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Voorwoord 
Voor u ligt de methodiek Be-it!, het resultaat van het gelijknamige pilot project waaraan het Bureau
Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden heeft gewerkt in de periode 2008-2011.

Het doel van Be-it! is jongeren perspectief bieden op het gebied van scholing en arbeid. Schooluitval is een
groot probleem. Het leidt tot grote hoeveelheden jongeren zonder startkwalificatie. Zij zijn hierdoor vrijwel
kansloos als starter op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Binnen het project Be-it! wordt aan jongeren geleerd hoe zij effectief aan de maatschappij kunnen
deelnemen. Daarbij wordt het belang van scholing en arbeid uitgebreid toegelicht.

In totaal hebben 73 jongeren succesvol aan het project deelgenomen. Ze hebben in hun eigen tijd 9 weken
intensief het project doorlopen, waarbij ze de kans kregen kennis op te doen over vooroordelen en het
innemen van de slachtofferrol. Ook kregen ze de mogelijkheden tot empowerment aangereikt en oefenden ze
in vaardigheden als communiceren, netwerken en solliciteren.

Met de methode Leave-it, Take-it, Be-it! worden jongeren in staat gesteld op eigen kracht een baan te zoeken
en leren ze vooral - dat is het allerbelangrijkst - een voorbeeld voor zichzelf en voor andere jongeren te zijn.

Het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden bedankt de deelnemende jongeren, de
scholen en iedereen die met inzet, betrokkenheid, kwaliteit en inspiratie aan de totstandkoming van het project
Be-it! een bijdrage heeft geleverd.

Gert-Jan Ankoné

Directeur Bureau Discriminatiezaken
Hollands Midden & Haaglanden
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in vaardigheden als communiceren, netwerken en solliciteren. 

Met de methode Leave-it, Take-it, Be-it! worden jongeren in staat gesteld op eigen kracht een baan te zoeken 
en leren ze vooral - dat is het allerbelangrijkst - een voorbeeld voor zichzelf en voor andere jongeren te zijn.
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1. Inleiding 
Op basis van jarenlange ervaring in het onderwijs en een uitgebreide literatuurstudie is een methodiek tot 
stand gekomen voor het project Be-it!. Het is een nieuwe en op basis van de eerste ervaringen succesvol te 
noemen werkwijze waarover ook jongeren zeer tevreden zijn. Bij deze nieuwe aanpak is uitgebreid aandacht 
voor het versterken van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongeren. Het doel van het project is het 
bieden van nieuwe perspectieven aan jongeren in het dagelijkse leven.

Deze methodiekbeschrijving Be-it! is tot stand gekomen op basis van de praktijkervaring, die is opgedaan 
binnen de vijf pilotgroepen van het project Be-it! in Den Haag. Deze beschrijving is overdraagbaar gemaakt 
aan derden. Om de kwaliteit van het project te kunnen waarborgen, is het vereist om een Train de trainer- 
cursus	te	volgen.	Bij	de	Train	de	trainer-cursus	is	er	specifieke	aandacht	voor	het	werven	van	scholen,	dit	
wordt niet in deze methodiek beschreven. 

Be-it! bestaat uit:
•	 Algemene	beschrijving	van	de	methodiek
 Hierin wordt toegelicht welke methoden worden toegepast bij de uitvoer van de lessenreeks.

•	 Trainershandleiding	
 Hierin wordt achtergrondinformatie gegeven over de lessen en de Be-it! methode.

•	 Leshandleiding	
  De leshandleiding dient voor de uitvoer van de lessen. Middels werkbladen worden de lessen  

stapsgewijs toegelicht. 

•	 DVD	Leave-it,	Take-it,	Be-it!	
  De DVD dient ter ondersteuning van het lesonderdeel Leave- it. Deze geeft input om gesprekken op 

gang te brengen. 

•	 Certificaat	
	 Het	certificaat	wordt	aan	het	eind	van	het	project	aan	de	leerlingen	uitgereikt.	

•	 Tips	en	Tools	boekje
  Het Tips en Tools boekje is voor de deelnemende jongeren bedoeld en kan ter ondersteuning  

van de lessen worden gebruikt. 

•	 Website	
  Door de inzet van de website is Be-it! ook toegankelijk voor de jongeren die niet deelnemen aan het 

project. Doel van de website is het bieden van een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen 
en problemen over scholing en arbeid.

1.1	 Bureau	Discriminatiezaken	
Het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden is een onafhankelijke organisatie, die het 
bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling als doel heeft. Naast het behandelen 
en registreren van klachten over discriminatie investeert het bureau in preventietaken, zoals voorlichtingen en 
projecten. Ook onderzoek en beleidsadvisering behoren tot de werkzaamheden. Deze worden binnen diverse 
maatschappelijke terreinen uitgevoerd, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en woonomgeving.
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2. Aanleiding
Schooluitval	is	een	groot	probleem.	Het	leidt	tot	grote	hoeveelheden	jongeren	zonder	startkwalificatie,	die	 
vrijwel kansloos zijn in de maatschappij en als ze de arbeidsmarkt betreden. Voortijdige schoolverlaters krijgen 
met name op de arbeidsmarkt al vroeg met discriminatie te maken of ervaren dit zo. Het Bureau Discriminatie-
zaken meent daarom dat het weerbaar maken van deze groep een belangrijke, preventieve bijdrage levert 
aan het bestrijden van discriminatie. Daarvoor is het project Be-it! ontwikkeld.

