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1. BESCHRIJVING VAN DE GROEPEN 

1.1 - Italië 

In Italië vond de "Lokale training over de Fairy Tales Life methode" plaats in 
aanwezigheid van 8 deelnemers aan de CDSR in Stranaidea, Turijn, tussen mei en juni 
2021. 

De training was verdeeld in vier sessies van elk 3 uur. De groep bestond uit onderwijzers, 
psychologen, psychotherapeuten en welzijnswerkers die rechtstreeks samenwerken met 
Stranaidea. 

In de eerste bijeenkomst was onze aandacht gericht op het leren kennen van de 
deelnemers, het verdiepen van hun voorkennis op het gebied van non-formeel onderwijs, 
hun professionele ervaringen en hun behoeften bij het werken met van groepen of 
individuele personen. 
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1.2 - LETLAND 

In Letland vond de "Lokale training over de Fairy Tales Life methode" plaats in 
aanwezigheid van 8 deelnemers aan een onlinebijeenkomst, in december tussen 04.12 
uur. - 13.12. 2021. 

De training was verdeeld in vier sessies van 1,5 uur. De groep bestond uit onderwijzers, 
een student "sociaal werk" en vrijwilligers in non-formeel onderwijs die rechtstreeks 
samenwerkten met de Gemeente Jaunpils.   

In het eerste deel richtten we ons op het leren kennen van elkaar en het begrijpen van 
elke achtergrond als onderwijzers, ook voor teambuilding. Met sommige deelnemers 
ontmoetten we elkaar op verschillende tijdstippen. 
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1.3 - HONGARIJE 

In Hongarije hebben we op 26 en 27 juni 2021 een tweedaagse training gehouden over 
de methoden van het Fairy Tales Life project. De 8 deelnemers waren een mix van 
Hongaarse en internationale personen die geïnteresseerd waren in het onderwerp en in 
het algemeen in Erasmus plus-projecten.  
 
De groep bestond uit 4 mannen en 4 vrouwen met verschillende achtergronden, zoals 
maatschappelijk werkers, architecten en mensen die overheidsbeleid studeerden.  
 
De training was verdeeld over  twee dagen, beide dagen waren we buiten in een park op 
Margaret Island en op elke dag waren er 3 sessies van twee uur en 30 minuten aan 
pauzes tussendoor. De eerste dag hebben we ons vooral gericht op het bespreken van 
verschillende soorten schoolervaringen die niet-formeel onderwijs en hun voordelen 
verbinden en de tweede dag hebben we het kaartspel doorgenomen, enkele verhalen 
gemaakt en de ervaringen van het project en de methoden en mogelijke verbeteringen 
besproken.
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1.4 - NEDERLAND 

In Nederland vond op 14 december 2021 online de "Lokale training over de Fairy Tales 
Life methode" plaats. We hadden 13 deelnemers, allemaal jongerenwerkers waren.  
Sommigen van hen doen vrijwilligerswerk op scholen, maar zijn officieel geen leraar. De 
deelnemers samen waren van 6 verschillende jeugdwerkorganisaties.   

We wilden heel graag een fysieke training organiseren om zelf met de kaarten aan de slag 
te kunnen, maar helaas maakte de coronasituatie het onmogelijk om de training fysiek te 
organiseren. 

Door de situatie was het ook al lastig om de training te plannen. In eerste instantie wilden 
we het als een aantal aparte bijeenkomsten organiseren, maar al snel was duidelijk dat 
niet alle deelnemers in staat waren om meer dan een dag vrij te maken.  
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2. BESCHRIJVING EN VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 

2.1 - Italië 

Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal energieke activiteiten gedaan, 
bijvoorbeeld "de golf", en activiteiten voor de fase "kennismaking". We verdeelden de 
deelnemers in paren: elk vertelde de ander in een paar minuten over hun leven en 
ervaring. Vervolgens nam elke persoon de beurt om zijn partner voor te stellen aan de 
rest van de groep. In het tweede deel hebben we dia's gebruikt om de achtergrond van 
het project en de storytelling-methoden die het inspireerden uit te leggen. Deelnemers 
schreven hun verwachtingen en wensen over de workshop op en bespraken deze 
vervolgens. De groep toonde meteen een grote interesse in het Fairy Tales Life-project en 
in de mogelijkheid om nieuwe activiteiten en nieuwe methoden te leren om creatief te 
werken in het educatieve werk met kinderen en jongeren. Op dit moment is het 
hoofdthema waar ze aan wilden werken al naar voren gekomen: emoties. 

