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1. BESCHRIJVING VAN DE GROEPEN 

1.1 - Italië 
De groep deelnemers is een klas van 14 studenten, tussen 13 en 14 jaar en van 
verschillende etniciteit, en leden van klas IG van het Giulio Instituut van Turijn. 
De groep toonde meteen een goede deelname en grote interesse in het project. De 
workshop was voor hen de eerste gelegenheid om samen te zijn en elkaar te leren 
kennen buiten de schoollessen. De twee jonge leiders Martina Pintilie en Sara Del Duca, 
die beiden als deelnemers betrokken waren bij de 1e Nationale Workshop in Italië, wisten 
meteen hoe ze een relatie met hen moesten aangaan en hun vertrouwen moesten 
winnen. Professor Facciotto, die de eerste workshop had bijgewoond, was de link naar 
deze nieuwe groep deelnemers. In tegenstelling tot de eerste workshop was de docent 
niet in staat om de voortgang van de activiteiten volledig te volgen, maar ze was altijd 
beschikbaar om ons te ondersteunen wanneer de twee leiders het nodig hadden. Daarom 
was ook de steun van de jongerenwerker van Stranaidea nodig in de workshops. 
Dit maakte de uitvoering van de workshop mogelijk, ondanks de vele moeilijkheden die 
ontstonden als gevolg van de pandemische situatie van Covid-19. 

Juist vanwege de pandemie begrepen de twee jonge leiders vanaf de eerste ontmoeting 
dat alle geplande plannen anders zouden zijn. We hebben daarom besloten om de 
workshop op te delen in 7 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur (twee bijeenkomsten rond 
2,5 uur), van november 2020 tot februari 2021, rekening houdend met de problemen met 
betrekking tot de online realiteit (toegang, audio- of video-interferenties, storingen van 
de apparaten van de studenten en van de leiders). 
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1.2 - LETLAND 
 

De groep bestond uit leerlingen van de laatste klas van Jaunpils middelbare school, 
tussen 17 -18 jaar oud. Alle activiteiten vonden plaats als online activiteiten vanwege de 
pandemische situatie in Letland. Het was niet toegestaan om fysiek naar school te gaan.  

De lessen vonden samen met de docent plaats en deelnemers voelden zich er meer in 
geïnteresseerd omdat het iets anders was dan de reguliere lessen. De twee jonge leiders 
maakten zich in het begin zorgen vanwege een gebrek aan ervaring met onlineactiviteiten 
en ze wisten niet hoe actief de deelnemers zouden zijn.  

Maar het bleek dat de tijd voorbijvloog en deelnemers vonden vooral verschillende 
online omgevingsmogelijkheden zoals de "Gather town app" leuk. 
 
Voor elke fase ontmoetten de jonge leiders en de ondersteunende personen elkaar 
online en bespraken ze de volgende les. Als er meer vragen waren, hebben leiders een 
leraar om advies gevraagd. Er waren 5 lessen onder leiding van een paar jongeren. Elke 
les duurde 1 uur en 30 minuten. Het was zichtbaar dat het heel gemakkelijk was om de 
opdracht uit te leggen toen deze door jongeren aan de leerlingen werd uitgelegd.  
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1.3 - HONGARIJE 
 
De groep deelnemers bestond uit leerlingen in de leeftijd van 15 - 17 jaar van de school 
genaamd Boedapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola. Het was een interessant 
geval omdat de jonge leiders ook studenten van Erno waren, de leraar van de twee jonge 
leiders in het verleden en nu waren de deelnemers nieuwe studenten van hem van een 
andere school. Dit was dus een goede basis om samen te werken, hoewel iedereen het 
beter had gevonden om fysieke workshops te organiseren, maar vanwege de totale 
lockdown en de gesloten scholen, was er geen ander alternatief.  

De groep had wat tijd nodig om zich aan te passen aan de buitenschoolse activiteit in de 
online ruimte nadat ze tot nu toe alleen online les hebben gehad, maar naarmate het 
onderwerp langzaam maar zeker interessanter voor hen werd en naarmate we verder 
gingen met de activiteiten werk de workshop een stuk leuker voor de leerlingen. Erno, de 
leraar met wie we gedurende het hele project hebben samengewerkt, was erg 
behulpzaam bij het online organiseren van de workshops en hij coördineerde ook kleine 
groepen op school, zodat ze uiteindelijk het kaartendeck konden maken en er zelfs mee 
konden spelen. 

Omdat de activiteiten online waren, hebben we besloten om het visueel te maken met 
wat foto's, video's, het delen van verhalen en zelfs het aanbevelen van games en films 
aan elkaar. Met de twee jonge leiders en de leerkracht hebben we twee bijeenkomsten 
gehad waar we het plan hebben gemaakt en daarna hebben we 3 bijeenkomsten online 
gehouden. Na een laatste ontmoeting tussen ons, de leerkracht, de twee jongeren en de 
coördinator werd er een laatste gesprek gehouden om de workshops af te ronden en te 
evalueren. 
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1.4 - NEDERLAND 
 
In Nederland bestond de groep studenten die deelnam aan de 2e ronde van Nationale 
workshops in totaal uit 16 studenten. De 16 studenten maakten echter niet allemaal deel 
uit van het volledige proces. De deelnemende leerlingen zitten allemaal op de 
Democratische Middelbare School De Vallei en zijn tussen de 13 en 18 jaar oud. Omdat 
de school geen systeem heeft met vaste lessen en vaste roosters voor iedereen, moesten 
we individuele studenten laten deelnemen en de workshops in hun persoonlijke schema 
laten passen. Dit leidde meerdere keren tot problemen om alle studenten mee te krijgen 
in het volledige proces. Door de situatie van het Corona-virus werden de workshops over 
een langere periode gespreid, waardoor voor sommige studenten persoonlijke 
lesroosters veranderde en ze het hele werkproces niet konden voltooien. 
De leerlingen maken allemaal deel uit van de school, maar omdat er geen aparte klassen 
zijn in deze school, zijn ze niet allemaal erg met elkaar verbonden. Sommige studenten 
maken deel uit van vriendengroepen en omdat de school zelf klein is, kennen alle 
studenten elkaar bij naam en gezicht. Er zijn echter veel studenten die elkaar niet echt op 
een dieper niveau kennen.  

De twee jonge leiders, Taco en Manuel, waren beiden deelnemers aan de 1e ronde van 
nationale workshops en waren deelnemers aan de internationale training in Letland. Ze 
zijn nu allebei 18 jaar oud. Omdat ze ook studenten van de school zijn, kennen ze de 
studenten die deelnemen aan de workshops. Omdat de Democratische School een ander 
systeem heeft zonder klassen en leraren die op verzoek van de studenten aanwezig zijn, 
was er geen leraar betrokken bij deze ronde van workshops. 
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2. BESCHRIJVING EN VERSLAG VAN DE 
ACTIVITEITEN 

2.1 - Italië 

Beschrijving van de activiteiten 
 

1) KENNIS MAKEN EN HET ONDERWERP VAN HET PROJECT 
Algemene presentatie van het project, alle deelnemers en het online werken. 
Vanwege de beperkingen voor Covid-19 werd gekozen om "De portretten" te vervangen 
de "keten van woorden", een kleine brainstorm om het ijs te breken onder de 
deelnemers over onderwerpen als "racisme" en "pesten". 

