maar met dezelfde groep. De juf deed ook mee en 
hielp met één kind dat veel moeilijkheden heeft. 

Het was niet gemakkelijk voor kinderen met spreek- en schrijfstoornissen de hele taak, ze hadden veel hulp nodig van de 
facilitators, maar ze hebben er erg van genoten. Voor zover ik het zie, vonden ze het leuker om het theater te doen, omdat 
het leuker en gemakkelijker voor hen was.
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2.4 - Nederland

beschrijving van de activiteiten

Samen met een van de studenten die een leidende rol speelde in de organisatie van de workshop en de directeur, hadden 
we besloten om in november en december 3 workshops te organiseren. De eerste twee workshops zouden 4,5 uur duren 
en de derde workshop 6 uur. 

EERSTE WORKSHOP

1) INTRODUCTIE VAN HET PROJECT EN TEAMBUILDING
We begonnen de eerste workshop met een introductie van de trainer en alle deelnemers. Daarna hebben we een 
portrettekening gedaan als teambuilding spel, waarbij iedereen een deel van het portret van een andere deelnemer 
tekent en uiteindelijk een portret laat tekenen door veel verschillende mensen.

2) THEORIE VAN STORYTELLING EN DE HEROES JOURNEY
Het tweede deel van de workshop begon met een presentatie met achtergrondtheorie over storytelling in de geschiedenis 
en verschillende belangrijke elementen in verhalen. Ook keken we naar de ‘Heroes Journey’-theorie, die verklaart waarom 
de meeste verhalen in de wereld dezelfde structuur hebben. We gebruikten de ‘Heroes Journey’-theorie om in kleine 
groepjes te kijken naar verhalen in boeken of films. Met de theorie hebben we deze verhalen geanalyseerd om te zien uit 
welke elementen ze bestaan.

TWEEDE WORKSHOP

 3) KARAKTERS
Voor de karakteractiviteiten gebruikten we een aantal interessante foto’s van internet, waarbij de leerlingen moesten 
nadenken en beschrijven wat het verhaal achter de foto was. Wie of wat zie je en in welk deel van het verhaal is deze foto 
genomen? De leerlingen schreven kleine verhaaltjes en presenteerden deze aan de hele groep.

4) MAGISCHE KRACHTEN EN OBJECTEN
Voor dit onderwerp maakten we gebruik van improviserend ‘Body theatre’. Na 30 minuten kleine opwarmactiviteiten te 
hebben gedaan, begonnen we met de hoofdactiviteit. De studenten stapten één voor één in de cirkel en bedachten een 
magisch object en ze moesten dan uitbeelden hoe de objecten werken. Dan nam een andere student het acteerwerk over 
en zei: ‘Ja, maar je kunt alleen maar ....... ermee’, en ze zouden uitbeelden hoe dat het object veranderde.

5) THEMA VAN HET DECK EN HET KIEZEN VAN PERSONAGES EN KRACHTEN / OBJECTEN 
KAARTEN
Ten slotte verdeelden de studenten zich in twee groepen en maakten ze twee afzonderlijke kaartspellen. De groepen zaten 
apart en begonnen een thema te bedenken voor hun kaartspel en noteerden al op papier welke 10 karakters 10 en object/
power cards ze willen maken.
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DERDE WORKSHOP

6) SPECIALE KAARTEN
Voor de eventkaarten hebben we samen wat animatie en ‘short’ filmpjes gekeken. Sommige van deze films zijn erg kort en 
tonen slechts een deel van een verhaal. Na het bekijken van een filmpje schreven de leerlingen in groepjes van twee een 
kort verhaal over een gebeurtenis. De gebeurtenis was gekoppeld aan de korte animatie, omdat het ofwel de gebeurtenis 
was die leidde tot het verhaal in de animatie of een gebeurtenis die begon nadat de animatie was geëindigd.

7) LOCATIES
Voor de locatiekaarten hebben we een activiteit gebruikt genaamd ‘Photovoice’. In deze activiteit nemen studenten een 
miniatuur speelgoedfiguur en hun smartphonecamera en gaan het klaslokaal uit. Ze vinden een omgeving waarin ze de 
figuur kunnen plaatsen en maken dan een foto die een bepaald verhaal vertelt. Het perspectief van het speelgoed creëert 
een heel ander verhaal van de omgeving. De leerlingen gingen individueel of in kleine groepjes en stuurden de foto’s naar 
de trainer. Later keken we naar de foto’s samen op een projector.

8) LOCATIES EN SPECIALE KAARTEN BEPALEN
De studenten gingen terug in de twee kaartspelgroepen en besloten wat de 10 speciale kaarten en de 10 locatiekaarten 
zouden zijn.

9) ALLE KAARTEN TEKENEN
De twee groepen begonnen alle kaarten te trekken voor hun twee kaartspellen. Ze vonden het erg leuk om de kaarten te 
tekenen en ze kwamen er echt prachtig uit, maar het zorgde ervoor dat het tekenen veel langer duurde dan oorspronkelijk 
gepland. We besloten met de groep om na de kerstvakantie nog een workshop te plannen om het spelen met de kaarten 
af te ronden.