In de tweede bijeenkomst stelden we een energieke oefening voor en een eerste 
activiteit die nuttig is om de verbeelding in groepswerk te leren kennen en te stimuleren: 
"beautiful corpse", een populair spel en activiteit uitgevonden door surrealistische 
kunstenaars.  
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Later, als brainstorm om het thema te identificeren, gebruikten we een vertelactiviteit met 
het doorgeven van een bal. Na het schrijven van de thema's die naar voren kwamen, 
bevestigden de deelnemers het thema emotions. 

In het tweede deel van de bijeenkomst werkten we aan de personages door de activiteit 
van emoties: drie cirkels zijn opgebouwd met het beschikbare materiaal (papier, wollen 
draad of stel je gewoon drie punten in de ruimte voor).  
Elke cirkel vertegenwoordigt een emotion: 1) geluk, 2) verdriet en 3) woede. De leider 
zegt een getal en de deelnemer komt de cirkel binnen en interpreteert de bijbehorende 
emotie. Tijdens de activiteit worden twee andere cirkels toegevoegd, 4) angst en 5) 
walging.  
We hebben veel tijd besteed aan het praten over methoden, activiteiten voor tieners en 
de mogelijkheid om een workshop te bouwen voor een of twee deelnemers. 
 
We hebben daarom een lijst gemaakt van personages en emoties: elke deelnemer trekt 
een kaartje uit de personagesstapel en een andere uit de eigenschappenstapel en zij /hij 
ensceneert de combinatie (zonder woorden te gebruiken). Anderen moeten het raden. 
Om meer aanknopingspunten te geven naar het werken met de personages, vertelden 
we de deelnemers welke activiteiten we gebruikten tijdens de workshops, zowel in Italië 
als in de partnerlanden. Dit werd gedaan aan het einde van elk type kaart. Het laatste 
deel van de bijeenkomst stond in het teken van het ontwerp van de kaarten. 

In de derde bijeenkomst, na de energizer-activiteit, werkten we aan locaties en objecten, 
respectievelijk met de activiteiten van storytelling met foto’s en met het magische object 
en het perspectief van het object. Na het tekenen van objecten en plaatsen, begonnen 
de deelnemers het deck te gebruiken door verhalen te vertellen. 

In de vierde en laatste bijeenkomst verkenden de deelnemers het gekozen thema, de 
emoties, de identificatie van de speciale kaart, "het ondersteboven", dat wil zeggen de 
omwisseling van fysieke kenmerken (superkrachten, omkeringen van dimensies) en 
gebeurtenissen. Vervolgens, verdeeld in paren en vervolgens in groepen, vertelden de 
deelnemers hun verhalen met behulp van het volledige deck. 
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2.2 - LATVIA 

In het eerste deel van de training deden we een aantal energieke en leer-
kennismakingsactiviteiten: deelnemers werden uitgenodigd om twee objecten te vinden - 
een die hen vertegenwoordigt en waar is en een willekeurig object, die onwaar is. 
Iedereen presenteerde de objecten, terwijl anderen moesten raden welke het juiste 
object was. Ook vertelden de deelnemers hun achtergrond als onderwijzers en personen.  
 
Het volgende deel was om deelnemers kennis te laten maken met het project en de 
methode in het algemeen. Daarna zijn we begonnen met alle hoofdelementen voor het 
opbouwen van een verhaal wat ook de basis is voor de Fairy Tales Life methode. 
Deelnemers deelden hun gedachten over elk element en we speelden een klein 
vertelspel: elke deelnemer nam een moment en stelde zich in stilte een element uit het 
verhaal voor en vervolgens maakte de hele groep samen een verhaal van deze 
elementen. 
 
Alle volgende 4 fasen waren gewijd aan elke kaarttype uit het Fairy Tales Life-kaartspel. 

De eerste ging over personages:  
Om warming-up activiteit keken we gewoon naar wat abstracte foto's en vertelden we 
onze gedachten over wat de deelnemers over de foto’s dachten en wat voor verhaal erbij 
hoorde.  Nadat de groep mogelijke personages voor het verhaal had besproken, maakten 
we een tekening op een gedeeld Jamboard-document. 
  