2) HET THEMA DISCRIMINATIE EN DE PERSONAGES 
In plaats van de gekozen activiteiten (theatrale oefeningen die onmogelijk online kunnen 
worden uitgevoerd), kozen de leiders een activiteit op basis van de taboe-spelstijl: na het 
kiezen van de personages met betrekking tot het thema discriminatie en het samenstellen 
van een lijst, tekende elke deelnemer een kenmerk of gemoedstoestand en een 
personage. Vervolgens probeerde hij/zij anderen te laten raden wie hij/zij was, alleen met 
gezichts- of lichaamsuitdrukkingen. 
Er werd afgesloten met een reflectie en tijd om de personagekaarten te tekenen. 

3) OBJECTEN 
"The Magic Object" oefening: een gemeenschappelijk item 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. Debriefingstijd en dan het tekenmoment voor de 
kaarten. Helaas werd de tijd ingekort vanwege technische problemen en was het moeilijk 
om de fase van de tekeningen goed uit te voeren vanwege de fysieke afstand. 

4) LOCATIES 
Met de activiteit "Photo Storytelling" maken de deelnemers een kort verhaal en een titel, 
uitgaande van de suggesties die een foto hen geeft. Debriefingstijd en dan het 
tekenmoment voor de kaarten. 

5) HET VINDEN VAN DE SPECIALE KAART EN DISCUSSIE OVER DISCRIMINATIE 
De groep moest het probleem van discriminatie diepgaander aanpakken, daarom was 
een bijeenkomst gewijd aan confrontatie, debat en luisteren. Dit was een kans om te 
beginnen met het identificeren van de speciale kaart. Eigenlijk was deze fase een soort 
debriefingsbijeenkomst. 
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6) SPECIALE KAART EN HET SPELEN VAN HET SPEL 
De beste manier om erachter te komen wat er ontbreekt in het kaartspel is door ermee te 
spelen. De leerlingen werden in groepjes verdeeld, online en live, ze trokken kaarten en 
speelden het spel. Uit het spel zelf kwamen de speciale kaarten naar voren waarmee je de 
vertelling van een verhaal kunt veranderen: superkrachten, maar ook externe omgevings- 
of menselijke elementen. Debriefing tijd en het tekenen van de laatste kaarten. 

7) HET VOLLEDIGE KAARTSPEL EN DE AFSLUITING 
De klas is verdeeld in vier groepen. Drie live in de klas en één online. Elke groep trok 
willekeurig met een automatische generator online de kaarten: de supporter hielp de 
leiders het te beheren.  Elke groep schrijft en vertelt vervolgens zijn eigen verhaal aan de 
andere groepen. Het belangrijkste is dat elke deelnemer een stukje van het verhaal 
vertelt. Debriefingsmoment, discussie over het hele proces van het project en dan de 
laatste afsluiting. 
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Verslag van de activiteiten 

Ten opzichte van de eerste workshop was het wezenlijke verschil duidelijk de peer leading 
van de twee jonge leiders. De ervaring van de internationale training in Letland en het 
delen met andere Europese leiders stelde Martina en Sara in staat om voorbereid, bewust 
en vastberaden hun eigen workshop te starten. Helaas heeft de Covid-19-pandemie een 
verandering van plannen afgedwongen, niet alleen bij het uitvoeren van de activiteiten, 
maar ook in de relatie met de werkgroep. De leerlingen van de Italiaanse school hadden 
in het najaar zwaar te lijden onder de beperkingen van de tweede golf van de pandemie. 
Met name de groep jongeren, gekozen in overleg met professor Facciotto, was een 
eerstejaars middelbare schoolklas. De studenten hadden elkaar aan het begin van de 
workshop (november 2020) nog niet live ontmoet. Omdat ze fysiek niet aanwezig waren 
op school en de online lessen strikt moesten volgen, hadden ze nooit de mogelijkheid 
om meningen uit te wisselen, te discussiëren en elkaar te leren kennen. In die zin was de 
workshop voor hen een concrete kans om in contact te komen en verbindingen op te 
bouwen. 

Veel van de studenten waren van verschillende etniciteit: deze heterogeniteit was 
belangrijk tijdens de activiteiten en discussies, en in het gekozen thema (discriminatie). Bij 
verschillende gelegenheden deelden de deelnemers persoonlijke ervaringen met 
betrekking tot pesten en racisme. 
Martina en Sara, die ouder waren, waren proactief en werden referentiepunten tijdens de 
bijeenkomsten, ook voor persoonlijke kwesties die verband houden met het thema 
discriminatie. 
Beide leiders hielden zich bezig met het plannen en aanpassen van activiteiten aan 
geldende beperkingen binnen de school. 

Een negatief element dat de zaken veel ingewikkelder maakte, was de toegang tot 
digitale hulpmiddelen. Niet alle studenten kunnen zich krachtige computers, laptops of 
smartphones veroorloven. Dit geldt ook voor de leiders, die ondanks de financiële 
beperkingen de workshop op een professionele en slimme manier wisten uit te voeren: in 
de praktijk konden ze optimaal gebruiken wat ze hadden om het doel van het creëren van 
een goede dynamiek onder de deelnemers te bereiken. De jongeren hadden last van het 
gebrek aan fysieke aanwezigheid, en zeker op de meest intense momenten van de 
schoolperiode (eind december) vertoonden ze een zekere vermoeidheid in digitale 
interactie. 

Uiteindelijk kunnen we geruststellen dat de workshop een diepgaande impact heeft 
gehad op zowel de groep deelnemers als de leiders. Hun relatie ging door na de duur 
van de workshop: de twee Italiaanse leiders keerden terug om de studenten de rest van 
het schooljaar te begroeten. Martina en Sara hebben laten zien dat ze hebben wat het 
belangrijkst is voor een leider: aanpassingsvermogen, luisteren en begrip. 
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2.2 - LETLAND 

Beschrijving van de activiteiten 

1) KENNISMAKING EN HET ONDERWERP VAN HET PROJECT 
Iedereen begroeten, IJsbreker: persoon kiest 2 dingen, een die op hen lijkt en een 
andere die dat niet doet. Anderen moeten raden welke welke is.  
Inleiding tot de methode en project. 
De kaarten spelen (decks uit voorgaande workshops): Mensen worden verdeeld in twee 
groepen. In elke groep is er één leider. Deelnemers trekken vier kaarten - ze noemen 
nummers en de leider pakt de gekozen kaarten op. Deelnemers maken verhalen van de 
kaart die ze hebben gekregen.  
Aan het eind zijn er twee verhalen. Aan het einde geven we ze weinig huiswerk voor de 
volgende les: De enige opdracht is om na te denken over deze specifieke tijd en het virus 
als antagonist en ons als protagonist. Hoe kunnen we de antagonist in dit verhaal 
overwinnen?  

2) PERSONAGES EN OBJECTEN 
Introductie: We introduceren iedereen met het plan van vandaag en verzamelen 
langzaam in gathertown online app. Daar splitsen we ons in paren en elk paar gaat naar 
een andere kamer om te praten over huiswerk van eerdere lessen. Elke persoon heeft 20 
minuten om 2 karakterkaarten te trekken (antagonist en protagonist).  
We bekijken de kaarten en bespreken de ideeën erachter, daarna sluiten we de les over 
personages af. Het verkennen van deze kaart begon we met een spel: De eerste persoon 
krijgt een object uit de directe omgeving en geeft het object een speciale kracht, de 
volgende persoon geeft een soort zwakte aan het object, om het leuker te maken. De 
tweede persoon gaat verder met zijn eigen object en gaat zo verder met het spel. Na het 
spel begonnen de deelnemers met het tekenen van de objectkaarten. Elke persoon trekt 
slechts één object en geeft het een kracht (we hadden weinig tijd over, daarom maar 1 
kaart). 
Nadat de kaarten klaar waren hebben we er met z'n allen naar gekeken en de ideeën 
erachter besproken. 