VIERDE WORKSHOP

Uiteindelijk moesten we in januari 2020 een vierde workshop van 3 uur lang organiseren, omdat de studenten in de 3e 
workshop veel meer tijd namen om de kaarten te tekenen. Dit betekende dat we de vierde workshop nodig hadden om 
voldoende tijd te hebben om met de kaarten te spelen en een goede evaluatie te hebben.



18

10) SPELEN MET DE KAARTEN  
De leerlingen gebruikten in verschillende rondes en in kleine groepjes de gemaakte kaartspellen. Na een paar rondes 
wisselden de leerlingen en gebruikten ook het kaartspel van de andere groep.

11) EVALUATIE
We sloten de hele reeks workshops af met een grote evaluatie met de studenten. We hebben gekeken naar de 
verschillende workshops, de inhoud en de groep zelf. Ook de studenten nemen de tijd om het evaluatieformulier van de 
workshops in te vullen.

verslag van de activiteiten

In het begin hadden we wat moeite om een school te vinden die wilde deelnemen aan dit project en ons de workshop voor 
hun studenten wilde laten organiseren. Gelukkig kwamen we in contact met de Democratische School en ze waren erg 
enthousiast om deel te nemen aan dit project. Dit leidde echter tot minder tijd om de workshops voor de school te kunnen 
faciliteren. Daarom hebben we samen met de school besloten om 3 aparte workshops te organiseren. Terugkijkend op het 
hele project was het beter geweest om meer en kortere workshops te hebben, omdat sommige workshops vrij intens en 
lang waren voor de studenten.

De facilitator van de workshops besloot een groot deel van de eerste workshop te besteden aan het geven van de theorie 
achter storytelling en hoe verhalen worden opgebouwd. Voor sommige studenten was dit geen nieuwe informatie en 
maakte de eerste workshop voor hen een beetje saai.  De studenten stelden later voor om dit in de toekomst korter 
en alleen in de 2e workshop te hebben. De eerste workshop moet echt gericht zijn op plezier maken en iets anders 
doen, zoals improviseren, om het een ander gevoel te geven dan een normale schooldag. Op deze manier zouden meer 
studenten geïnspireerd worden om deel te nemen aan de workshops.

De leerlingen vonden de onderdelen waarin ze zelf hun fantasie konden gebruiken en zelf verhalen konden schrijven erg 
leuk. Het was interessant om te zien dat sommige studenten dit liever alleen doen en echt de kans krijgen om diep in hun 
eigen individuele creatieve proces te gaan. Andere studenten vinden het echter leuker om dit samen met iemand anders 
te doen omdat het hen zou kunnen helpen om de creativiteit te stimuleren. Als facilitator van de workshop is het erg goed 
om aandacht te besteden aan deze en om te kijken naar de specifieke behoeften van de deelnemers.

Het improvisatietheater was een van de programma-elementen die de studenten het leukst vonden. Sommigen van hen 
hadden wat ervaring met theater, maar ook voor de studenten die er geen ervaring mee hadden, was het leuk om te 
doen. Omdat we geen echt grote groep jongeren hadden, was het een veilige ruimte om verschillende dingen na te spelen 
zonder verlegen of Beschaamd te zijn.

Tot slot hebben we in het oorspronkelijke plan van de workshop de tijd die het kost om de kaarten te tekenen echt 
onderschat. Vooral omdat sommige deelnemers echt goede tekenaars zijn en van elke kaart kleine kunstwerkjes hebben 
gemaakt. Dit was erg leuk om te zien en maakt het kaartspel erg leuk, maar het betekent ook dat de studenten veel tijd 
besteden aan het tekenen van slechts één kaart. In de toekomst is het goed om hier meer tijd voor in te plannen, of te 
besluiten om met een groep van ca. 12 personen niet opnieuw twee aparte decks te maken.
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3.  evaluatie en resultaten 

3.1 - Italië

a) evaluatie van de trainer

Op een schaal van 1 tot 10 binnen een reeks van 10 bijeenkomsten.

DEELNAME: 
De deelname was altijd erg hoog (rond 7 en 8), met een piek in de laatste twee workshops.

BEWUSTZIJN:
Het bewustzijn is in de loop van de tijd en afhankelijk van de omstandigheden veranderd (soms rond de 6, dan oplopend 
tot 8). Voor sommigen van hen was het thema dat door de meerderheid van de deelnemers werd gekozen ver van hun 
dagelijks leven. Maar tijdens het proces was er een groot begrip en een toename van het bewustzijn.

DIALOOG: 
De groep was al voor de workshop erg hecht. De activiteiten creëren echter verschillende soorten nieuwe relaties. 
De dialoog ontbrak nooit echt (altijd rond 7 en 8) maar werd een bittere confrontatie in bepaalde situaties (5-6) waarin de 
deelnemers zich verzetten tegen hun opvattingen over de rechten van de LBTQIA+ Gemeenschap. In de afgelopen paar 
bijeenkomsten is de dialoog rijk en belangrijk geweest.

KRITISCH DENKEN: 
Het kritisch denken lag gemiddeld rond de 7. Bij bepaalde gelegenheden hebben ze sommige eigen overtuigingen in 
twijfel getrokken, bij andere hebben ze die van anderen in twijfel getrokken, maar altijd met respect voor elkaar.