De tweede ging over objecten.  
Deelnemers werden uitgenodigd om voor een object te zorgen en na te denken over de 
mogelijke superkracht daarvoor. We speelden we het spel "Ja, maar", wanneer een 
deelnemer zijn object en zijn kracht deelt, gaat de volgende verder met “ja, maar” en 
noemt een negatieve bijwerking van van deze superkracht en vertelt verder over het 
object. Daarna heeft iedereen in Jamboard hun eigen objectkaarten gemaakt. 
 
De derde ging over locaties. 
 Deelnemers werden uitgenodigd om twee foto's op internet te vinden - een met hun 
droomlocatie en de andere met de laatste plaats waar ze zouden willen zijn.   Nadat 
iedereen zijn omslagfoto's had gewijzigd en zijn keuzes had gedeeld hebben we in 
Jamboard de locatiekaarten gemaakt. 
 
De laatste kaart ging over gebeurtenissen. Op Jamboard waren eerder al wat pagina’s 
opgezet met de namen van verschillende plaatsen zoals school, park, ouderlijk huis en 
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wat foto's. Deelnemers werden uitgenodigd om mogelijke situaties op te schrijven die op 
die plaatsen kunnen gebeuren of aannames te doen over wat er op foto's gebeurt. 

Zodra alle elementen voor het verhaal waren gemaakt, koos de groep willekeurig kaarten 
en werd uitgenodigd om een verhaal te maken van hun eigen kaarten.  

Tot slot werd het laatste dail van de training gebruikt om met elkaar te praten over 
mogelijke toepassingen en aanpassingen aan de methode voor het gebruikt in het werk 
van de deelnemers. 

11



2.3 - HONGARIJE 
 

In het eerste deel, nadat we elkaar beter hadden leren kennen met behulp van enkele 
geheugenspellen, gaf ik een algemene inleiding (met behulp van het geschreven 
projectbestand) en legde ik de resultaten van het project tot nu toe en onze toekomstige 
plannen voor de implementatie ervan uit.  

Daarna hebben we gedeeld over onze eigen ervaringen met formele education op de 
basis- en middelbare school en onze kennis of ervaring met het overwegen van niet-
formele onderwijsinstrumenten.  

Ten tweede hebben we een aantal ideeën verzameld over onze ideale school en 
gesproken over de vraag of onze toekomstige kinderen daar naartoe willen gaan of wat 
we in de nabije toekomst als een goede school beschouwen. Tot slot, terwijl we de 
verschillende elementen van de kaartmethode bespraken, hebben we de fysieke kaarten 
erbij gepakt. 
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De volgende dag na het spelen van wat actieve spelletjes om meer energie te hebben, 
zijn we gestart et jet tekenen en bespreken van de locatiekaarten. 

Terwijl we over favoriete en slechtste schoolherinneringen praatten, gingen we verder met 
gebeurtenis-kaarten en, na te hebben besproken wat anders had kunnen zijn, creëerden 
we de magische objectkaarten.  

Daarna verdeelden we de groep in 2 delen en creëerden we één verhaal per groep en 
vertelden het elkaar. Tot slot bespraken we onze ervaringen en laatste gedachten van het 
project in het algemeen en richtten we ons ook op deze training. 
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2.4 - Nederland 
 

Zoals gezegd heeft de situatie van het coronavirus ervoor gezorgd dat we ervoor hebben 
gekozen om één volledige intensieve trainingsdag te hebben. Dit was praktisch de enige 
manier om ervoor te zorgen dat de jongerenwerkers bij het hele proces aanwezig konden 
zijn. We besloten om de training van 09:00 tot 19:00 uur te organiseren en wat 
individuele werktijd in de dag ervoor te houden, zodat de deelnemers het totaal van 12 
uur voor de workshop zouden bereiken. 

We gaven als huiswerk aan de deelnemers om de hele Fairy Tales Life Tool Kit door te 
nemen om op de hoogte te zijn van de methode voordat ze beginnen. 