Be-it! is een project dat jongeren, in het bijzonder jongeren die in het onderwijs dreigen de aansluiting te 
verliezen (potentiële drop outs), inzicht geeft in de rol van het eigen handelen en de eigen houding als het 
gaat om het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. De jongeren leren een positief zelfbeeld te scheppen en 
de slachtofferrol te verlaten. Dit gebeurt door middel van het aanwenden van technieken waarmee ze meer te 
weten komen over de eigen mogelijkheden en het actief ernaar handelen. Het individu staat hierbij centraal. 
Be-it! is een nieuwe, innovatieve manier om jongeren, die zichzelf bij voorbaat als kansloos zien, een nieuw 
perspectief te bieden en daarmee schooluitval tegen te gaan.

Jongeren die voortijdig hun school verlaten, hebben veel moeite een positie te verwerven op de arbeidsmarkt. 
Voortijdige	schoolverlaters	(vsv’ers)	hebben	geen	startkwalificatie.	Jongeren	zonder	startkwalificatie	hebben	
de	helft	minder	kans	een	baan	te	vinden	dan	jongeren	die	wel	een	startkwalificatie	hebben.	Ze	raken	ruim	vijf	
keer zo vaak op het criminele pad1.	Daar	komt	bij	dat	de	vsv’ers	zonder	startkwalificatie	vaak	blijven	steken	op	
een lager niveau dan zij zouden aankunnen. Dit terwijl onze kenniseconomie staat te springen om geschoold 
personeel en de samenleving steeds meer te maken heeft met vergrijzing en ontgroening. 

Er vallen twee typen schoolverlaters te onderscheiden volgens het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeids-
markt (KBA). De eerste groep jongeren verlaat voortijdig de school zonder dat er sprake is van een probleem-
geschiedenis en de tweede groep bestaat uit risicojongeren. Dit zijn jongeren die problemen hebben op ten 
minste twee van de vier onderdelen betreffende de leefgebieden school, werk, gezin en vrije tijd enerzijds en 
gedragstoornissen anderzijds, en daarmee samenhangend risicogedrag vertonen. Van deze tweede groep 
wordt wel verondersteld dat zij door middel van interventie het risicogedrag kunnen leren beheersen en zo 
weer een positief toekomstperspectief kunnen krijgen.2 Be-it! richt zich op deze groep risicojongeren.

Uit	onderzoek	van	de	Rekenkamer	Rotterdam,	die	54	vsv’ers	interviewde,	komt	een	top	vijf	naar	voren	van	
onderwijsgerelateerde redenen waarom jongeren voortijdig hun school verlaten:3 
•	 Problemen	in	de	klas	of	op	school
•	 Een	verkeerde	opleidingskeuze	of	niet	weten	wat	te	kiezen	
•	 De	inflexibiliteit	van	het	onderwijssysteem
•	 Het	niveau	van	de	opleiding	is	te	hoog	of	te	laag
•	 Het	niet	kunnen	vinden	van	een	stageplaats

Een deel van deze knelpunten wordt in verband gebracht met uitsluiting en achterstelling van bepaalde 
risicogroepen. Uit onderzoek naar de relaties tussen de achtergrondkenmerken en competenties van leerlin-
gen en hun advies voor voortgezet onderwijs blijkt dat kinderen van ouders die alleen lager onderwijs hebben 
gevolgd meestal een advies onder vmbo-tl niveau krijgen, terwijl kinderen met ouders die universitair of hbo 
zijn opgeleid meestal een advies boven havo niveau krijgen. Kinderen met lager opgeleide ouders scoren over 
het algemeen lager op cognitieve competenties dan kinderen met hoger opgeleide ouders. Ditzelfde geldt 
voor niet-cognitieve competenties als werkhouding.4

Al	sinds	het	einde	van	de	jaren	’60	is	er	aandacht	voor	‘kwetsbare	kinderen’	in	het	onderwijs.	Dit	had	aanvan-
kelijk	voornamelijk	betrekking	op	de	autochtone	arbeiderskinderen	en	later	ook	op	meisjes.	Sinds	de	jaren	’80	
richtte de aandacht zich echter voornamelijk op allochtone kinderen, waarbij de nadruk van de achterstands-
bestrijding vooral op taal lag. De evaluaties van extra aandacht voor taalontwikkeling zijn echter niet al te 
positief. In 2001 bleek uit de Rapportage Minderheden dat Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse kinderen aan 
het eind van de basisschool nog steeds een taalachterstand hebben van ongeveer 2 jaar.5
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Daarnaast komen uit het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam knelpunten naar voren die vooral 
persoonsgebonden zijn:
•	 Individuele	problemen	(sociaal-psychologisch,	agressief,	dyslectisch),	problemen	thuis
•	 (te)	Weinig	ondersteuning	van	de	ouders
•	 Detentie
•	 Bewuste	eigen	keuze	te	stoppen
•	 Verkeerde	vrienden	en	het	straatleven
•	 Problemen	met	de	huisvesting
•	 Schulden

2.1 Stages
Het niet vinden van een stage is een van de belangrijke onderwijsgerelateerde knelpunten waardoor risico-
jongeren uitvallen betreffende onderwijs. Stageplaza.nl, een Nederlandse online-stagebank, vraagt jaarlijks 
studenten en docenten naar hun mening over het lopen van stages. Uit de enquête onder docenten bleek dat 
29% van de docenten die problemen ondervinden bij het begeleiden voornamelijk knelpunten zien bij  
de stagebedrijven en de motivatie en het kennisniveau van de leerlingen. Van de docenten had 66%  
daadwerkelijk problemen met hun stagiairs, waarvan 28% met leerlingen die voortijdig de stage stopten.6