3) LOCATIES EN SPECIALE KAARTEN 
Tijd om foto's te downloaden van hun favoriete plek, en een plek waar ze niet willen zijn. 
Nadat iedereen de juiste foto's heeft gevonden, hebben we ze als persoonlijke 
achtergrond op ZOOM gezet en iedereen laten uitleggen waarom ze wel en niet op die 
exacte plek willen zijn. Later deelde de gastheer alleen een wit scherm en we hebben er 
allemaal collectief op getekend. Het idee erachter was dat iedereen zichzelf op een 
specifieke plaats op het bord moest tekenen. (Goed om te vermelden dat we ook enkele 
bomen, zonnen, huizen etc. hebben getekend) Na deze spellen trokken alle deelnemers 2 
locatiekaarten - een plaats waar ze niet willen zijn en een andere waar ze wel willen zijn. 
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Voor de lessen verzamelden wij (ik, Ieva en Ruta) ons en maakten verschillende 
segmenten op het jamboard. De eerste vier borden waren plaatsen (School, Huis, Club, 
Pretpark) waarin de deelnemers situaties moesten schrijven die zich op deze plaatsen 
kunnen voordoen, de laatste twee borden bestonden alleen uit foto's en de deelnemers 
moesten verschillende aannames schrijven (wat er ook in hun hoofd zat). 
Na 15 minuten bespraken we elk bord en kregen we de lessen laatste deel - het tekenen 
van de kaarten. 

4) VERHALEN MAKEN 
Inleiding tot de onlinepagina waarmee je zelf boeken kunt maken en reeds gemaakte 
boeken laten zien. Iedereen opdelen in groepen en de kaarten uitkiezen die de 
deelnemers zelf trokken. 
Het creëren van de verhaallijn en het uittekenen ervan in de boekmaker, het maken van 
een stripachtig boek. Dat duurde de hele les, want het kost tijd om perfectie te creëren. 

5) FEEDBACK EN EVALUATIETIJD 
Elke groep presenteert zijn verhaal gemaakt van onze kaarten. Leiders die feedback 
geven op elke les die we hebben gehad en wat we hebben gemaakt: kaarten en 
verhalen. De leiders, ondersteuner en docent van de deelnemers het woord geven met 
de vraag: Hoe was het? Was het makkelijk? Heeft het aan je verwachtingen voldaan? Het 
presenteren van evaluatieformulieren voor studenten en het geven van tijd om in te 
vullen. Bedanken en afscheid nemen. 
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Verslag van de activiteiten 

Marija Elvita en Rūta waren door de training in Letland erg goed voorbereid op het geven 
van de workshops. In de training hebben ze al een deel van de activiteiten op de 
jongeren uit de andere landen kunnen uittesten. Jammer genoeg heeft COVID het 
originele plan enorm in de war geschopt. Leerlingen mochten niet alle voorjaarssessies 
naar school en waren moe van het online werken. Dus het projectonderwerp zelf was een 
geweldige kans om gevoelens te uiten en over situaties te praten door middel van 
verhalen vertellen.  
 
Een van de belangrijkste onderwerpen voor studenten was discussie over de huidige 
pandemische situatie en de impact die het op hen heeft gecreëerd en ook pesten op 
school. Zeer aanwezig was ook het onderwerp over verschillende situaties in gezinnen. 

Voor elk onderwerp kwamen de facilitator en leiders samen om de volgende les te 
bespreken.  Het was leuk om te zien hoe leiders na elke fase zelfverzekerder en 
vastberadener worden om een workshop te creëren. In het begin waren jongeren bang 
en nam de facilitator meer leed, maar na een tijdje vroegen beide leiders om meer 
leiderschap te krijgen. Moet zeggen dat het grootste deel van de groep actiever was dan 
verwacht, maar sommige deelnemers waren rustig en hadden meer aandacht nodig. De 
meisjes stelden direct enkele specifieke vragen en wachtten op een antwoord en het 
bleek succesvol.  
In elke les waren de deelnemers in verschillende stemmingen vanwege vermoeidheid van 
online schoolwerk. Dus besloten de meisjes om elke les zo vrolijk mogelijk te maken, 
zodat de leerlingen zich beter voelen. 

De workshops hebben een diepgaande impact heeft gehad op zowel de groep 
deelnemers als de leiders. Het bleek dat de jeugdleiders in de meeste situaties beter 
wisten wat de emotionele toestand was voor de groep en dat hielp veel om de beste 
omgeving voor studenten te creëren. 
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2.3 - HONGARIJE 

Beschrijving van de activiteiten 

VOORBEREIDING VAN DE WORKSHOP 
Voorbereiding op de workshop: na veel tijd uit elkaar te zijn geweest vanwege covid, 
organiseerden we een onlinebijeenkomst met de jongeren en de docent om te 
herinneren wat we in de training in Letland hebben gedaan en weer op het goede spoor 
te komen met het project. 

EVALUATIE EN VERWACHTINGEN VAN JONGE LEIDERS 
Daarna hebben de twee jongeren met de leerkracht in een andere bijeenkomst het 
activiteitenplan voor de workshops afgerond en het eerste evaluatieformulier ingevuld 
met hun verwachtingen. 

1) ONDERWERP EN PERSONAGES 
Eerste ontmoeting: na een algemene introductie en presentatie van het project, 
begonnen we met een langere introductie, naamspelletjes en we vroegen iedereen om te 
vertellen wat het beste moment en wat het slechtste moment was van hun dag tot nu toe. 
Soma en Balint stelden een quizspel samen over verschillende personages uit sprookjes 
en films, na het spelen met het spel, deelden we wie onze favoriet was en wat we wel en 
niet leuk vonden; het was interessant hoe de meeste personages mannelijk waren, daar 
hadden we ook een discussie over. Het onderwerp pesten kwam plotseling in het gesprek 
toen we bespraken welke personages cool waren en welke meer kinderachtig waren en 
een discussie hadden over dat het beter is om elkaar niet belachelijk te maken op basis 
van welke karakters ze leuk vinden. 

2) LOCATIES 
Tweede ontmoeting: Na de ronde van het delen van hoe het met iedereen gaat, gingen 
we verder met het onderwerp locaties.  
Soma en Balint maakten nog een spel waarbij ze letters plaatsten en met die letter moest 
je eerst een land benoemen, dan een stad en dan een dorp. Daarna gaven ze per 
presentatie een quiz over bekende plekken en hun geschiedenis en bleven we discussies 
voeren over plekken die we hebben bezocht en wat we daar het leukst aan vonden.  
We hebben het thema van culturele verschillen voorzichtig aangeraakt en hadden ook 
een aantal grappige verhalen om te delen. Erno deelde een verhaal over inclusie voor 
mensen met een handicap, we hebben daar commentaar op gegeven en voorgesteld om 
een film te bekijken die we de volgende keer kunnen bespreken. 

3) OBJECTEN 
Derde ontmoeting: Soma en Balint spraken over hun ervaringen en worstelingen van de 
eerste reeks workshops om de kaarten te maken en hielpen de deelnemers met het 
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samenvatten van enkele van hun verhalen die ze in de eerste workshop schreven om te 
proberen een voorbeeld te geven van hoe de kaarten te gebruiken. Vervolgens lieten ze 
verschillende zeer gedetailleerde foto's zien en moesten we raden van welk deel van welk 
object ze kwamen. We hebben een vrij lange discussie gehad over het project in het 
algemeen en ook over deze workshop. 

4) TEKENSESSIE 
Vierde bijeenkomst: Na afloop van de workshops organiseerden we een 
onlinebijeenkomst tussen ons 4 om ervaringen te delen, onze rapporten samen op te 
schrijven en samen te vatten en ook de leraar kon ons vertellen over de tekensessie die 
hij na elke workshop op school heeft gecoördineerd om de daadwerkelijke kaarten met 
de leerlingen in de klas te maken. 