Op de trainingsdag zijn we gestart met 2 uur teambuilding, elkaar leren kennen en een 
korte presentatie van het Fairy Tales Life project zelf en de twee rondes van nationale 
workshops en de internationale trainingen. Omdat de deelnemers de methode al in de 
handleiding hadden gelezen, was het heel gemakkelijk om hen uit te leggen hoe het 
proces van het project werkte en om uit te leggen hoe het voor de jongeren was om de 
2e ronde van workshops te organiseren. 
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Na een korte pauze gingen we tot 13:00 uur verder door te kijken naar de 
ondersteunende activiteiten voor de karakter- en objectkaarten. We deden een aantal van 
de activiteiten die werden gebruikt in de nationale workshops, maar dan in een online 
aanpassing. Vlak voor de pauze gingen de deelnemers break-out rooms in om te 
bespreken hoe ze de activiteiten die we hebben gedaan konden aanpassen aan hun 
eigen doelgroepen. 

We hadden samen een lunchpauze online, waar er informeel tijd was om te praten over 
elkaars werk, verschillende projecten, maar ook hobby's en persoonlijke interesses. 

Van 14.00 tot 16.00 uur hebben we gekeken naar de locatie- en speciale kaarten en een 
aantal ondersteunende activiteiten gedaan. We deden een 'offline' sessie van 20 minuten, 
waarbij de deelnemers naar buiten gingen om een foto te maken van een interessante of 
rare locaties. Daarna hebben we die foto's gebruikt voor een vertelactiviteit. 

We nam een kijkje naar de gemaakte kaartspellen van nationale workshops en keken naar 
de kaartendecks die in de andere landen zijn gemaakt. Er was al een verzameling van een 
aantal van de kaarten digitaal gemaakt, zodat we in kleine groepen willekeurig een set 
van 2 karakterkaarten konden trekken, en een object-locatie- en speciale kaart. 
Vervolgens kregen de deelnemers in kleine groepjes de kans om verhalen te maken met 
behulp van de verschillende thema's van de kaartspellen, om de methode uit te kunnen 
proberen. Vanwege het hebben van slechts één dag training en beperkte tijd, hebben we 
van tevoren besloten om geen tijd te besteden aan het maken van onze eigen kaarten, 
maar de bestaande decks van de jongeren te gebruiken en meer tijd te besteden aan het 
werken met die kaarten om de methode beter te begrijpen. 

In het laatste blok van de training hebben we echt de tijd genomen om te praten over het 
nut van de methode in de organisaties en voor de doelgroepen van de aanwezige 
jongerenwerkers. Ook bespraken we mogelijke veranderingen met betrekking tot 
doelgroepen en gaven we de deelnemers wat individuele tijd om na te denken over hoe 
ze de methode in hun eigen werk kunnen implementeren. 
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3. FEEDBACK VAN DEELNEMERS 

3.1 - Italië 

Aan het einde van de workshop spraken de deelnemers hun grote tevredenheid uit over 
de methode en de voorgestelde activiteiten, omdat ze de mogelijkheid zagen om het in 
hun werk te kunnen gebruiken. Zelfs het gebruik met individuele personen, aangezien 
meer dan de helft van de groep werkt op scholen met jongeren met een beperking of 
aandachtsstoornissen. Sterker nog, tijdens alle oefeningen stelden de deelnemers zichzelf 
en ons vaak vragen over de aanpassing van deze activiteiten aan het gebruik met 
kinderen in plaats van jongeren. We stelde hen drie vragen die zij gemiddeld als volgt 
beantwoordden: 
 
- Wat zijn de sterke en kritische punten (zwaktes) van de methode? 
Het proces van het maken van kaarten, aanpassingsvermogen op basis van het doel, 
innovatief. 
 
- In welke context zou je de methode kunnen gebruiken? Hoe aanpasbaar is het? 
De meerderheid van de deelnemers werkt met tieners en gelooft dat ze in staat zijn om 
een versie voor hen te ontwikkelen, en met een klein aantal deelnemers (zelfs één 
gebruiker). 
 