Over het algemeen wordt aangenomen dat vooroordelen tegen bepaalde groepen een belangrijk knelpunt  
vormen, zowel bij het vinden van een stage als op de werkvloer tijdens een stage. In 2005 is door de  
Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar discriminatie van mbo-stagiairs. Hieruit bleek dat Marokkaanse 
sollicitanten gemiddeld 30% minder kans maakten op een uitnodiging dan autochtone.7

Uit onderzoek van Stageplaza bleek met betrekking tot discriminatie bij stages dat 24% van de docenten in  
de veronderstelling is dat er gediscrimineerd wordt tijdens de sollicitatieprocedures bij stages. 30% acht het 
mogelijk dat er gediscrimineerd wordt en 23% van de docenten heeft daadwerkelijk gevallen van discriminatie 
meegemaakt.8

Leerlingen vinden hun stages voornamelijk via het internet. De meeste studenten hebben binnen een maand 
een stageplek gevonden, maar toch is 61% ervan overtuigd dat er wordt gediscrimineerd tijdens de sollicitatie-
procedures.9

Naar discriminatie op de arbeidsmarkt is veel meer onderzoek gedaan dan naar discriminatie bij stages. 
Daaruit blijkt dat discriminatie voor bepaalde groepen een belangrijke belemmering vormt om aan een baan te 
komen.10  Vooralsnog zijn er geen redenen om te veronderstellen dat dergelijke discriminatie bij stages geen 
rol zou spelen.

Discriminatie kan echter niet als enige knelpunt worden gezien bij het vinden van een stage. Uit onderzoek 
naar onderwijsgerelateerde knelpunten bij het vinden en voltooien van een stage kwamen onder andere de 
volgende knelpunten naar voren: 11

•	 Sollicitatievaardigheden
•	 Beroepshouding
•	 Slachtofferrol	

2.2 Sollicitatievaardigheden
Risicojongeren, voornamelijk die uit de laagste niveaus van het mbo, vinden vaak geen stage door een gebrek 
aan sollicitatievaardigheden. Een negatieve houding, passiviteit en gebrek aan zelfvertrouwen maken dat 
jongeren hun eigen afwijzing creëren. Allochtone risicojongeren ondervinden bovendien problemen door een 
slechtere beheersing van de Nederlandse taal en het ontbreken van netwerken in de omgeving die toegang 
tot een stage zouden kunnen geven.12

2.3 Beroepshouding
Naast het ontbreken van sollicitatievaardigheden ontbreekt het risicojongeren vaak aan sociale vaardigheden. 
Werkgevers ergeren zich vaak aan kauwgom kauwen tijdens gesprekken, de mobiele telefoon opnemen, 
veelvuldig	te	laat	komen,	niet	afmelden	bij	ziekte	enzovoort.	Binnen	sommige	opleidingen	is	zelfreflectie	dan	
ook een belangrijk onderdeel om sociale vaardigheden en competenties aan te leren. Echter, in het bijzonder 
bij	allochtone	leerlingen,	blijkt	zelfreflectie	wel	eens	problematisch,	omdat	leerlingen	zich	dan	kwetsbaar	
moeten opstellen.
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2.4 Slachtofferrol 
Het Bureau Discriminatiezaken heeft in de afgelopen jaren diverse voorlichtingen binnen het voortgezet 
onderwijs uitgevoerd. Bij het thema arbeidsdiscriminatie lieten de jongeren veelal weten dat zij volgens hen 
onterecht gediscrimineerd worden. Volgens de jongeren zouden zij over de juiste competenties beschikken, 
maar	zouden	de	werkgevers	geen	‘buitenlanders’	en	‘jongeren’	willen.	Ook	lieten	zij	weten	dat	het	niet	erg	is	
als	je	een	keer	te	laat	komt	of	je	werk	niet	af	krijgt,	want	‘je	bent	een	leerling	en	daarom	mag	je	leren’.

‘Ik heb al zo vaak geprobeerd een stageplek te vinden. Ik heb gebeld, ben langsgegaan, maar het enige  
antwoord dat ik kreeg, was “geen plek”. Fuck hun!  Dan maar van school afgegaan. Een uitkering krijgen is 
ook lekker’  
Be-it! leerling, 17 jaar

De praktijkervaringen van het Bureau Discriminatiezaken sluiten aan bij de resultaten van diverse onderzoeken 
die zijn verricht naar jongeren en de risicofactoren van het vroegtijdig verlaten van school. Deze ervaringen 
hebben ertoe geleid dat een divers aanbod is ontwikkeld voor het tegengaan van:
•	 Een	negatieve	zelfbeeld	
•	 Het	hebben	van	vooroordelen	over	school	en	werkgevers
•	 Het	blijven	hangen	in	een	slachtofferrol	

Dit aanbod heeft geresulteerd in het allesomvattende project Be-it!. Hierbij wordt ingegaan op de bovenge-
noemde knelpunten. Door het aanreiken van praktische opdrachten en oefenopdrachten leren de jongeren  
de voordelen van eigen initiatief en de nadelen van het in de slachtofferrol blijven hangen. In de methodiek-
beschrijving wordt weergegeven hoe dit wordt bereikt.
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3. Be-it!
Be-it! is een trainingsprogramma dat zich richt op jongeren in het voortgezet onderwijs. De aanpak van Be-it! 
kent verschillende fasen, namelijk Leave-it, Take-it en Be-it!. 

Deze drie fasen gaan in op de slachtofferrol, het creëren van eigen kansen en een voorbeeld zijn voor 
anderen. De jongeren volgen gedurende 12 weken een lesprogramma, geheel op vrijwillige basis en in hun 
eigen	tijd.	Aan	het	einde	van	het	traject	krijgen	de	jongeren	een	certificaat	waarmee	zij	kunnen	aantonen	dat	
zij de training met succes hebben doorlopen.