5) EVALUATIE 
Vijfde bijeenkomst: We hadden opnieuw wat meer tijd nodig om het evaluatieformulier 
met de jongeren in te vullen na afloop van de workshop. 
 

15



Verslag van de activiteiten 

Vanwege de pandemie moesten we nogal wat veranderingen aanbrengen met het oog 
op de implementatie van de tweede nationale workshop: allereerst moesten we het 
uitstellen, wat er uiteindelijk toe leidde dat we het precies een jaar later hielden dan 
gepland en we het zelfs niet persoonlijk konden doen vanwege de beperkingen. 

Het was een hele uitdaging om het project op te pakken, het onderwerp, de ervaringen 
van de Letse training leken ver weg. Maar toen we begonnen aan de eerste online 
ontmoeting met de jonge leiders en de leraar, begonnen we alles samen te herinneren 
met behulp van de aantekeningen die we in de training hadden gemaakt en we 
begonnen de activiteiten te plannen. Een andere uitdaging was om onze ideeën te 
hervormen om het in de online ruimte te implementeren, wat evenzeer grote beperking 
was. Omdat de leraar deze keer van werkplek veranderde, konden we een andere school 
bij het project betrekken en werd de coördinatie van de workshops veel gemakkelijker 
gemaakt met de hulp en toewijding van de leraar. 

Beide jonge leiders waren in het begin behoorlijk nerveus, maar over het algemeen als 
een van hen in de war was, hielp de ander met het afmaken van de activiteiten, dus het 
was een leuke vorm van teamwork. Het was een uitdaging om een workshop te geven 
aan onbekende en wat oudere studenten zonder elkaar goed te leren kennen, maar het 
onderwerp hielp om een vruchtbaar gesprek te beginnen over verschillende 
onderwerpen, waaronder inclusie.  

Het was een fijn gevoel dat hoewel ik als ondersteunende jongerenwerker in het begin 
meer tijd nodig had om me uit te spreken en te helpen, maar door te gaan naar de 
volgende gelegenheid, ik minder nodig was om in te stappen omdat ze erin slaagden om 
de activiteiten min of meer alleen te doen en ze een sfeer creëerden waarin het 
gemakkelijk was om meningen en ervaringen te delen. Natuurlijk was het niet de 
gemakkelijkste om de online sessies te doen, omdat we technische problemen moesten 
ondervinden, zoals beperkingen van internettoegang en bovendien kon niet iedereen 
deelnemen vanaf een computer, maar sommigen vanaf een telefoon. 

Tot slot was het een succesvolle workshop dankzij het onderwerp inclusie dat geen 
gebruikelijk element is in gemiddelde scholen in Hongarije, dus jongeren stonden open 
voor het bespreken van nieuwe onderwerpen en het delen van ervaringen die ze 
waarschijnlijk niet zouden doen op een gemiddelde schooldag. 
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2.4 - Nederland 

Beschrijving van de activiteiten 
 
Zoals gezegd waren we door de situatie van het coronavirus ernstig beperkt in de 
mogelijkheden om de workshops te organiseren.  Van maart 2020 tot december 2020 was 
het niet toegestaan om als extern persoon de school binnen te komen, dus er was geen 
manier om de ondersteunende jongerenwerker de school binnen te laten komen om de 
jonge leiders te helpen bij het organiseren van de workshop. Van december 2020 tot april 
2021 waren de scholen gesloten en alleen open voor kinderen met leermoeilijkheden of 
die extra ondersteuning nodig hebben. 
Op verzoek van de jonge leiders werd besloten om te wachten op een later moment om 
de workshops fysiek op school te organiseren, omdat de schoolstructuur van lessen en 
lesgeven het bijna onmogelijk maakte om iedereen tegelijkertijd online bij elkaar te 
krijgen. Ook de jonge leiders gaven de workshops het liefst persoonlijk. 

Uiteindelijk hebben we besloten om in juni 2021 een kleinere fysieke workshop te 
houden. In deze 4 uur durende workshop zijn we niet ingegaan op het maken van de 
kaarten, maar alleen op het gebruik van de ondersteunende activiteiten. Dit was bedoeld 
om de jonge leiders de kans te geven om nog steeds te oefenen met het faciliteren van 
workshops en hun faciliteringsvaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier konden de 
jonge leiders wat ervaringen meenemen in de 2e (online) training en reflecteren op hoe 
het was om sessies en activiteiten voor andere studenten te faciliteren. Uiteindelijk is het 
gelukt om het workshoptraject in september en oktober van 2021 fysiek in de school te 
starten. Zo hadden we uiteindelijk één workshop van 4 uur in juni 2021 en 5 workshops 
van 3 uur in september en oktober 2021. 

A) ZOMERWORKSHOP OM FACILITERINGSVAARDIGHEDEN TE OEFENEN 
Deze 4 uur durende workshop bestond uit verschillende elementen van het gehele 
workshopproces, gericht op de ondersteunende activiteiten. In deze workshop waren er 
teambuilding activiteiten in de vorm van de 'paspoort' activiteit, Improvisatietheater   op 
magische objecten, Story writing op basis van interessante foto's en tot slot storytelling 
op basis van de kaartendecks gemaakt in de eerste ronde van nationale workshops. 

1) KENNISMAKING, TEAMBUILDING EN DE HEROES JOURNEY 
Het doel van deze workshop was om het hele proces van de workshops te introduceren 
en een leuke sfeer te creëren met de studenten. De jonge leiders faciliteerden 
verschillende energizer- en ijsbrekeractiviteiten en gebruikten een portretachtig spel 
waarbij de studenten delen van elkaar tekenden als fictieve personages. De studenten 
maakten kennis met de Hero’s Journey Theory en gebruikten via een spelactiviteit de 
theorie voor verschillende verhalen die ze al kennen. 
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2) PERSONAGES 
In deze workshop maakten de leerlingen kennis met de rol van personages in een verhaal 
en het belangrijkste doel was om de karakterkaarten te maken. We gebruikten foto's van 
mysterieuze personages en de studenten schreven korte verhalen over hen. Vervolgens 
was er een activiteit waarbij alle leerlingen verschillende karakters op briefjes schreven en 
die werden samengevoegd. Studenten trokken er blindelings een paar om een verhaal na 
te spelen. Ten slotte zijn de karakterkaarten gemaakt. 

3) MAGISCHE OBJECTEN 
In deze workshop hebben we ons gericht op het magische object. Het begon met 
improvisatietheater, waarin studenten verschillende magische krachten van objecten 
naspeelden. In de tweede activiteit krijgen studenten foto's van verschillende vreemde en 
onbekende objecten en moeten ze een verhaal verzinnen over wat ze waren en welke 
krachten ze hebben. In de derde activiteit gingen de leerlingen de school in en vonden 
zelf een object en creëerden ze een fantasieverhaal om hen heen met magische krachten. 
Uiteindelijk werden de magische objectkaarten gemaakt. 

4) LOCATIES 
In deze workshop hebben we ons gericht op het magische object. Het begon met 
improvisatietheater, waarin studenten verschillende magische krachten van objecten 
naspeelden. In de tweede activiteit krijgen studenten foto's van verschillende vreemde en 
onbekende objecten en moeten ze een verhaal verzinnen over wat ze waren en welke 
krachten ze hebben. In de derde activiteit gingen de leerlingen de school in en vonden 
zelf een object en creëerden ze een fantasieverhaal om hen heen met magische krachten. 
Uiteindelijk werden de magische objectkaarten gemaakt. 
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5) DE KAARTEN AFMAKEN, SPELEN EN EVALUEREN 
In deze workshop hebben we de laatste kaarten afgewerkt en konden de leerlingen 
verhalen naspelen of schrijven met behulp van de kaarten die ze maakten. Uiteindelijk 
hebben we de tijd genomen om een groepsreflectie van het proces te houden en werd 
de deelnemers gevraagd om evaluatieformulieren in te vullen. Tot slot vroegen we de 
studenten om de faciliteringsvaardigheden van de jonge leiders te evalueren. 