STANDPUNTEN: 
Een onverzadigbare nieuwsgierigheid stelde de meeste deelnemers in staat om nieuwe perspectieven en nieuwe 
gezichtspunten te zoeken (gemiddeld 8).

WEDERZIJDSE ERKENNING:  
Er is altijd een groot begrip geweest van de verhalen en emoties van anderen (soms tot 9).

LEEROMGEVING:
Het was de meest veranderlijke parameter van allemaal, variërend van 6 tot 9 op basis van omstandigheden. Over het 
algemeen baseerden de deelnemers veel van hun gedachten echter op een wederzijdse uitwisseling van kennis, zelfs als 
ze niet altijd beschikbaar waren om het te doen.

ACTIEF LUISTEREN: 
Er is altijd veel actief geluisterd naar de verhalen en meningen van anderen (gemiddeld 8). Vooral in de laatste fases (9).

GROEPSDYNAMIEK: 
De groep, die al een eigen geschiedenis en een netwerk van relaties heeft, heeft altijd een rijke, 
complexe en soms zelfs exorbitante dynamiek (8 met een maximum van 10 op de laatste fase).
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b) evaluatie van de leerkracht

DEELNAME: 
De studenten lijken erg gemotiveerd en geïnteresseerd in de activiteiten van het project en hebben altijd actiever 
deelgenomen dan tijdens geplande lessen.

BEWUSTZIJN:
Alle studenten lijken bijzonder respectvol naar elkaar toe en ik heb nooit onvriendelijk gedrag bij hen opgemerkt.

DIALOOG: 
De leerlingen die zich tijdens de lessen meestal niet uiten, hebben verhalen voorgelezen die ze hebben verzonnen en 
hebben op een actieve manier deelgenomen.

KRITISCH DENKEN: 
Een grote groep heeft de voorstellen en de mening van de anderen overwogen, ideeën besproken en details gegeven van 
hun persoonlijke gedachten, waaruit verbetering in kritisch denken blijkt.

STANDPUNTEN: 
Door de verhalen uit te vinden en de personages te kiezen, zijn ze zich meer bewust geworden van het leven en de 
standpunten van andere mensen.

WEDERZIJDSE ERKENNING:
Door verhalen op te bouwen in groepen hebben ze de kans gekregen om hun eigen ervaringen te bespreken en hun eigen 
leven te verbinden met de veranderende gebeurtenissen van hun verhalen. 

ALGEMENE FEEDBACK:
Ik merk een groeiende motivatie in het naar school gaan in het algemeen, met het verbeteren van competenties in het 
uiten van zichzelf, ook mondeling in het bijzijn van de anderen en in het voltooien van toegewezen taken. Ze zijn ook 
gemakkelijk betrokken geweest bij verschillende mondelinge en schriftelijke activiteiten, wat een sterk positieve houding 
aan de dag legt.

Ik had niet verwacht dat de studenten zo betrokken zouden zijn geweest bij het schrijven en zo serieus zouden hebben 
nagedacht over thema’s met betrekking tot diversiteit. Het was ook bijzonder indrukwekkend om te zien dat de zwakkere 
studenten in het leren van schoolvakken nooit weigerden om hun beurt te nemen en deel te nemen aan de verschillende 
voorstellen, met creatieve competenties, moeilijk te erkennen in het gebruikelijke klassenwerk.

Het project is een krachtige ervaring geweest voor mijn klas en mijn onderwijs. Ik ben er zeker van dat het volgende werk 
van sommige studenten met jongere klassen een geweldige feedback zal zijn voor de workshop die we zojuist hebben 
voltooid.
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C) Evaluatie van deelnemers

Vragen op een schaal van 1 tot 5, ingevuld na de workshop.
 
DEELNAME:  
De meeste deelnemers gaven een 4, wat betekent dat de inzet altijd hoog genoeg is geweest. 
 
BEWUSTZIJN: 
Alle deelnemers gaven feedback. Alles is zeer divers, en zelfs als het bewustzijn over zichzelf gaat, is dit aantal rond de 4 of 
5, en in sommige gevallen is de relatie met anderen (6 van de 17 ingevulde evaluatiebladen) rond de 2 of 3, wat betekent 
dat de binnen de groep. Sommige deelnemers zeiden dat ze van gedachten waren veranderd of een beter begrip hadden 
van een aantal voorheen onduidelijke aspecten.
 
DIALOOG:  
De meeste deelnemers vonden een goed niveau van dialoog (4 tot 5), hoewel sommige (3 studenten) 1 of 2 postten.
verduidelijken dat ze soms licht werden onderschat door andere studenten tijdens discussies over LGBTQIA+.
Degenen die het dieptepunt bereikten, schreven dat ook zij moeite hadden met het gekozen onderwerp, heel ver weg 
kijkend vanuit hun gezichtspunt, zelfs aan het einde van het proces, maar niet oninteressant. 
 
ALGEMENE FEEDBACK: 
Over het algemeen gaven de meeste deelnemers aan dat ze bepaalde activiteiten minder waardeerden dan andere op 
basis van hun persoonlijke interesses: de meesten kozen theater, maar ook verhaal, conversatie of schrijven.

In sommige gevallen wordt gedacht dat sommige van de oefeningen die werden gebruikt om met kinderen te werken, 
gebruikt zouden kunnen worden (aangezien hun opleiding ook educatief werk met kinderen is).