Samengevat is Be-it! een trainingsprogramma dat: 
•	 	Onder	jongeren	het	inzicht	vergroot	in	de	oorzaken	van	knelpunten	die	ze	tegenkomen	in	het	dagelijks	

leven, bijvoorbeeld bij het afmaken van school, zoeken naar werk enzovoort.
•	 	Jongeren	verschillende	sociale	vaardigheden	aanleert	en/of	bijstuurt	in	hun	sociale	gedrag.	

Be-it! is een programma voor kwetsbare jongeren met als doel het vergroten van hun weerbaarheid en 
maatschappelijke	zelfredzaamheid.	De	jongeren	worden	bewust	gemaakt	van	hun	mogelijkheden.	Zij	ontwik-
kelen vaardigheden om controle over hun leven te krijgen en krijgen in het project de gelegenheid om hiermee 
te oefenen. 

Een	centraal	element	in	Be-it!	voor	jongeren	is	‘empowerment’,	ofwel	het	in	staat	stellen	tot	het	hebben	van	
meer zelfbeschikking, een positief identiteitsgevoel en doorzettingsvermogen. Dit sluit aan bij de aanwezige 
(potentiële) krachten die in een jongere en in zijn omgeving aanwezig zijn. Deze worden bij Be it! versterkt.
Klomp en anderen stellen dat jongeren uit de doelgroep een motivatie met een spanningsboog van ongeveer 
6 weken hebben. Het is daarom van groot belang voor het project dat er goede begeleiding is op het gebied 
van motivatie en empowerment. Be-it! is erop gericht jongeren medeverantwoordelijk te maken voor hun 
keuze deel te nemen aan dit project. De kans op het succesvol afronden zal hierdoor worden vergroot. Het 
doel is dat de jongeren daarna een beter uitzicht hebben op een vervolgopleiding en werk. 

3.1	 Doelgroep	Be-it!	
Be-it! richt zich op kwetsbare jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het gaat niet om jongeren die al zijn 
ontspoord, maar om een groep die het risico loopt te ontsporen. Kwetsbare jongeren behoren tot een risico-
groep.	Zij	hebben	enerzijds	problemen	op	tenminste	twee	van	de	vier	onderdelen	betreffende	de	leefgebieden	
school, werk, gezin en vrije tijd. Anderzijds hebben ze gedragsstoornissen en vertonen ze daarmee samen-
hangend risicogedrag. Er wordt verondersteld dat zij dit door middel van een interventie kunnen beheersen en 
weer een positief toekomstperspectief kunnen krijgen.

Naar aanleiding van de praktijkervaringen is duidelijk geworden dat jongeren die te kampen hebben met 
gedragsstoornissen	niet	in	alle	gevallen	binnen	het	doelgroepenprofiel	van	het	project	Be-it!	passen.	Het	
betreft jongeren die te maken hebben met een ruige leefomgeving: het in aanraking komen met de politie,  
het te maken krijgen met misbruik of met een ontregelende gezinsituatie. De training moet een aanvulling zijn 
op het onderwijs ten aanzien van het aanleren van vaardigheden. De training fungeert niet als hulpverlenings-
project.

Risicojongeren met problemen op het gebied van school, werk, gezin en vrije tijd behoren wel tot de Be-it! 
doelgroep. Deze kunnen als volgt worden getypeerd:

•	 Jongeren	die	problemen	hebben	met	het	vlot	omgaan	en	samenwerken	met	anderen
•	 Jongeren	met	een	negatief	zelfbeeld
•	 Jongeren	die	te	kampen	hebben	met	negatieve	beeldvorming
•	 Jongeren	die	niet	weten	welk	gedrag	er	van	ze	wordt	verwacht	
•	 Jongeren	die	terughoudend	zijn:	schuw,	verlegen	of	passief
•	 	Jongeren	die	provocerend	zijn:	licht	ontvlambaar,	brutaal,	kunnen	niet	goed	omgaan	met	kritiek	 

of dagen mensen uit

Jongeren	met	grote	ontwikkeling-	en	gedragstoornissen	passen	niet	in	het	profiel	van	Be-it!.	Dat	is	in	de	
praktijk gebleken. Helder moet zijn dat Be-it! een training is waarbij de interventie plaats vindt door middel  
van empowerment. 
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Jongeren die niet in aanmerking komen voor het Be-it! project:
•	 Jongeren	met	een	ernstige	neurologische	of	psychische	aandoening
•	 Jongeren	met	een	zware	emotionele	problematiek,	zoals	depressie	of	een	dieper	liggende	angststoornis	

3.2	 Doelstellingen	Be-it!	
De doelstellingen van Be-it! zijn: 

•	 Het	optimaliseren	van	de	weerbaarheid	van	jongeren	door:	
 - Het bevestigen van de reeds bestaande (positieve) attitude
 -  Het verbeteren van communicatieve vaardigheden die gebruikt kunnen worden in de  

dagelijkse omgang, bijvoorbeeld op school, op het werk of bij een sollicitatie
 - Het leren omgaan met negatieve beeldvorming en vooroordelen 
 - Het leren verlaten van de slachtofferrol 

•	 Het	versterken	van	sociale	competenties:
 - Sociale signalen leren herkennen en interpreteren
	 -	 Op	sociale	interacties	kunnen	anticiperen	en	reflecteren
 - Handelingsstrategieën bedenken om een doel te bereiken
	 -	 Zelfvertrouwen	uitstralen	in	sociale	interacties