- Peer leading of the processs: is het mogelijk? Welke voorwaarden zijn nodig om 
peer education mogelijk te maken? 
Peer education is mogelijk, vooral bij adolescente deelnemers. Het is moeilijk voor te 
stellen hoe de workshop door kinderen wordt geleid, zelfs als de kinderen goed worden 
begeleid in het geven van de workshops. Waarschijnlijk werkt dit beter voor oudere 
kinderen De meerderheid van de deelnemers is het erover eens dat de keuze van het 
thema waarop het kaartspel is gemaakt fundamenteel is: als het thema de deelnemers 
direct aangaat, zal de betrokkenheid groter zijn. 
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3.2 - LETLAND 

Aan het einde van de bijeenkomst stelden de deelnemers vragen en deelden ze hun 
mening hierover. Het was duidelijk dat online bijeenkomsten erg beperkend waren voor 
de activiteiten. Toch biedt de methode veel mogelijkheden voor het gebruik en is nuttig 
uit om hun studenten beter te leren kennen. Ook waren er meer vragen over hoe deze 
methode gebruikt kan worden in klassen voor zelfgestuurd leren.   
 
Een belangrijke punt wat werd aagegeven door deelnemers was om rekening te houden 
met situaties die kunnen ontstaan wanneer jongeren te maken hebben met 
psychologische problemen. Hoe en waar zou je hier dan op moeten ingrijpen? 

 We stelden hen drie vragen die ze gemiddeld als volgt beantwoordden: 
 
- Wat zijn de sterke en kritische punten (zwaktes) van de methode? 
De methode is eenvoudig en bevat veel leermogelijkheden. Ook is het goed voor 
gezinnen om elkaar te leren kennen en creativiteit te uiten. Het was duidelijk dat het het 
beste is om deze activiteit face-to-face te doen, niet online. 
 
- In welke context zou je de methode kunnen gebruiken? Hoe aanpasbaar is het? 
Deelnemers uiten de gedachten dat ze dit gemakkelijk kunnen gebruiken in de 
kleuterschool, klaslokalen, sociaal werk en in de gezinscontext. 
 
- Peer leading van het proces: kan het? Welke voorwaarden zijn nodig om peer 
education mogelijk te maken? 
Deelnemers zeiden dat het kon worden gebruikt tussen meer volwassen studenten, niet 
tussen kinderen. Het idee dat de methode is gemaakt als spelrollen, is zeer inclusief en 
helpt om de methode op een speelse manier echt beter te begrijpen. 
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3.3 -HONGARIJE 
 
Over het algemeen creëerde de workshop de sfeer van het delen van ervaringen van 
onderwijssystemen van over de hele wereld en het proberen te vinden van een aantal 
gemeenschappelijke niet-formele onderwijsinstrumenten die vergelijkbaar zijn met wat 
het project gebruikt. Daarnaast was er veel discussie over hoe het onderwijs in het 
algemeen kan worden verbeterd.  

We stelden hen drie vragen die ze gemiddeld als volgt beantwoordden: 
 
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van de methodologie? 
Creativiteit is de kracht die helpt om onze eigen vaardigheden tot uitdrukking te brengen, 
een zwakte van de methode zou de onzekerheid van jongeren kunnen zijn wanneer ze 
vinden dat ze niet goed kunnen tekenen. Interessant punt hier was dat jongeren met 
meer ervaring met niet-formele educatieve hulpmiddelen misschien beter zijn in tekenen 
dan studenten uit het formele onderwijs, wat ongelijkheid zou kunnen creëren in het 
geval van gemengde groepen en de verschillen zou kunnen versterken. 

- De context van de methodologie en de mogelijkheden om deze aan te passen 
Storytelling is een van de beste methoden als we het over werken met jongeren hebben, 
maar misschien werkt het het best onder de 12/13 jaar, wanneer ze daar nog op een 
bepaald niveau in geloven. 
 
- Is het mogelijk om peer leading te doen en zo ja welke voorwaarden zijn nodig om 
het mogelijk te maken? 
Ja, het is mogelijk en het kan voor de jongeren erg leuk en leerzaam zijn, maar een 
vriendelijke en ondersteunende leeromgeving is noodzakelijk om het te laten slagen, 
omdat het eng voor hen kan zijn.
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3.4 - NEDERLAND 

De deelnemers gaven aan dat ze de onlinetraining erg leuk vonden, maar ze ervoeren het 
als vrij intens, omdat het een hele dag was. Ze waren echt verbaasd dat de methode op 
zich heel eenvoudig is en dat het de ruimte geeft om het gemakkelijk aan te passen. 
Natuurlijk is de belangrijkste basis het maken van het kaartspel en het gebruik ervan, 
maar er is veel vrijheid in hoeveel tijd je aan verschillende fasen besteedt. 