Sommige deelnemers (3) zeiden dat ze problemen hadden met een onderwerp dat ze aanvankelijk niet begrepen, maar
ze waren meer betrokken bij het proces vanwege hun relaties en activiteiten met anderen. 
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3.2 - Letland

a) evaluatie van de trainer

DEELNAME:
Naar mijn mening is 15 uur workshop te kort om zeer grote veranderingen of ontwikkelingen in de participatie van de 
studenten te bereiken. Uit gesprekken met de leerlingen die deelnamen aan de workshop Sprookjesleven blijkt echter 
dat ze begrijpen hoe belangrijk het is om voldoende zelfvertrouwen en zelfvertrouwen te hebben om met succes deel te 
nemen aan dagelijkse schoolactiviteiten. Ze hebben begrepen dat elke deelnemer een grote rol heeft in het succesvolle 
groepswerk. Het is te zien dat meer introverte studenten worden aangemoedigd om hun mening te uiten. De houding van 
een deelnemer is behoorlijk veranderd, ze is vastberadener geworden en is meer leiderschapskwaliteiten gaan vertonen.

BEWUSTZIJN:
Ik zou kunnen zeggen dat de workshop de sociale en persoonlijke vaardigheden van sommige studenten heeft ontwikkeld. 
Het is duidelijk dat sommige studenten die voor de workshops niet vaak met elkaar communiceerden, maar die als 
groepsgenoten in de workshops samenwerkten, nu hechter zijn geworden en geïnteresseerd zijn in contact met elkaar 
nadat de workshop is afgelopen. Ze ontmoeten elkaar vaker dan voorheen om gesprekken te voeren tijdens de pauzes 
of na school. Ik zou niet zeggen dat ze nieuwsgieriger zijn geworden naar de persoonlijke verhalen en perspectieven 
van andere jongeren, maar ze zijn moediger geworden om hun verhalen en perspectieven te delen, ze hebben iets 
gemeenschappelijks met elkaar gevonden. Wanneer de leerlingen tijdens de lessen de kans krijgen om hun verhaal te 
delen, zie ik dat sommige leerlingen daar enthousiaster over zijn.

DIALOOG:
In mijn lessen zijn sommige leerlingen opener geworden in gesprekken met mij als docent. Het overkomt echter een 
bepaalde uitgestorven. Als we het hebben over hun openheid met de klasgenoten, hangt dit af van hun bewustzijn 
over het onderwerp dat ze moeten bespreken en het vermogen van hun klasgenoot om de geuite mening te tolereren 
/ accepteren. Een vrij formele leeromgeving op school en het grote aantal studenten in de klas helpen hen niet zoveel 
te openen als ze het in kleinere groepen doen of als ze het zouden kunnen doen tijdens de Workshop, waar ze in 
kleinere groepen in een niet-formele omgeving werkten. Ik denk dat het voor hen gemakkelijker is om hun meningen 
en perspectieven te delen in kleinere groepen en met de studenten die gemeenschappelijke belangen, meningen en 
perspectieven hebben.  

KRITISCH DENKEN:
Studenten zijn beter in staat om problemen te identificeren en oplossingen voor te stellen als er een relatieve taak of 
activiteit op school is. Ze zijn meer aangemoedigd om de aan de orde gestelde kwesties te bespreken om de oplossing te 
vinden voor een echt of denkbeeldig probleem. Naar mijn mening zijn ze minder kritisch naar andere meningen, maar 
kritischer naar hun eigen mening. Ik kan niet zeggen of ze elkaar meer bevragen, maar het is waar dat ze mij als leraar 
meer in vraag stellen.
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b) evaluatie van leerkrachten

STANDPUNTEN:
In feite kunnen studenten op deze leeftijd hun eigen en andere perspectieven herkennen en zijn ze in staat om dingen 
vanuit een ander of nieuw perspectief te zien, maar ze kunnen ook gemakkelijk worden beïnvloed door de meningen 
en perspectieven van anderen. Ze hebben niet altijd genoeg argumenten om hun eigen meningen en perspectieven 
te ondersteunen of ze voelen zich niet erg sterk / zelfverzekerd om hun eigen meningen en perspectieven te bewijzen 
die leiden tot het veranderen van hun eigen mening. Ik kan dus niet zeggen dat ik sinds de workshop veranderingen of 
ontwikkelingen heb opgemerkt in de manier waarop de studenten hun eigen of andere perspectieven herkennen. In 
sommige gevallen wanneer een discussie op dit punt komt, zijn ze in staat om in de huid van een ander te kruipen en 
dingen vanuit een ander of een nieuw perspectief te bekijken. Het is echter moeilijk om te identificeren wanneer het echt 
komt en wanneer ze net alsof doen, alleen maar omdat ze het zouden moeten doen.