•	 Het	vergroten	van	de	weerbaarheid	door:
 - Het vergroten van het zelfvertrouwen 
 - Het verbeteren van de (lichaams)houding
 - Het leren herkennen en erkennen en het kunnen stellen van de eigen grenzen 
 - Bewustwording van de eigen fysieke, emotionele en mentale kracht 

•	 Het	vergoten	van	de	alertheid	op	discriminatie	en	de	preventie	daarvan	door:
 - Het vergroten van de kennis over het discriminatierecht
 -  Het vergroten van de kennis over het verschijnsel discriminatie en de uitingsvormen hiervan, zodat men 

feitelijke discriminatie kan herkennen en kan onderscheiden van vermeende, ervaren discriminatie

3.3 Aanbevolen randvoorwaarden Be-it!
Om het project Be-it! optimaal te kunnen uitvoeren, dienen de volgende randvoorwaarden in acht te worden 
genomen:

Locatie 
Omdat Be-it! een project is dat los staat van de school, is het raadzaam het project buiten de school uit te 
voeren. Dit vanwege het feit dat de nieuwe omgeving een extra stimulans is om nieuwe kennis op te nemen. 
Daar waar de jongeren op school stoer, defensief of op hun hoede moeten zijn, kan de externe locatie als 
veilige thuishaven dienen. 

Rolverdeling 
In het project Be-it! hebben de drie belangrijkste partijen - de jongeren, de school en de trainer - een eigen 
perspectief: 
•	 	De jongeren hebben een manier gevonden om zich te redden en te overleven. Of ze daarmee wel of niet 

tevreden zijn, zal per persoon verschillen, maar in elk geval heeft iedereen zekere mogelijkheden en 
kansen. Het deelnemen aan Be-it! is voor veel jongeren een nieuw perspectief.

•	 De	school	heeft	de	leiding	bij	het	werven	van	de	jongeren	en	heeft	tevens	een	stimulerende	taak.
•	 	De	trainer	wil	de	jongeren	zoveel	mogelijk	stimuleren	en	bijleren.	De	trainer	is	het	zetje	in	de	rug	dat	de	

deelnemende jongeren nodig hebben.

3.4 Werving jongeren 
De jongeren die aan het project Be-it! deelnemen, worden op de scholen geworven. De praktijk heeft uit-
gewezen dat de mentoruren zich hiervoor goed lenen. De uitvoerende trainer geeft een algemene voorlichting 
over het project. Door het gebruiken van casussen en alledaagse voorbeelden waarin de jongeren zich 
herkennen, zoekt hij aansluiting bij de jongeren, zoals solliciteren, vooroordelen, stages en studie. 
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Belangrijk binnen de voorlichting is dat er nadruk wordt gelegd op het beperkte aantal plaatsen dat voor 
deelname	beschikbaar	is.	Na	afloop	van	de	voorlichting	krijgen	de	jongeren	een	inschrijfformulier	waarmee	 
zij zich kunnen aanmelden voor het project. De ingeschreven leerlingen worden uitgenodigd voor de kennis-
makingsbijeenkomst. Daarbij wordt het project nader toegelicht en wordt uitgebreid ingegaan op vragen. 
Indien	Be-it!	niet	op	school	wordt	gehouden,	dienen	de	ouders	daarover	te	worden	ingelicht.	Ze	kunnen	de	
deelname bevestigen middels het invullen van een toestemmingformulier. 

 3.5 Gefaseerde aanpak 
Om het project goed uit te kunnen voeren, is het opgedeeld in verschillende fasen die zijn afgestemd op de 
jongeren en school. Het project Be-it! kent in totaal 5 fasen met een totale duur van 16 weken.

Fase Taak weken
Fase 1 Voorlichting en kennismaking   1-2 weken 
Fase 2 Individuele intake jongeren      2 weken 
Fase 3 Leave it, Take it, Be-it! 9-10 weken
Fase 4 Afsluiting   1-2 weken
Fase 5 Terugkomdag    

Totaal 16 weken

Taak Uren 
Contact met school   3 uur 
Wervingsvoorlichting   3 uur 
Kennismakingsbijeenkomst   3 uur 
Intake 10 jongeren 15 uur  (1 uur p.p.)
Be-it! lessen 9 x 2,5 uur 23 uur
Voor- en nabereiding lessen 9 x 3 uur 27 uur 
Tussenevaluatie   5 uur  (0,5 uur p.p.)
Eindevaluatie 10 uur  (1 uur p.p.)
Terugkomdag   3 uur 
Verslaglegging   8 uur 

Totaal 100 uur

Fase 1 
Fase 1 neemt 2 weken in beslag. In deze fase wordt door de trainer contact gemaakt met de jongeren.  
Hij geeft hen uitleg over het project. Doel van de voorlichting is jongeren enthousiasmeren voor deelname. 
Ook krijgen zij de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het project.
De kennismakingsbijeenkomst gaat verder dan de voorlichting. Omdat de samenstelling van de groep 
jongeren uit verschillende klassen kan bestaan, staat het kennismaken centraal. De trainer stelt zich voor aan 
de jongeren en geeft hen de gelegenheid vragen te stellen over het project. In het belang van het project en 
van de jongeren wordt er tevens ingegaan op de rechten en plichten die aan de deelname van het project zijn 
verbonden. Tijdens de intake wordt hier individueel nader op ingegaan. 

Fase 2 
De tweede fase betreft de individuele intake. Deze vindt in 2 opeenvolgende weken op school plaats. De 
intake heeft als doel om inzicht te krijgen in de wensen en leerdoelen van de jongeren. Er wordt een leerplan 
gemaakt, zodat eventuele aandachtspunten tijdens de training extra kunnen worden behandeld. Dit leerplan 
biedt handvatten voor het juiste aanbod, maar ook voor het monitoren van de voortgang van de jongeren. 