We gebruikten de volgende 3 vragen als basis om de bruikbaarheid van de methode voor 
hen te bespreken en wat ze zouden moeten aanpassen om het met hun jongeren te 
gebruiken.  
 
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van de methode? 
Er werd door de deelnemers gezegd dat een van de sterke punten van de methode is dat 
het een 'verborgen' manier is om over inclusieonderwerpen te praten. Vooral bij jongeren 
in de puberteit krijg je een negatieve reactie als je gaat zitten om over deze onderwerpen 
te praten, maar met deze methode begin je ze op een hele leuke manier open te stellen 
voor het onderwerp. Ook de vrijheid om het aan te passen wordt gezien als een heel 
sterk punt van deze methode. Op basis daarvan heb je bijna geen materialen nodig en 
heb je geen kosten en kun je ermee doen en het helemaal gebruiken zoals jij dat wilt en 
wat past bij de jongeren. 

Een zwakte van de methode is dat het proces lang duurt, wat vraagt om inzet van de 
jongeren. Dit wordt gezien als gemakkelijker te doen op scholen dan in 
jeugdwerkorganisaties.  Op scholen is het mogelijk om wekelijkse of langdurige 
processen te plannen. In jongerenwerkorganisaties en buurthuizen is dat heel lastig. Dit 
maakt het moeilijk te gebruiken bij jongeren met een korte aandachtsspanne, als je geen 
vaste momenten hebt om met hen te werken. Ook werd vermeld dat zonder een 
eindevaluatie met de jongeren, de methode een deel van zijn waarde verliest en 
uiteindelijk vooral voor de lol is. Dit is een zwakte van de methode, omdat het risico 
bestaat dat sommige jongeren het hele proces niet bijwonen en vervolgens minder sterk 
afsluiten dan je had gehoopt. 
 
- In welke context zou je de methode kunnen gebruiken? Hoe aanpasbaar is het? 
Alle deelnemers werken met kinderen of met adolescenten. Allemaal voelden ze dat er 
zeker een manier is om de methode in hun eigen organisatieste gebruiken. Een conclusie 
was echter dat het duidelijk gemakkelijker te gebruiken is in schoolomgevingen dan in 
jeugdomgevingen, omdat je het op scholen in een vast tijdschema kunt inpassen en op 
die manier deelname tot het einde garandeert.   
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Een andere interessante opmerking van de deelnemers was dat de methode erg nuttig is 
voor andere dingen dan praten over Social Inclusion. Een van de jongerenwerkers 
vertelde dat ze het gemakkelijk kon gebruiken als een creatieve activiteit om een groep 
tieners in haar buurthuis elkaar te laten leren kennen door alle aangeboden activiteiten. 
Storytelling is iets dat tegenwoordig erg aanwezig en belangrijk is voor tieners om hun 
eigen verhaal te kunnen vertellen. Daarvoor biedt deze methode veel verschillende 
activiteiten en benaderingen. 
 

 
- Peer leading van het proces: kan het? Welke voorwaarden zijn nodig om het 
mogelijk te maken? 
De conclusie van de deelnemers was dat het in sommige situaties inderdaad mogelijk is 
om peer leading van het proces te gebruiken. De conclusie is echter dat het niet iets is 
dat geschikt is voor alle leeftijden van jongeren en voor alle doelgroepen. Waarschijnlijk is 
het effectiever met oudere kinderen en jongeren, omdat er bij de jongere kinderen veel 
onzekerheid is om te leiden voor leeftijdsgenoten. 
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Ook concludeerden de deelnemers dat als je als jongerenwerker of leerkracht besluit om 
met peer leading te gaan werken, je er echt voor moet zorgen dat je ook de tijd 
beschikbaar hebt om de jonge leiders te ondersteunen. Dit betekent dat je twee keer de 
tijd van de workshops nodig hebt om met de jongerente gaan zitten, hen te helpen de 
activiteiten te ontwerpen en met hen na te denken over wat ze tijdens het leiden hebben 
geleerd. 