WEDERZIJDSE ERKENNING:
Ik zou niet zeggen dat de Fairy Tales Life-workshops een grote verandering hebben aangebracht in het vermogen van 
studenten om andere verhalen met hun eigen verhalen te verbinden of hen meer bewust hebben gemaakt dat de 
problemen die in de verhalen worden beschreven, gemakkelijk verband houden met hun dagelijkse levenskwesties. Deze 
kwesties worden ook regelmatig op school onderwezen. De workshop heeft hen in ieder geval meer aan het denken gezet 
over wederzijdse herkenning en empathie naar anderen toe. Als het gaat om verschillende standpunten of perspectieven 
in de schoolactiviteiten, kunnen sommige van deze studenten die deelnemen aan de discussies in de eerste plaats 
beginnen na te denken in plaats van hun eigen meningen of perspectieven op te dringen of anderen te bekritiseren.  

ALGEMENE FEEDBACK:
Als taaldocent heb ik gemerkt dat deze studenten meer geïnteresseerd zijn geraakt in het schrijven van verhalen, ze 
hebben een ander gebruik van de methode voor het schrijven van verhalen gevonden. Soms zijn het degenen die 
voorstellen om deze Fairy Tales Life story schrijfactiviteit in de lessen te doen. Natuurlijk is hun doel niet om een verhaal 
te schrijven om een probleem op te lossen, maar gewoon om het voor de lol te doen. Het is de taak voor de docent om 
het vertelproces te leiden, zodat het iets leert aan de betrokken studenten. Voor educatieve doeleinden is het een goede 
manier om hen indirect tolerantie- en inclusieproblemen te leren.

Het was een beetje verrassend toen het bij elkaar mengen van workshops met jongeren die nieuw waren in een groep, het 
gebeurde dat jongeren die al deelnamen aan een sprookjesworkshop, veel sneller en creatievere resultaten in het creëren 
van verhalen lieten zien dan nieuwe deelnemers. 

In feite is het delen van meningen en perspectieven een onderdeel van het dagelijks leven van studenten op school, vooral 
als het gaat om het leren van een taal. Dus ik kan concluderen dat de 15 uur durende workshop aangeboden door het 
Fairy Tales Life-project te kort is om te zeggen dat het een grote impact heeft gehad op het veranderen van de meningen, 
perspectieven of houding van studenten ten opzichte van andere meningen en perspectieven. Het is slechts een van de 
manieren om hen op te voeden naast het schoolwerk dat al jaren wordt gedaan. Ik zou zeggen dat deze workshop min 
of meer slechts een kortlopende activiteit was die studenten en docenten ertoe aanzette om op een iets andere manier 
naar het probleem te kijken. Zoals we weten, brengen deze korte activiteiten geen grote veranderingen aan, maar 
langetermijnactiviteiten wel. Als de methode regelmatig wordt gebruikt, zal de tijd laten zien of er veranderingen zijn 
in de houding, meningen en perspectieven van studenten. Voor mij als taalleraar is het een van de vele methoden om te 
gebruiken bij het aanleren van vertelvaardigheden, dit keer is dit de methode met een toegevoegde waarde - het indirect 
aanleren van de essentiële 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, tolerantie en inclusie.
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C) Evaluatie van de deelnemers

Meestal beoordeelden deelnemers de impact op hen met de hoogste cijfers, het toonde aan dat ze genoten van 
activiteiten, zich opgenomen voelden en deelnamen aan een proces. Sommige antwoorden waren ook laag. Daaruit bleek 
dat een of twee meisjes zich buitengesloten voelden. 
Die meisjes waren jonger in de groep. Het laat zien dat er meer werk moet worden gemaakt van teambuildingactiviteiten, 
want als iemand zich buitengesloten voelt, is het moeilijk om zijn verhalen te delen. 

Uit algemene vragen bleek dat uit antwoorden over wat studenten het leukst vonden, bleek dat ze verschillende 
onderdelen van de workshops leuk vonden. Iemand hield van tekenen en kleuren, iemand vond het leuk om een verhaal 
te schrijven en anderen vonden het leuk om zich te uiten en dat anderen naar hen luisterden, en ook was het leuk om 
te acteren en andere energetische activiteiten te doen omdat het iets anders was dan de dagelijkse routine op school. 
Verschillende studenten gaven aan dat het erg leuk was om theepauzes te houden en iets te eten. En het was vooral leuk 
om samen iets te doen.

Over de vraag waar ze deze kennis kunnen gebruiken, schreven jongeren dat ze nu een ander perspectief hebben gekregen 
op het schrijven en maken van verhalen. Dat het nu makkelijker wordt om verhalen te schrijven en dat het hen zal helpen 
om het beter te doen in de literatuur. Ook zeiden ze dat het spel een zeer goed hulpmiddel is om in vrije tijd te gebruiken. 
Het helpt om anderen te begrijpen en creëert begrip en het is leuk.
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3.3 - Hongarije

a) evaluatie van de trainer

DEELNAME:
In de vragenlijst was dit altijd een van de hoogste scores, meestal 10 op 10 en soms 9. De jongeren deden alle taken, 
deden superleuk en op een actieve manier mee.

BEWUSTZIJN: 
Het was tussen 5 en 9, wat betekent dat de jongeren de activiteiten niet altijd konden koppelen aan hun persoonlijke 
ervaringen, maar meestal was het hoger dan 7, dus het is veilig om te zeggen dat ze het meestal wel met elkaar 
verbonden.