Fase 3 
In fase 3 vindt de uitvoering plaats. Deze fase neemt ongeveer 9 tot 10 weken in beslag, met de frequentie 
van 1 les per week. Afhankelijk van vakanties of tentamens kan de duur van het project wijzigen. Aanbevolen 
wordt om de subfasen Leave-it, Take-it en Be-it! niet te onderbreken. In de vijfde week van fase 3 vindt tevens 
de tussenevaluatie plaats.



11

Fase 4 
De afronding van de training duurt 1 tot 2 weken. De individuele evaluatie met de jongeren staat hierin 
centraal.	Na	de	individuele	evaluatie	vindt	er	een	feestelijke	afsluiting	plaats,	waarbij	de	behaalde	certificaten	
worden uitgereikt.

Fase 5
In fase 5 komen de jongeren na 3 maanden terug om de opgedane ervaringen te bespreken. Ook kan er 
worden nagegaan of ze daadwerkelijk de training in hun dagelijkse bezigheden hebben kunnen toepassen en 
of deze tot concreet resultaat heeft geleid. 

Kwaliteitscriteria Be-it! 
Om Be-it! optimaal in te kunnen zetten, zijn de volgende kwaliteitscriteria opgesteld. Be-it!:
•	 Ontwikkelt de handelingsvaardigheden van de jongeren
•	 Ontwikkelt de omgangsvaardigheden van de jongeren
•	 Ontwikkelt de cognitieve vaardigheden van de jongeren
•	 Ontwikkelt het verantwoordelijkheidsbesef van de jongeren
•	 Versterkt	de	persoonlijkheid	door	‘empowerment’
•	 Is overdraagbaar
•	 Sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren
•	 Werkt met praktijksituaties en praktijksimulaties
•	 Is innovatief
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4. Lesinhoud
De nadruk van Be-it! ligt op een positieve benadering en een ervaringsgerichte aanpak. De lessen vormen 
een traject van 12 weken en beslaan 3 fasen. Een les duurt 2,5 uur inclusief een pauze van 30 minuten. 
Tijdens het traject wordt voor iedere jongere een logboek bijgehouden. Hierin staan zijn persoonlijke doelen 
en vorderingen.

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2,5 uur, waarbij het eerste half uur wordt gebruikt om informeel 
alvast enkele onderwerpen bespreekbaar te maken. De trainingen worden bij voorkeur gegeven op een 
neutrale	plek,	dus	niet	op	school,	maar	bijvoorbeeld	in	het	nutshuis.	Na	afloop	wordt	elke	les	geëvalueerd	en	
wordt zo nodig de aankomende les bijgesteld. De training bestaat uit zowel fysieke als mentale werkvormen. 

Randvoorwaarden voor de trainingen: 
•	 Een	sfeer	van	vertrouwen,	veiligheid	en	herkenning	wordt	gecreëerd	
•	 De	nadruk	ligt	op	gelijkwaardigheid

De volgende werkvormen worden ingezet:
•	 Houdingsoefeningen	
•	 Aanleren	van	confrontatietechnieken	
•	 Rollenspellen	
•	 Huiswerkopdrachten	die	gericht	zijn	op	de	bewustwording	rond	een	bepaald	thema

4.1 Leerdoelen
Jongeren worden verwacht van Be-it! te leren:
•	 Zelfverzekerder	worden
•	 Oplossingsgericht	denken	en	handelen
•	 Omgaan	met	situaties	die	als	moeilijk	worden	ervaren	
•	 Kennis	over	rechten	van	jongeren	met	betrekking	tot	de	arbeid
•	 Opkomen	voor	zichzelf	op	een	manier	die	bij	hen	past
•	 Ontwikkelen	van	een	positief	zelfbeeld	

Jongeren noemden deze doelen zelf toen ze op bijeenkomsten werd gevraagd wat zij graag zouden willen 
leren.

4.2 Lesfasen
Een Be-it! les is standaard opgedeeld in drie fasen, waarin chronologisch onderscheid wordt gemaakt in: 
•	 Motivatiefase	
•	 Leerfase	
•	 Controlefase

Motivatiefase
Het doel van de motivatiefase is de komende leerstof te plaatsen in een groter geheel, om zo de leerlingen te 
motiveren voor de komende les.

Dit gebeurt door: 
•	 Overzicht	van	de	leerstof	te	geven
•	 Aanknopingspunten	bij	de	vorige	les	te	zoeken	en	belangrijke	onderdelen	te	herhalen	
•	 Controleren	van	de	beginsituatie	(wat	weten	de	jongeren	al	over	het	onderwerp)
•	 Bekendmaken	van	de	lesdoelen
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Leerfase
Na de motivatiefase volgen een aantal leerfasen. Elke leerfase bevat een afgerond deel van de leerstof.  
Een leerfase bestaat uit de volgende onderdelen:
•	 Informatieverwerving
 Dit is de instructiefase; de nieuwe leerstof wordt aangeboden.

•	 Informatieverwerking
  De leerstof wordt geoefend en/of toegepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels het zoeken van  

voorbeelden, het maken van oefeningen en het doen van rollenspelen. 

•	 Evaluatie
  Nagegaan wordt of de jongeren de leerstof op de juiste manier verwerken. De bedoeling is een snelle 

bijsturing van de les en het leerproces mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het verbeteren van de 
oefeningen en individuele begeleiding tijdens oefeningen. 

Deze informatieverwerving, -verwerking en evaluatie worden enkele keren herhaald, lesfase na lesfase.