Verslag van de activiteiten 

Ten opzichte van de eerste ronde workshops waren er enkele zeer grote verschillen.  

Ten eerste was de feedback van de jonge leiders op de eerste ronde van workshops dat 
er veel meer kleine activiteiten moesten zijn waar de studenten in kleine groepen konden 
samenwerken en veel plezier konden hebben. Dus in deze 2e ronde zorgden de jonge 
leiders ervoor dat er ook veel kleine energizer spelletjes en verschillende werkwijzen 
werden meegenomen. 

Nog meer dan in de eerste ronde van workshops was er veel moeite om studenten te 
laten committeren aan het hele workshopproces. Uiteindelijk was het onmogelijk om de 
hele groep mee te krijgen in alle workshops, wat leidde tot wisselende groepen en 
sommige mensen die niet alle workshops konden bijwonen. Dit had vooral te maken met 
het feit dat er niet voor alle studenten een vast rooster is vastgesteld, waardoor ze 
allemaal een persoonlijke planning hebben die van elkaar verschilt. 

Studenten hadden geen zin om zich volledig in te zetten voor de workshops. Dit leidde 
ertoe dat we de data en tijden van workshops meerdere keren veranderden, omdat er 
momenten waren waarop een workshop was gepland, maar slechts 2-3 studenten 
kwamen opdagen. Dit was een zeer frustrerend proces voor de jonge leiders. Er waren 
meerdere momenten waarop ze het gevoel hadden dat ze de workshops niet verder 
wilden faciliteren en erg teleurgesteld waren over de houding van hun medestudenten. 

Op sommige momenten was het voor de jonge leiders erg moeilijk om de ernst van de 
workshop te behouden. Natuurlijk waren de workshops leuk, maar soms waren er 
studenten die plezier maakten van het onderwerp van de kaarten of alle aandacht van de 
groep opslokten. Gelukkig vonden de jonge leiders manieren om dit aan de studenten te 
uiten en een moment te hebben om er met hen over te praten.  

Na de hele ronde van de workshops gaven de twee jonge leiders aan dat het beter was 
geweest om de workshop op een andere school te organiseren en studenten te 
betrekken die ze niet kennen. Ze gaven aan dat het op sommige momenten moeilijk was 
om serieus genomen te worden als workshopbegeleider omdat een deel van de 
deelnemers hun vrienden waren. Het probleem is dat de school zo klein is (40 leerlingen 
in totaal) dat er geen mogelijkheid was om studenten te betrekken zonder een connectie 
met hen. 
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3. Evaluatie en impact van de 2e nationale 
workshop 

3.1 - Italië 

a) Evaluatie van jonge leiders 

De evaluatie van de workshop door de twee jonge leiders vond plaats door middel van 
een vragenlijst, dezelfde die werd gebruikt voor de jongerenwerker van de eerste 
nationale workshop. Op een schaal van 1 tot 10 voor de leiders varieerde de participatie, 
bewustwording, dialoog en kritisch denken van de groep aan het begin van de workshop 
van 3 tot 5. 

Groepsdynamiek en actief luisteren, evenals wederzijdse erkenning en leeromgeving 
scoorden niet hoger dan 5, wat logisch is vanuit het perspectief dat deze leerlingen elkaar 
nog helemaal nooit in het echt hadden gezien. 

Aan het einde van de workshop, door de vragenlijst opnieuw in te vullen, toonden de 
twee leiders een significante toename van alle bovengenoemde parameters, met een 
bovengemiddeld cijfer variërend van 7 (voor het kritisch denken van de groep) tot 9 voor 
groepsdynamiek en bewustzijn, wat wijst op een goed resultaat van leren en cohesie van 
de groep. 

b) Evaluatie van de deelnemers 

De evaluatie van de workshop door de deelnemers werd gemaakt door middel van een 
vragenlijst. 
Op een schaal van 1 tot 5 gaven de meesten van hen een positief cijfer: 4 (42,9%) en 5 
(28%); op de vraag "Denk je dat anderen nieuwsgieriger zijn geworden naar je verhaal en 
ideeën met de workshop?" de meesten gaven een positieve stem: 3 (42,9%), 4 (35,7%) 
en 5(21,4%); op de vraag "Denk je dat anderen nieuwsgieriger zijn geworden naar jouw 
verhaal en ideeën met de workshop?" reageerden ze neutraal met een cijfer van 3 (50%) 
en positiever met een cijfer van 4 (42,9%).  

Op de vraag of ze iets nieuws over zichzelf of over anderen ontdekten, zeiden de 
meesten ja (10 van de 14). Op de vraag "Voel je je meer op je gemak om mening te uiten 
na de workshop?" gaf de meerderheid een stem van 5 (42,9%) en 4 (21,4%).  

Op de vraag "Hoe was het om de online workshop te doen, had je het liever in fysieke 
aanwezigheid gedaan?" antwoordden de meesten van hen bevestigend met stemmen 4 
(28,6%) en 5 (57,1%).  
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Desondanks was voor 71,4% van de deelnemers de ervaring nuttig, zelfs als deze online 
werd beheerd. Concluderend hebben de moeilijkheden als gevolg van de online 
aanpassing van de workshop de deelnemers er niet van weerhouden om te profiteren van 
de activiteiten en het groepswerk, en van de gelegenheid gebruik te maken om elkaar 
dieper te leren kennen. 
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3.2 - LETLAND 

a) Evaluatie van jonge leiders 
 
De evaluatie van de workshop door de twee jonge leiders vond plaats door middel van 
een vragenlijst, dezelfde die werd gebruikt voor de jeugdwerkersleiders van de eerste 
nationale workshop. 

Op een schaal van 1 tot 10 voor de leiders varieerde de participatie, bewustwording, 
dialoog en kritisch denken van de groep aan het begin van de workshop van 2 tot 5.  

Groepsdynamiek en actief luisteren, evenals wederzijdse erkenning en leeromgeving zijn 
niet groter dan 5. 

b) Evaluatie van de deelnemers 
 
De evaluatie van de workshop door de deelnemers werd gemaakt door middel van een 
vragenlijst: 
De jongeren uitten hun gevoelens en deelden dat zelfs als activiteiten online waren, het 
verfrissend was van dagelijkse online lessen en het voelde alsof de tijd sneller vloog dan 
normaal. Ook zeiden jongeren dat het schrijven van verhalen op deze manier 
gemakkelijker is. Jongeren gaven toe dat het meest interessante deel was wanneer er een 
mogelijkheid was om verschillende online realiteiten te ervaren. Sommige jongeren 
vinden het leuk dat de methode de natuurlijke manier en ruimte biedt om ongemakkelijke 
onderwerpen in een gesprek op te nemen. En aan het einde gaven de deelnemers toe 
dat het idee heel eenvoudig en misschien niet zo interessant voelde, maar toen verhalen 
begonnen te worden gemaakt, werden ze aantrekkelijker en voelde het goed dat anderen 
geïnteresseerd waren in elk verhaal. 