DIALOOG:
Het was tussen 6 en 9 wat betekent dat we onze uitdagingen hebben gehad, maar met de tijd kreeg bijna iedereen de 
smaak te pakken en begon zijn eigen mening te geven. Eerst vonden ze vooral dat het verplicht was om mijn vraag te 
beantwoorden, later was de dialoog geboren.

KRITISCH DENKEN:
Het was tussen 6 en 8 maar meestal was het 8. Dat betekent in de Hongaarse context dat de jongeren niet aan mij maar 
ook aan elkaar vragen zijn gaan stellen.

STANDPUNTEN:
De jongeren konden nieuwe perspectieven van elkaar herkennen, vooral zoals ik, de trainer gaf de hele tijd 7 van de 10, 
dus het was vrij evenwichtig, maar niet perfect

WEDERZIJDSE ERKENNING: 
De jongeren waren empathisch voor elkaars verhalen, maar het was vaak slechts 6 van de 10 omdat ze soms geen geduld 
hadden met elkaars perspectieven of het niet begrepen.

LEEROMGEVING
Het was tussen 6 en 8 maar al met al was de omgeving echt goed, en ook spannend, dus het was misschien lager omdat 
het gebrek aan steun soms naar elkaar toe was omdat de meer graag met elkaar concurreerden.

ACTIEF LUISTEREN: 
Dit was slechts één keer een 4 en meer tijd hoger tot 8, dus het betekent dat het gemengd was, op basis van meestal de 
timing van de activiteiten, omdat ze soms ‘s middags moe werden. 

GROEPSDYNAMIEK:
De interactie was 5 en 10, ook wisselend maar meestal meer dan oké, bijvoorbeeld bij het gebruik van de kaarten.
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b) evaluatie van leerkrachten

STANDPUNTEN:
Ze zijn voorzichtig, nieuwsgierig en doen het beter - ze zijn nog begripvoller.

Ze besteden meer aandacht aan elkaar, luisteren naar elkaars argumenten en zijn geïnteresseerd in de mening van hun 
partner. Voor degenen die moeilijker het verschil hebben kunnen accepteren, ze zijn elkaar gaan accepteren door samen te 
werken, en tijdens de workshop zijn veel dingen anders gepresenteerd.

Het project heeft hen zeker nog dichterbij gebracht. Tot dan toe hadden ze het over adolescente ‘levens’, maar sinds het 
project zijn ze directer met elkaar. De familiale sfeer van de broer, buitenschools werk, was zeer geliefd - de mogelijkheid 
om vrijer te werken.

WEDERZIJDSE ERKENNING:
Hun kritisch denken werkte goed, tot nu toe - als adolescenten. Ik had niet door dat ze elkaar en hun eigen mening meer 
in vraag stelden. 
                                                                        
Ja, dat was zo. (Een situatie vanuit een ander perspectief bekijken)

Omdat we een school voor speciaal onderwijs zijn, accepteren de kinderen alle eigenaardigheden en nadelen! Ze zijn zich 
bewust van hun nadelen, daarom voelen ze zich op hun gemak in onze school - omdat ze weten dat ze alle hulp zullen 
krijgen

ALGEMENE FEEDBACK:
Ze accepteren elkaar nog meer!

Ja, in ons schoolkrantartikel over het project was het geweldig om te zien hoe fris hun ervaring nog is.

Noci’s commentaar op zijn klasgenoot aan het einde van de workshop op de laatste dag: “Wat was het gaaf om in een 
team met Ingi te zitten, hij was zo creatief, hij had zulke goede ideeën en gedachten! Ik ken deze kwaliteiten nog niet! “
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C) Evaluatie van de deelnemers

Meestal vulden de deelnemers de vragenlijsten in hun moedertaal in, hier is een samenvatting van hun antwoorden.

Voor de eerste vraag, over betrokkenheid, gaven de meeste kinderen een 4 of een 5, wat betekent dat ze zich betrokken 
voelden tijdens het groepswerk.

Voor de tweede vraag, over hoe de groep hen betrok, gaven de meeste kinderen 5 en 4, maar er was ook op 1 en één 3 wat 
betekent dat twee van de jongeren een beetje problemen hadden met de groep waarin ze werkten.

Voor de derde vraag gingen de antwoorden vooral over hoe ze in het begin moeilijkheden hadden en niet veel ideeën, 
maar met de tijd veranderde het en begonnen ze het te begrijpen en werden ze steeds creatiever tijdens het werk. 

De vierde vraag ging over de vraag of de deelnemers nieuwsgieriger worden naar de mening van anderen. De antwoorden 
waren 4 en 5, wat betekent dat ze naar elkaar en naar de verschillende en nieuwe meningen luisterden. er was er één 2 
gegeven.

De vijfde vraag ging over of de anderen nieuwsgierig waren naar jouw mening. De antwoorden waren meestal 5 en drie 4, 
dus dat was een eerste keer waar de meeste mensen echt tevreden waren.

De zesde vraag ging over hoe deze workshop je heeft geholpen om de meningen van elkaar te leren kennen. Omdat 
we met een klas werkten, wat betekende dat de deelnemers elkaar kenden en ze ook elkaars mening kenden. Maar 
ze schreven dat ook omdat er onderwerpen waren die ze nooit eerder bespraken, het heel goed was om te doen, en 
uiteindelijk leerden ze elkaars mening beter kennen.