Controlefase
Aan het einde van de les wordt nagegaan of de doelstellingen zijn bereikt. Dit kan gebeuren aan de hand van 
een oefening over de lesfasen heen, een herhalend en samenvattend onderwijsleergesprek of een presentatie.

Resultaten 
Tijdens	het	traject	leren	de	jongeren	te	reflecteren	op	hun	eigen	interactie	in	relatie	tot	anderen.	De	gedrags-
patronen worden duidelijk en onderliggende gevoelens inzichtelijk. De jongeren worden zich bewust van het 
belang	van	het	maken	van	keuzes	en	onderkennen	de	mogelijkheden	om	te	veranderen.	Ze	leren	inzien	wat	
ze kunnen en hoe zij kansen voor zichzelf kunnen creëren.
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5. Methodische onderbouwing 
In dit hoofdstuk worden de relevante methoden en technieken omschreven, die in de basis een bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming van de methodiek Be-it!. Het effect hiervan op de doelgroep van 
Be-it! wordt tevens bekeken.

Be-it! is een methode waarbij jongeren gestimuleerd worden tot gedrag waarmee zij minder drempels ervaren 
dan tot dan toe het geval was. Bij deze methode gaat de trainer ervan uit dat de jongeren met gebruikmaking 
van eigen kracht en mogelijkheden competenties kunnen ontwikkelen om dat doel te bereiken.
De inhoud van de training is gebaseerd op de praktijkervaring, opgedaan in voorlichtingen van het Bureau 
Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden. Ook zijn methoden en theorieën aangehaald die als 
onderbouwing dienen voor de training Be-it!. Gebruikt zijn onder andere: empowerment, vraaggerichte 
benadering, motiverende gesprekstechnieken, drama driehoek en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

Het project Be-it! bestaat uit drie clusters: Leave-it, Take-it en Be-it!. De deelnemende jongeren doorlopen 
deze	drie	clusters	tijdens	de	training.	Een	centraal	element	in	Be-it!	is	het	concept	‘empowerment’.	Door	het	
ontwikkelen van kritisch inzicht en vaardigheden die helpen bij het vergroten van de controle over hun eigen 
leven, krijgen zij meer invloed op gebeurtenissen en situaties die hun leven beïnvloeden. Empowerment kan 
de maatschappelijke positie van een individu of groep verbeteren, waardoor deze adequater kan reageren op 
zaken die participatie in de samenleving in de weg staan, zoals discriminatie. Via dit concept wordt aangeslo-
ten bij de aanwezige (potentiële) krachten van de jongeren. Met behulp van werkvormen die gericht zijn op het 
ervaringsleren worden de krachten van de jongeren versterkt. De nadruk ligt op een positieve benadering en 
een ervaringsgerichte aanpak.

5.1 Methodische uitgangspunten 
Onder de hoofdnoemer empowerment worden diverse methoden aangehaald. Be-it! richt zich in eerste 
instantie op het weerbaar maken van jongeren (empowerment). Voordat men hiermee aan de slag kan, wordt 
er binnen Be-it! ingegaan op de slachtofferrol. Vanuit het concept Be-it! dient de jongere eerst uit de slachtof-
ferrol te stappen voordat hij of zij aan zichzelf kan werken. De dramadriehoek geeft een beschrijving van de 
werking van het proces. De vraag en de oplossingsgerichte methode lopen als een rode draad door het 
project en ondersteunen de inhoud ervan. Om de jongeren de doelstellingen van Be-it! te laten bereiken, 
vormen de motiverende gesprekstechnieken een steeds terugkerend onderdeel. 

Be-it! werkt vanuit een bepaalde visie op de doelgroep en op de rol van het onderwijs en het bedrijfsleven om 
deze jongeren een herkansing te geven. Deze visie komt tot uiting in de methodiek die Be-it! hanteert. Deze 
gaat uit van een aantal methodische uitgangspunten: 

•  Empowerment:	Binnen Be-it! wordt aandacht besteed aan empowerment van de jongeren. Er is veel 
aandacht voor hun eigen kracht en sterke kanten. Er wordt bevorderd dat de jongeren eigen keuzes 
maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun opleiding en loopbaan. In het traject leren ze prak-
tische, sociale en probleemoplossende vaardigheden die zijn gericht op opleiding of werk, maar ook op 
het kunnen handelen in een sociale omgeving die zij als belemmerend ervaren. 

• 	Integraal	werken: Naast leren en werken besteedt Be-it! aandacht aan de sociale omgeving en 
vrijetijdsbesteding.	Zo	leren	de	jongeren	kritisch	te	kijken	naar	de	vriendengroep	waarin	zij	verkeren.	Ze	
leren	ervaren	of	deze	een	positieve	of	negatieve	invloed	op	hen	heeft.	Tevens	wordt	ingegaan	op	‘peer	
pressure’.

•  Positieve	benadering: Binnen Be-it! wordt de nadruk gelegd op de kansen en mogelijkheden van de 
jongeren, niet op de belemmeringen. Gekozen is voor een beloningssystematiek, die aansluit bij het 
belang en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren. Hierbij is ook aandacht voor het stellen van 
grenzen en corrigeren.

•  Groepsgewijze	aanpak:	Binnen de training starten de jongeren gezamenlijk en doorlopen zij samen 
alle fasen. De begeleidingsmethodiek en leermethodiek zijn groepsgewijze methodieken, met daarin 
aandacht voor individuele leerdoelen. Het als groep gezamelijk ondernemen van activiteiten beleven 
jongeren als ondersteunend en motiverend. De groep biedt mogelijkheden om van elkaar te leren. 
Verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar wordt gestimuleerd. Omdat de groep zelf gebruikt wordt in 
het leerproces, wordt bij de werving en selectie al rekening gehouden met de gewenste samenstelling. 
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•	 	Maatwerk:	Vanuit Be-it! wordt in principe uitgegaan van een gelijk programma, afhankelijk van de 
voortgang	van	de	jongeren,	met	mogelijkheden	voor	flexibiliteit	naar	de	individuele	jongeren.	