Als je als leerkracht of jongerenwerker niet de tijd hebt om volop in deze ondersteuning 
te investeren, is het waarschijnlijk beter om het gewoon zelf te leiden. Er is een kans om 
meer onzekerheid en problemen voor de jongeren te creëren als je je niet kunt inzetten 
voor de juiste ondersteuning. 

Het kan heel nuttig zijn om peer leading te hebben met 'vreemden', zodat de jongeren 
niet hoeven te leiden voor directe leeftijdsgenoten, maar mensen die ze niet kennen of 
misschien een beetje jonger zijn. Dit maakt het voor de peer leaders makkelijker om als 
leider een vorm van 'autoriteit' te hebben en maakt het leiden wat makkelijker. 

Tot slot concludeerde de groep dat peer leading alleen in een veilige omgeving kan 
plaatsvinden. Dus als het van tevoren niet mogelijk is om deze veilige plek onder de 
jongeren echt te creëren, dan is het beter om geen peer leading te hebben. Hoe leuk het 
ook is om jongeren workshops te laten leiden voor andere jongeren, als het niet mogelijk 
is om een veilige plek te garanderen, is het onethisch om een jongere in deze kwetsbare 
positie te brengen. 
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4. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

AANPASSINGSVERMOGEN 
Uitgaande van alle lokale trainingservaringen in de vier landen, is het meest relevante 
element van innovatie dat wordt genoemd, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen 
van de methode zelf. 

De meerderheid van de deelnemers aan de lokale trainingen waren jongerenwerkers, in 
plaats van leraren. Vanuit het perspectief van het jongerendwerk en het niet-formele 
onderwijs is er al een sterke focus op het aanpassen van uw activiteiten en methoden aan 
de specifieke behoeften van je doelgroep. Dit betekent dat het voor een bruikbare 
methode essentieel is om deze te kunnen transformeren in relatie tot de doelgroep van 
gebruikers. 

De deelnemers aan de lokale trainingen kwamen tot de conclusie dat de methode overal 
kan worden gebruikt, buiten of binnen in elk type ruimte, fysiek of via online platforms, 
zonder buitensporige kosten in materialen. De methode gaf veel vrijheid in het gebruik 
van de ondersteunende activiteiten en het gebruik van verschillende werkvormen, zoals 
theater, creatieve methoden en fysieke activiteiten. 

In relatie tot deze ervaringen kwamen er bij de deelnemers duidelijk verrassende ideeën 
voor aanpassing naar voren. De mogelijkheid om de workshop voor individueel gebruik 
uit te voeren werd voorgesteld, met name in het geval dat de jongeren psychiatrische 
problemen, aandachtsstoornissen of speciale behoeften hebben: de leider kan een "ad 
hoc" pad voor de gebruiker creëren, misschien als een sessie ter voorbereiding op een 
workshop waarin het samen met leeftijdsgenoten of een gemengde groep deelnemers 
kan worden geïntegreerd. 

Een ander mogelijk gebruik stelt de betrokkenheid van gezinnen voor: het is een manier 
om aan een specifiek thema te werken, dankzij de uitdrukking van creativiteit, wat kan 
leiden tot een versterking van banden en relaties. 

De verschillende sociale en culturele context in elk land leidde tot verschillende 
standpunten en verschillende meningen van mensen die betrokken waren bij de lokale 
trainingen, met betrekking tot elementen van de Fairy Tales Life-methode. Zo is in 
sommige gevallen gebleken dat vertelactiviteiten, maar vooral tekenactiviteiten, onder de 
12/13 jaar beter kunnen werken, wanneer er een grotere betrokkenheid is bij de praktijk 
en het gebruik van spelletjes of recreatieve activiteiten. 
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Een gemeenschappelijke mening, aan de andere kant, is duidelijk in de erkenning van de 
kracht van storytelling om belangrijke onderwerpen te verkennen, in het immense 
thematische geheel van inclusie, op een "verborgen" manier. Veel onderwerpen zoals 
racisme, pesten, seksisme en sociale uitsluiting in het algemeen zijn extreem gevoelig 
voor jongeren om op een directe manier te worden besproken en het direct bespreken 
ervan leidt vaak tot het maken van grappen en het innemen van extreme perspectieven 
en meningen. Wanneer de methode echter een mogelijkheid creëert om impliciet aan 
deze onderwerpen te werken, hebben jongeren de kans om het uit de eerste hand te 
ervaren en deze ervaring mee te nemen wanneer ze de onderwerpen later beginnen te 
bespreken. 