De zevende vraag ging over hoe gemakkelijk het was om je mening te uiten. De antwoorden waren 4 en minder 5 en ook 
twee keer een 3. Dit betekent dat het niet de gemakkelijkste was, maar ze slaagden erin om het heel goed te doen. 
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3.4 - Nederland

a) evaluatie van de trainer

DEELNAME:
De deelname begon wat laag in de eerste workshop. Nog niet alle studenten waren echt gemotiveerd en het hielp ook niet 
dat er een theoretisch gedeelte in de eerste workshop zat. Sommige studenten stopten na de eerste workshop en een paar 
studenten sloten zich aan vanaf de 2e en toen werd de deelname beter.

BEWUSTZIJN: 
Het bewustzijn van de studenten was over het algemeen goed. Ze kennen elkaar en letten op. Net als sommige studenten 
zich verveelden, waren ze zich niet bewust van de anderen en soms ook de andere studenten een beetje storend.

DIALOOG: 
De dialoog in de groep was vanaf het begin goed. Deze leerlingen zijn gewend om op school hun mening te uiten en dat 
deden ze ook in de workshops.

KRITISCH DENKEN:
Het kritisch denken van de groep was goed. Ze hebben al kritisch denken geleerd in de school en dat hebben ze ook laten 
zien, door duidelijk uit te drukken wat ze wel en niet leuk vonden aan de workshop. Ze waren niet bang om te uiten en 
kwamen met suggesties.

STANDPUNTEN:
De deelnemers waren in staat om verschillende perspectieven te herkennen en met hen te werken. Er waren een aantal 
echt interessante discussies tijdens het bepalen van de thema’s van het deck en welke kaarten ze zouden maken. Vooral in 
het kaartspel over verslavingen.

WEDERZIJDSE ERKENNING: 
De studenten waren open en hadden empathie naar elkaar, behalve op de momenten dat studenten zich een beetje 
verveelden. Dan besteedden ze minder aandacht aan de gevoelens van anderen en op sommige momenten was het 
daardoor moeilijk om de aandacht van de groep vast te houden.

LEEROMGEVING:
Dit aspect veranderde veel. Mede door hoe het programma van de workshop was en wat voor activiteiten we aan de 
studenten aanboden. Het is nu duidelijk dat er meer interactieve activiteiten in het begin van de workshop moeten zijn 
om hen gemotiveerd te houden om te leren. De laatste workshop was de leeromgeving erg leuk en ondersteunend.

ACTIEF LUISTEREN: 
Dit was in het begin minder maar werd elke workshop beter.

GROEPSDYNAMIEK:
De dynamiek was interessant, ook vanwege de verschillende leeftijden van studenten. Het duurde even voordat het tot 
rust kwam, maar het werd een hele leuke groepsdynamiek na het improvisatietheater.
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b) evaluatie van leerkrachten

Omdat de Democratische School geen docent heeft die met alle aanwezige studenten werkt, hebben we besloten om een 
gecombineerde evaluatie te maken met de directeur, de facilitator van de workshops en de twee studenten die het meest 
actief betrokken waren en ook de 2e nationale workshop gaan geven.

ALGEMENE FEEDBACK:

Er waren niet zoveel grote veranderingen zichtbaar bij de studenten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
15 uur workshop een vrij beperkte tijd is om echt grote veranderingen aan te brengen. Ook vanwege de planning hadden 
we maar vier vergaderingen, dus dit geeft minder mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen. Als het tien kortere 
bijeenkomsten waren geweest, zou dat waarschijnlijk een grotere impact hebben gehad op de studenten.

Het kritisch denken van de studenten was goed. Ze gaven duidelijk aan welke delen van de workshop ze leuk vonden en 
welk deel van de workshop ze helemaal niet leuk vonden. Samen met de twee studenten die later zelf de workshops gaan 
geven hebben we al gekeken hoe we de workshop willen veranderen om een grotere impact te hebben. Hier toonden de 
studenten die de workshop gaan geven ook echt hun kritisch denken en het vermogen om hun eigen mening te geven. 

Naar mij toe als facilitator van de workshops zag ik de studenten meer op hun gemak komen om hun mening te delen. 
Sommigen van hen waren in het begin echt niet erg spraakzaam, maar begonnen zich steeds meer open te stellen. Ik 
denk dat het improvisatietheater daar een grote rol in heeft gespeeld, maar ook het feit dat er in de eerste workshops 
enkele studenten aanwezig waren die het niet interessant vonden. Hun houding had effect op de rest van de groep en de 
studenten voelden zich minder zelfverzekerd om hun mening echt te delen.
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C) Evaluatie van de deelnemers

Uit de evaluatie van de deelnemers is het echt interessant om te zien dat wat ze het leukst vonden van de hele reeks 
workshops heel anders was. Elk van de studenten had een voorkeur voor een ander deel van het programma. Sommigen 
hebben enorm genoten van het tekenen en werken met de verhalen op een creatieve manier, terwijl voor anderen het 
improvisatietheater en andere meer ‘game like’ activiteiten leuker waren om te doen. Dit laat zien hoe belangrijk het is 
om een goede mix te maken van verschillende stijlen en activiteiten, zodat elke student iets van binnen kan vinden dat 
verbonden is met zijn eigen interesse.