C) Evaluatie van leraren 

1. DEELNAME 
Omdat het leerproces op Letse scholen nog steeds online is, heb ik sinds 26 oktober 
2020 niet meer de kans gehad om mijn leerlingen persoonlijk te ontmoeten. Een deel van 
de lessen vindt plaats zonder face-to-face contact, maar een ander deel van de lessen 
wordt georganiseerd in de virtuele vergaderruimte op het platform Zoom, waardoor het 
lastig is om eventuele veranderingen tijdens pauzes, activiteiten en taken in te schatten. 
Tijdens de projectactiviteiten vielen maar weinig studenten midden in de les uit de klas 
omdat ze het gevoel hadden dat ze andere prioriteiten moesten stellen. Sommige 
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studenten namen deel aan sommige van de projectactiviteiten vanwege de 
eerdergenoemde redenen.  Sommige studenten werden verrassend erg open voor 
communicatie en namen de leidende rollen op zich in de kleine groepen waaraan ze 
deelnamen. De projectactiviteiten hielpen hen zich open te stellen en zich minder 
gespannen te voelen. Studenten 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. 

2. BEWUSTWORDING 
De workshop heeft de sociale en persoonlijke vaardigheden van sommige studenten 
ontwikkeld. Sommige studenten, die niet erg actief zijn geweest in de dagelijkse 
communicatie, waren behoorlijk actief in het samenwerken als groepsgenoten in de 
workshops. Ze zijn moediger geworden om hun verhalen en perspectieven te delen, ze 
hebben iets gemeenschappelijks met elkaar gevonden. Ik zie dat sommige jongeren 
enthousiaster zijn over het delen van hun gedachten, meningen, ervaringen. 

3. DIALOOG 
Ik zou niet zeggen dat mijn studenten opener zijn geworden in discussies met mij als 
docent in de lessen. Sommigen zijn opener geworden in de individuele interactie met mij 
als docent, tot op een bepaald niveau. Als we het hebben over hun openheid met de 
klasgenoten, is het moeilijk om het te beoordelen, omdat het leren op afstand en online 
lessen me beperkt om ze te observeren in groepsdiscussies/ -werk, zoveel als nodig is om 
eventuele veranderingen te beoordelen. Voor sommige deelnemers was het moeilijk om 
zich volledig open te stellen vanwege hun natuurlijke verlegenheid. Ook technische 
problemen met hun gadgets is een van de redenen dat de dialogen van studenten 
tijdens de lessen werden beperkt. Ik denk dat het voor hen gemakkelijker is om hun 
meningen en perspectieven te delen in kleinere groepen en met de studenten die 
gemeenschappelijke interesses, meningen en perspectieven hebben, en buiten het 
formele leerproces. 

4. KRITISCH DENKEN 
De jongeren ondervroegen elkaar en waren ook bereid om van mening te veranderen als 
er voldoende argumenten van een partner waren om zijn/haar mening te bewijzen. Ze 
gaven toe dat het interessant was om verschillende meningen te delen en later een 
gemeenschappelijk verhaal te creëren. Ze waren verbaasd over de richting die de 
verhaallijn soms opging vanwege de verschillende meningen die in de groep werden 
gesuggereerd. Zij zagen het verschil als een kwaliteit om betere resultaten te bereiken 
door samen te werken en ideeën uit te wisselen. Naar mijn mening zijn ze minder kritisch 
naar andere meningen, maar kritischer naar hun eigen mening. 
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5. PERSPECTIEVEN 
Studenten accepteerden verschillende perspectieven en waren erg geïnteresseerd in de 
standpunten van andere groepsgenoten en de resultaten. Soms haalden actievere 
jongeren het proces in en werd het moeilijker voor degenen die meer verlegen of stil 
waren om hun mening te uiten. Sommige jongeren, die minder zelfverzekerd zijn of 
gemakkelijk worden beïnvloed door andere meningen en perspectieven, hadden niet 
altijd genoeg argumenten om hun eigen meningen en perspectieven te ondersteunen of 
ze voelden zich niet erg sterk/ zelfverzekerd om hun eigen meningen en perspectieven te 
bewijzen die leidden tot het veranderen van hun eigen mening en perspectief. De 
vertelmethode toonde aan dat degenen die eerder als leiders in hun groepen werden 
beschouwd, ook deze keer op de voorgrond traden. Dus ik denk niet dat de 
vertelmethode iets heeft veranderd in deze termen. 

6. WEDERZIJDSE ERKENNING 
Ik zou niet zeggen dat er niet genoeg wederzijdse erkenning was voordat de workshops 
begonnen. Workshops lieten hen echter meer nadenken over wederzijdse erkenning en 
empathie voor anderen. Alle verhalen en perspectieven werden voor en na de workshops 
met begrip geaccepteerd door de deelnemers. 

7. ALGEMEEN 
Studenten waren blij om op deze manier een nieuwe benadering van het schrijven van 
verhalen te ontdekken en actuele sociale problemen van het dagelijks leven op te lossen. 
Ze vertelden dat ze deze methode graag in een andere omgeving en een groep mensen 
wilden proberen. Ik was verbaasd over de onverantwoordelijke houding van sommige 
studenten om deel te nemen aan de workshops, omdat ze regelmatig de workshops in 
het midden ervan verlieten of helemaal niet deelnamen aan sommige van hen, over het 
gebrek aan ideeën of te "gekke" (naar mijn mening) ideeën die ze voorstelden om in hun 
verhalen over te schrijven. 

Ik keek uit naar meer "geavanceerde" verhalen gemaakt door groepen van de 
deelnemers, maar dat gebeurde helaas niet. Ik denk dat als de workshops in de face-to-
face les waren geweest, de resultaten misschien succesvoller waren geweest. De lange 
periode van afstandsonderwijs heeft in verschillende termen zijn sporen nagelaten bij 
studenten. 
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3.3 -HONGARIJE 

a) Evaluatie van DE jonge leiders 

Allereerst was het niet gemakkelijk om over dit project na te denken vanwege de tijd die 
sindsdien al is verstreken. Eerst moesten we de training in Letland onthouden, onze 
aantekeningen opzoeken en nadenken over wat we online kunnen doen. Het was raar dat 
we nieuwe mensen moesten ontmoeten, niet persoonlijk maar met zoom. Het was niet 
echt gemakkelijk vanwege het feit dat een van ons beperkte toegang tot internet had en 
de ander van ons alleen verbinding kon maken vanaf de telefoon.  

In het begin hadden we wat tijd nodig met ons tweeën en met Ernö en Flóra van wie we 
veel hulp en ideeën kregen en ook was het goed dat ze er waren, ook al leidden we alsof 
er iets naar boven kwam dat ze konden helpen, bijvoorbeeld wanneer de ene keer de 
zoom instortte of andere keer mensen niet echt actief waren en we moeite hadden om de 
tijd in te vullen die we gaven.  