De kracht van het sprookje, al in zijn voorouderlijke educatieve vorm, produceert een 
effect van emotionele betrokkenheid en onderwijs zonder de verteller noodzakelijkerwijs 
het middelpunt van de aandacht te laten voelen. Evenzo voelen jongeren die het 
kaartspel in het creatieproces gebruiken zich vrijer en comfortabeler om hun meningen, 
gedachten en zelfs directe ervaringen op een makkelijke manier te uiten en ervan te 
profiteren. 

MOGELIJKE ZWAKTE VAN DE METHODE 
Een mogelijke zwakte van de methode die meerdere keren werd genoemd, is de lengte 
van het proces, omdat het tijd en aandacht vereist. Om deze reden lijkt de context van 
formeel onderwijs de ideale omgeving om de hele activiteit uit te voeren: op scholen is 
het mogelijk om wekelijkse of langdurige processen op een gemakkelijkere manier te 
plannen dan in jongerenwerkorganisaties. Daar komt het vaker voor dat jongeren komen 
wanneer ze dat willen en niet verplicht zijn om aanwezig te zijn. In het jongerenwerk zou 
het interessanter kunnen zijn om te kijken naar de mogelijkheid om de workshop in een 
korter en intensiever tijdsbestek te organiseren, bijvoorbeeld in één heel weekend. Dit 
creëert een grotere kans voor de jongeren om zich volledig in te zetten en van begin tot 
eind betrokken te zijn bij het proces. 

PEER LEADING 
Met betrekking tot peer leading moeten enkele fundamentele punten worden overwogen 
voordat het wordt geïmplementeerd. Het is niet functioneel voor alle leeftijden zonder 
onderscheid. Voor tieners is het praktischer en gebruiksvriendelijker dan voor kinderen. 
Voor de jongste leeftijden kan het lastig zijn om een peer-workshop op een veilige, 
positieve manier te geven voor de deelnemers en de leider. Zelfs een klein verschil, een 
leeftijdsverschil waarbij de leider ouder is dan de deelnemers, zelfs een paar jaar, geeft 
de laatste meer autoriteit in het beheer van groepsdynamiek. Het kan ook heel nuttig zijn 
om peer leading te hebben met "vreemden", zodat de jongeren niet hoeven te leiden 
voor directe leeftijdsgenoten met wie hij bijvoorbeeld al jaren in een klascontext bezig is. 
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Indien uitgevoerd binnen een school, is de aanwezigheid van de leraar essentieel. Een 
vriendelijke leeromgeving is noodzakelijk omdat het eng kan zijn voor de jonge leiders.  
 
EINDCONCLUSIE 
Kortom, het proces van het maken van het kaartenspel "Fairy Tales Life" kan nuttig zijn 
voor elke gebruiker die rechtstreeks met jongeren van alle leeftijden werkt. 
De methode creëert de mogelijkheid om te werken aan vraagstukken die hen direct 
aangaan, waardoor ze de kans krijgen om zich te uiten, elkaar te confronteren en 
misschien mogelijke oplossingen voor de problemen die ze ervaren te visualiseren of uit 
te wisselen. 

Een andere sterke conclusie is dat de Fairy Tales Life methode veel vrijheid biedt om de 
ondersteunende activiteiten, duur van het proces en de algemene implementatie aan te 
passen en te veranderen. Je kunt volledig op basis van de behoeften van je doelgroep 
beslissen of het een lang systematisch proces of een kort intensief proces moet zijn. Je 
kunt alle soorten activiteiten toevoegen die je denkt dat de groepsdynamiek en het 
groepsproces ten goede komen. 

Peer leading is een uitvoering die alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden 
bereikt: wanneerhier de mogelijkheid is om het hele proces met de juiste timing uit te 
voeren, met de aanwezigheid van leraren of jongerenwerkers die in staat zijn om 
adequate ondersteuning te bieden. 

Deze ondersteuning is essentieel voor de jonge leiders om een goed proces te hebben 
en te werken aan de ontwikkelingvan 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 jonge 
leiders, het beter is om het proces zelf te faciliteren. 
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