Een ding waar alle studenten het over eens konden zijn, was dat een deel van de eerste workshop  voor hen saai was. In 
het programma was er een deel over de achtergrond van storytelling en verhaaltheorie, maar dit was te veel praten en 
luisteren voor hen. Vooral voor de eerste bijeenkomst was het beter geweest om daar veel meer interactieve spelletjes en 
leuke activiteiten te hebben om alle studenten geïnteresseerd en gemotiveerd te krijgen om deel te nemen.

De leerlingen vonden het best leuk dat er verschillende soorten creatieve activiteiten waren. Sommige studenten waren 
erg creatief en er waren genoeg activiteiten waarin ze deze creativiteit konden gebruiken. Ook sommige studenten die 
over zichzelf zeiden dat ze niet zo creatief waren, bleken veel creatiever te zijn dan ze dachten. 

Het improvisatietheater werd beoordeeld als een van de beste en leukste activiteiten in de workshops. De studenten 
vonden het erg leuk om deze activiteit te doen en vonden het leuk dat het ook vrij lang was. Sommigen van hen waren 
in het begin een beetje verlegen en hadden de warming-upactiviteiten echt nodig, maar kwamen toen echt met leuke 
ideeën en improvisaties.

Een andere conclusie van de studenten was dat er in de workshops al vanaf het begin meer nadruk moet liggen op hoe ze 
de kaarten gaan gebruiken. Nu was het voor sommigen van hen onduidelijk wat het precieze doel van de activiteiten was, 
gekoppeld aan de onderwerpen van de kaarten.

Ook maakten sommige studenten duidelijk dat het waarschijnlijk beter zou werken om meer en kortere workshops te 
houden om alle aandacht van de studenten vast te houden en om er in de loop van de tijd een langer uitgerekt proces van 
te maken. Dit was in deze workshops niet mogelijk maar werd als duidelijk advies ook gegeven aan de studenten die later 
de tweede ronde workshops gaan faciliteren.
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4.  belangrijkste conclusies

Het kost echt tijd om de sfeer te creëren en de tieners erbij te betrekken
Elk land heeft zijn eigen workshop ontwikkeld in verschillende contexten, met veel verschillen: leeftijd, aantal 
en herkomst van de deelnemers, maar ook qua tijd en ruimte waarin de workshop plaatsvond. Ondanks deze 
omstandigheden bleek in alle gevallen dat het creëren van de juiste sfeer van primair belang was voor de betrokkenheid 
van jongeren: besteed de juiste tijd aan het ontwikkelen van een omgeving van inclusie, luisteren en wederzijds begrip in 
de groep.

Er zit veel kracht in het betrekken van experts voor de thema’s. Het geeft 
echt diepgang aan de ervaringen
Als het door de deelnemers gekozen onderwerp complex is, kan het vinden van hulp buiten de workshop krachtig en 
nuttig zijn. In het geval van Italië had het door de groep gekozen thema, de rechten van de LGBTQIA + -beweging, 
ondersteuning nodig van iemand met ervaring. De organisatie Giosef Torino heeft dankzij haar ervaring, activisme en 
missie de uitwisseling tussen de deelnemers gefaciliteerd, waardoor een groter perspectief op het onderwerp ontstaat.

Hongarije betrof een moeilijke doelgroep en had een andere structuur
In Hongarije was ons belangrijkste doel om een veilige plek voor de jongeren te creëren en ons echt te concentreren 
op niet-formele onderwijsinstrumenten, dus we hebben besloten om drie dagen naar het platteland te gaan en daar 
de workshops uit te voeren. Het was echt belangrijk om te zien hoe jongeren hun eigen ideeën gemakkelijker buiten 
de school ontwikkelden. We hebben gewerkt met jongeren van een speciale school waar de leerlingen leerproblemen 
hebben zoals spraakproblemen en taalstoornissen. Tot slot moeten we vermelden dat hoewel het trekken van de kaarten 
en het schrijven van de verhalen in dit geval meer tijd kostte het spelen met de kaarten en het maken van theater een 
enorm succes was.   

De Fairy tales life methode is een zeer nuttig hulpmiddel om met jongeren te 
werken
De belangrijkste conclusie die we tijdens deze ronde van workshops kwamen, is dat de methode erg handig is om met 
jongeren te werken. Het is een zeer gemakkelijke en speelse manier om jongeren te laten nadenken over het onderwerp 
inclusie en manieren te vinden om dit te relateren aan hun eigen leven. Het spelen van het eigenlijke kaartspel is slechts 
het ‘eindproduct’. Het hele proces van samen nadenken over een onderwerp en het maken van het kaartspel, is wat ertoe 
leidt dat de jongeren nadenken over hun eigen situatie en de situatie van anderen.

De methode geeft voldoende ruimte om het aan te passen aan de doelgroep jongeren waar je mee werkt. Het kan zijn dat 
je voor je groep gewoon een thema of een aantal van de activiteiten moet aanpassen, op basis van wat de verschillende 
capaciteiten van je jongeren zijn. Het is een zeer effectieve methode, het is gemakkelijk toepasbaar en aanpasbaar en het 
creëert een grote impact bij de jongere met wie we de methode hebben geprobeerd.