Soma dacht dat hij meer zelfvertrouwen had in het leiden van de taken, Bàlint voelde zich 
soms behoorlijk verloren en niet echt als leider, maar dit kwam ook vooral door de 
onlineversie omdat ze allebei veel meer accepteerden als het offline had kunnen worden 
gehouden. Het was een afspraak tussen hen dat het zoveel erger had kunnen zijn en het 
is een uitdaging om na school extra onlineactiviteiten te doen aangezien de meeste 
jongeren hier al genoeg van hadden. Ze waren blij om weer te werken, ook al waren 
conflicten soms niet zo gemakkelijk op te lossen, maar ze voegden allebei hun ideeën toe 
aan het programma en toen ze zagen hoe de deelnemers ervan genoten, maakte dat hen 
echt gelukkig. 

b) Evaluatie van de deelnemers 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst hielden de deelnemers een kringgesprek over de evaluatie 
van het project en de workshop in het algemeen, hier zijn de samenvatting van hun 
algemene inzichten: 
Het was erg leuk hoe alle vergaderingen een vergelijkbare structuur hadden die in het 
begin altijd werd geïntroduceerd, zodat ze zich niet verloren voelden. Aansluitend hierop 
was het erg fijn hoe we in het begin altijd vroegen hoe iedereen zich voelt en het was 
goed om van elkaar te horen.  
Soms was het niet het gemakkelijkste om aandacht te besteden aan de hele activiteiten, 
omdat ze al op dezelfde dag voor de workshops deelnamen aan online school, maar een 
van de belangrijkste was hoe dit onderwerp verschilde van gemiddelde schooldiscussies 
waardoor iedereen een beetje meer geïnteresseerd raakte. 
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De quizspellen waren erg leuk omdat we na afloop samen de resultaten konden 
bespreken en de leuke weetjes die werden aangeleverd door de jongeren die de 
workshop leidden waren leuk en moedigden andere mensen aan om hun verhaal en 
kennis te delen. 

Het was niet altijd duidelijk hoe de activiteiten te koppelen aan het maken van het 
kaartspel, maar er had niet meer gedaan kunnen worden omdat het vanwege covid de 
enige optie was om dit soort activiteiten apart te doen. Een deel van de deelnemers vond 
het jammer dat ze het niet helemaal offline konden doen. 

c) Evaluatie van de leerkracht 

Slotopmerkingen van Ernö Zoltán Horváth. 

Ik was blij om te zien hoe iedereen actief werd tijdens de laatste workshop en er waren 
die dag ook veel interessante gedachten, dus het leek erop dat tegen de tijd dat we aan 
het einde van de workshops aankwamen, de jongeren meer dan geïnvesteerd waren in 
dit onderwerp en ze meer open stonden voor elkaar. Met behulp van het bekijken van de 
film en het lezen en bespreken van het verhaal van Gillian Barbara Lynne, stonden de 
jongeren meer open voor inclusie en acceptatie bij mensen met een handicap, dus visuals 
en verhalen vertellen waren een ander goed hulpmiddel in deze tijd.  

Over het algemeen maakten de technische problemen het in het begin voor iedereen 
een beetje moeilijk, maar gedurende de gelegenheden hebben we ons er goed aan 
weten aan te passen. In het begin was het voor sommige jongeren moeilijk om mee te 
doen vanwege technische redenen, zwakke internetverbinding en problemen met het niet 
hebben van emailadressen en toen was het niet gemakkelijk om hen te overtuigen om 
camera's te gebruiken, maar dit werd allemaal na verloop van tijd beter. 

Gezien de pandemie en het vele coördinatiewerk geloof ik dat de workshops succesvol 
waren, Soma en Bàlint erin slaagden om de groepsactiviteiten te leiden, Flora om te 
helpen en te ondersteunen bij het organiseren van de evenementen en ik was blij om te 
helpen om meer stille deelnemers te betrekken. 
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3.4 - NEDERLAND 

a) Evaluatie van jonge leiders 

Met de jonge leiders hadden we een face-to-face ontmoeting van 30 minuten om te 
bespreken hoe zij het hele proces van de workshops hebben ervaren. Dit was erg 
interessant, omdat ze veel gemengde gevoelens ervoeren. 

Wat ze erg leuk vonden, was dat ze de kans kregen om de workshops aan te passen aan 
hun eigen interesses. Een van de jonge leiders houdt bijvoorbeeld echt van pianospelen. 
Samen ontwikkelden we een nieuwe activiteit waarin de studenten een situatie 
naspeelden en de interacties veranderden op basis van welke muziek de jonge leider op 
de piano speelde.  
De jonge leiders concludeerden dat de 1e ronde workshops te veel theorie in zich had en 
te weinig speels was, dus dat was ook iets wat door hen werd aangepast. 

Wat voor hen erg moeilijk was, was om te gaan met het feit dat de samenstelling van de 
groep bijna elke workshop veranderde en dat sommige studenten geen zin hadden om 
zich aan het hele proces te committeren. Dit was moeilijk voor de leiders omdat het hen 
het gevoel gaf dat ze niet serieus werden genomen. 

Daarnaast was het voor hen een uitdaging om de leiding over hun medestudenten over 
te nemen en de studenten die geen grappen probeerden te maken etc. Daarvoor hadden 
de jonge leiders de workshop liever op een andere school met andere leerlingen 
gegeven. 

De jonge leiders gaven aan dat ze echt veel ervaring hebben opgedaan met het weten 
hoe je workshops moet (en niet moet) organiseren. Ze hebben het gevoel dat ze meer 
zelfvertrouwen en een betere aanwezigheid hebben gekregen bij het faciliteren, iets dat 
sommige studenten ook tijdens het hele proces hebben opgemerkt.  

Het hele proces was uitdagend voor hen, maar terugkijkend gaven ze aan dat ze er veel 
van hebben geleerd, zich nu veel zelfverzekerder voelen en dat het ook heel leuk was. 
Een van hen is inmiddels betrokken geraakt bij een ander Erasmus+-project en is al 
geïnteresseerd in het organiseren van een jongerenuitwisseling met enkele 
medestudenten. 

b) Evaluatie van de deelnemers 
 
De evaluatie van de workshop door de deelnemers werd gemaakt door middel van een 
plenaire uitwisseling aan het einde van de workshop en met korte evaluatieformulieren.  
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Een van de belangrijkste conclusies van de plenaire uitwisseling was dat de studenten 
echt genoten van de niet-formele activiteiten en spelletjes in de workshops. Ze gaven aan 
dat alleen praten over het onderwerp inclusie niet hetzelfde effect zou hebben gehad als 
het hebben van de ondersteunende activiteiten, die je in de juiste stemming en mindset 
brengen zonder je ervan bewust te zijn. Ze houden echt van de grote diversiteit in 
methoden die werden gebruikt voor de activiteiten en het feit dat er voor iedereen 
activiteiten waren in de stijl die ze leuk vonden. 

In het evaluatieformulier stonden enkele vragen die de deelnemers konden scoren met 
een getal tussen de 1 en 5. Belangrijkste uitkomsten van de evaluatie was dat 12 van de 
16 deelnemers een score van 4 en 5 gaven op de vraag of ze het gevoel hebben dat de 
andere jongeren nu meer open-minded waren voor hun persoonlijke verhalen en dat ze 
zelf meer open-minded zijn. 

Gevraagd naar hun betrokkenheid gaf 81% een score boven de 4 op hun eigen 
betrokkenheid tijdens het proces. In de plenaire bijeenkomst voegden de studenten 
eraan toe dat ze de verschillende activiteiten erg leuk vonden en dat ze daardoor actief 
wilden zijn tijdens de workshops. 

Op de vraag of ze iets nieuws ontdekten over zichzelf of over de andere studenten, 
scoorden 11 van hen een 4 of hoger. In de plenaire evaluatie hebben ze daaraan 
toegevoegd dat de meeste studenten elkaar bij naam en gezicht kennen, maar dat dat 
niet betekent dat ze echt weten wie de persoon is. Door deze uren van de workshop 
samen door te brengen, zeiden ze dat ze hun medestudenten nu beter kennen en wat 
meer begrijpen van hun persoonlijke situatie.  

Een andere interessante uitkomst was dat twee studenten deelden dat ze zich nu 
zelfverzekerder voelen in het praten voor een groep mensen. Ze voelden zich erg 
verlegen en onzeker als ze in de eerste workshops iets moesten delen en wilden dat echt 
niet doen. Nadat ze de anderen echter beter hadden leren kennen en samen een aantal 
gekke spelletjes hadden gespeeld, voelden ze zich meer op hun gemak om te delen. Een 
van de studenten kreeg enkele positieve opmerkingen van de groep na het maken van 
een kortverhaal en zei dat ze zich nu zelfverzekerder voelt om haar verhalen met anderen 
te delen. 
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4. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

COVID-19 SITUATIE 

De eerste en belangrijkste van onze conclusies is het erkennen van de immense gevolgen 
en impact die de COVID-19 situatie heeft gehad op de implementatie van de 2e ronde 
van nationale workshops, geleid door de jongeren. In de oorspronkelijke tijdlijn zouden 
de door jongeren geleide workshops vrijwel onmiddellijk na de internationale training 
met de jongere Letland in februari 2020 van start gaan, maar de verschillende situaties in 
elk van de landen van de organisatie betekenden zeer grote verschillen in de timing en 
implementatie van de workshops. 

VERSCHILLENDE WORKSHOPREALITEITEN 
De COVID-19 situatie betekende een zeer grote verandering in de manier waarop de 
workshops werden geïmplementeerd. In Italië was er een hybride workshop, deels fysiek 
en deels online, omdat slechts de helft van de klas tegelijkertijd fysiek aanwezig mocht 
zijn in de klas. Ook de jongeren die de workshop leidden zaten in de klas en de supporter 
was op afstand verbonden via internet. In Letland en Hongarije werden de workshops 
volledig online georganiseerd via Zoom.  
In Nederland werden de workshops fysiek georganiseerd, maar de start van de workshops 
was een jaar later dan oorspronkelijk gepland en iedereen moest een veilige afstand 
houden om de activiteiten die mogelijk waren te beperken. 

Deze veranderingen in de workshoprealiteit betekenden dat de jongeren, samen met de 
jongerenwerkers die hen ondersteunden, creatief moesten zijn, zich moesten aanpassen 
aan de verandering en heel andere dingen moesten doen dan waar we ons in de training 
op voorbereidden. 

De conclusie die we uit dit proces kunnen trekken is dat de jongeren in staat waren om 
met deze veranderingen om te gaan en de workshops tot een succes te maken en dat ze 
op creatieve wijze obstakels kunnen overwinnen, maar dit vergde veel meer tijd en 
ondersteuning dan oorspronkelijk gepland. Een tweede (onvoorziene) conclusie die we 
uit deze situatie kunnen trekken is dat de Fairy Tales Life methode blijkbaar alle ruimte 
geeft om bijna de gehele context te veranderen, zelfs niet het fysiek maken van de 
kaartspellen, maar het gebruik van digitale hulpmiddelen om de kaarten op afstand te 
maken, en toch leiden tot het gewenste resultaat van het bewust maken van en praten 
over Social Inclusion. 

LANGERE PROJECTDUUR EN PROJECT FLOW 
Vanwege de COVID-19 situatie werden alle landelijke workshops later uitgevoerd dan 
oorspronkelijk gepland, waarbij sommige workshops (bijvoorbeeld in Nederland) bijna 
een jaar later werden georganiseerd dan in het oorspronkelijke plan. Met het uitstellen 
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van de workshops zagen we een heel groot effect op de jonge leiders van de workshop. 
Voor hen was het veel moeilijker om aanwezig te blijven en zich betrokken te voelen bij 
de workshops. Tijdens de internationale training in Letland brachten we tijd door met de 
jongeren om hun workshops te plannen en te ontwerpen, maar dit moest opnieuw 
worden gestart na een lange periode van weg zijn van het onderwerp.  

Een jaar langer aan een project besteden heeft zeer grote gevolgen voor het leven van 
de jongere. We hebben ervaren hoeveel verschil een jaar kan maken in het leven van de 
betrokken jongeren. Het extra jaar van het project zorgde voor veel uitdagingen, 
aangezien een deel van de betrokken jongere inmiddels was afgestudeerd of naar een 
andere school waren gegaan. Voor de jongeren is het erg belangrijk om in de flow van 
het proces te blijven om volledig betrokken en geïnteresseerd te kunnen blijven. We 
kunnen concluderen dat de extra duur van het project niet ten goede kwam aan het 
proces van de jongere, ook al kwam het de uitvoering en coördinatie van het project zelf 
wel ten goede. 

ALGEMENE CONCLUSIES 

Buiten het effect en de impact van de hele COVID-19-situatie, kunnen we enkele 
algemene conclusies trekken over de methode en het implementeren van de leiding van 
de methode door jongeren. 

VOORDELEN VAN DOOR JONGEREN GELEIDE WORKSHOPS 
We hebben een zeer grote positieve verandering ervaren in de jongeren die de 
workshops leiden. Ze werden zelfverzekerder, ontwikkelden hun leiderschaps- en 
faciliteringsvaardigheden en we zagen grote veranderingen in hun aanwezigheid en 
houding. Het proces van het leiden van de workshops, maar ook de tijd nemen om vooraf 
na te denken over wat de leiders willen leren en ontwikkelen en daarna om te zien wat ze 
hebben opgedaan, helpt hen echt in hun zelfontplooiing. Bovendien creëren jongeren 
die de workshops leiden, in plaats van volwassenen, een compleet andere sfeer en 
dynamiek, wat gunstig is voor het proces van het creëren van bewustzijn over het 
onderwerp sociale inclusie. Wel is het goed om in ieder geval een kleine mate van 
'anciënniteit' te hebben tussen de leiders en de deelnemers. Zo zijn de leiders uit een 
klasse hoger dan de deelnemers of iets ouder. Dit maakt het gemakkelijker voor de 
leiders om zich comfortabel en zelfverzekerd te voelen en voor de deelnemers om de 
workshops niet in te halen. 

ONDERSTEUNING VAN DE JONGE LEIDERS 
Hoewel jonge leiderschap veel extra voordelen en betere resultaten oplevert, vereist het 
een grote hoeveelheid planning, reflectie en ondersteuning. Voor 15 uur workshop kun je 
gemakkelijk ook 15 uur extra planning en ondersteuning van een leerkracht of 
jongerenwerker tellen. We merken dat de ondersteuning die nodig is in het begin 
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meestal intenser is, wanneer de jongeren meer aanmoediging nodig hebben en de 
ondersteuning minder intensief wordt naarmate het verder in het proces komt. Dit komt 
doordat de jongeren meer ervaring opdoen met het leiden van de methode en er een 
nieuwe mindset wordt ontwikkeld. Daarmee wordt het na verloop van tijd gemakkelijker 
voor hen omdat ze meer vertrouwen hebben in hun leiderschapsrol. 

De ondersteuning is essentieel voor de jeugdleiders om een goed proces te hebben en 
te werken aan het ontwikkelen van hun competenties. Zonder dit creëer je het risico dat 
de jonge leiders een slechte ervaring hebben, onvoorbereid zijn en zich minder 
zelfverzekerd voelen aan het einde van het proces. Dit betekent dat als je als opvoeder of 
jongerenwerker niet de fulltime hebt om te investeren in de ondersteuning van de 
jeugdleiders, het beter is om het proces zelf te faciliteren. 

VRIJHEID IN HET GEBRUIK VAN DE METHODE 
Zoals gezegd biedt de Fairy Tales Life methode veel vrijheid om de ondersteunende 
activiteiten, duur van het proces en de algemene uitvoering aan te passen en te 
veranderen. We hebben positieve resultaten ervaren van alle nationale workshops, 
hoewel sommige met korte sessies over een lange periode waren en sommige intensiever 
waren gepland in slechts een paar dagen.  
Het is een zeer flexibele methode en geeft dus veel ruimte om deze aan te passen aan de 
behoeften van de (jonge) workshopleiders en de deelnemers. 

31



32