5.2 Empowerment
Empowerment	is	in	het	project	een	belangrijk	begrip	en	wordt	gedefinieerd	als	‘het	vinden	van	de	kracht	 
om controle over het eigen leven te hebben en om het geloof te versterken in de eigen kwaliteiten en  
mogelijkheden	om	het	leven	positief	te	beïnvloeden’	(Bolt,	2006).	

Empowerment is een vraaggestuurde methode die intervenieert in een proces waarbij mensen of groepen 
meer invloed krijgen op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. Be-it! benadrukt de kracht die 
de jongeren hebben in plaats van hun tekortkomingen. Be-it! geeft middels praktische tips aan hoe jongeren 
invloed kunnen hebben op vooroordelen, onzekerheid, negatief zelfbeeld etc. Voor kwetsbare jongeren vormt 
een sterk geloof in eigen effectiviteit een beschermende factor tegen negatieve effecten van discriminatie en 
stereotypering.  

‘Als ze zeggen dat ze dit gedrag van mij al hadden verwacht, dan boeit het me niet het te gaan veranderen, 
want ze zullen toch altijd het slechte in mij zien’

‘En wat als je juist gedrag vertoont dat ze niet verwachten? Wie heeft dan de touwtjes in handen?’ Ik?’

Jongeren met problemen dienen te worden aangemoedigd zelf hun problemen op te lossen (de Jong & Berg, 
2005). De ontwikkelaars van de oplossingsgerichte gesprekstherapie, de Jong & Berg, dragen deze missie uit 
en bouwen voort op enkele basisvooronderstellingen die zij bij andere auteurs hebben gevonden (Saleebey, 
1992, geciteerd door de Jong & Berg, 2005):  

In het contact met jongeren wordt niet op de problemen gefocust, maar wordt benadrukt dat er wordt uit-
gegaan van hun talenten en mogelijkheden en dat hun deelname betekent dat zij de kans krijgen deze verder 
te ontwikkelen. 

1.  Mensen beschikken altijd over sterke kanten die aangesproken kunnen worden om de kwaliteit van het 
leven te verbeteren. Ook als mensen grote problemen hebben, moeten hulpverleners deze sterke 
kanten erkennen en respecteren, evenals de manier waarop de cliënten deze willen gebruiken.

 
  Binnen Be-it! worden de problemen van de jongeren erkend, maar die mogen niet de redenen zijn 

waarom de jongeren deelnemen aan het project Be-it!.  
 
‘ Weet je waarom je hier zit?’ ‘Ja, omdat ik lastig ben’ 
‘Nee, omdat ik juist talent in je zie en daarom mag je ook aan dit project meedoen’  
 
‘Ik heb toch problemen?’ ‘Klopt, maar je wilt ook uit deze problemen komen, anders had je je niet 
opgegeven voor het project’ 

2.	 	Door	permanent	de	nadruk	te	leggen	op	de	sterke	kanten	zoals	de	jongere	die	definieert,	neemt	de	
motivatie van de jongere toe om zich in te spannen voor de verbetering van de kwaliteit van zijn eigen 
leven.

3.  Om de sterke kanten van de jongere te ontdekken, is een proces nodig van coöperatieve exploratie 
waarbij de trainer de jongere helpt. De jongere heeft het laatste woord over hetgeen hij moet verbeteren 
in zijn leven.

4.  Wanneer de jongere en de trainer zich beide richten op de sterke kanten van de jongere, komt de trainer 
minder snel in de verleiding hem te veroordelen voor zijn falen en de schuld te geven voor zijn proble-
men. In plaats daarvan leert hij te ontdekken hoe de cliënt in de moeilijkste omstandigheden erin is 
geslaagd te overleven.

5. Elke omgeving bevat hulpbronnen die mensen kunnen aanboren. 
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Motivatie is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van een stabiele en positieve identiteit en een positief 
zelfbeeld; dit zijn belangrijke ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie. Be-it! heeft als kerntaak de jongeren 
gedurende het project te motiveren, want zonder motivatie kunnen de leerdoelen van Be-it! niet worden 
gerealiseerd. Het motiveren start bij het werven van de jongeren en met een motivatieverhaal. 

Door het gebruiken van casussen van succesvolle jongeren die de Be-it! lessen hebben gevolgd, wordt er een 
basis bij de jongeren gelegd. Tevens is het aan de trainer om gedurende de training als rolmodel op te treden 
en uit eigen ervaring voorbeelden te geven om de waargenomen eigen effectiviteit van kwetsbare jongeren te 
versterken. Het zien of visualiseren van mensen die in een vergelijkbare positie zitten en bepaalde taken 
succesvol afronden, versterkt over het algemeen het geloof in de eigen effectiviteit op dat gebied.  

5.3	 De	dramadriehoek
De training begint bij het onderdeel Leave-it. Dit is een belangrijk uitgaanspunt bij het empoweren van de 
jongeren. Leave-it gaat in op de slachtofferrol die de deelnemende jongeren met zich meedragen. Leave-it 
confronteert ze met de valkuilen van de slachtofferrol en houdt hen een spiegel voor. De dramadriehoek geeft 
methodisch inzicht in de negatieve rollen waarin mensen vaak vervallen en hoe deze elkaar versterken. In de 
dramadriehoek wordt ervan uitgegaan dat een mens tijdens interacties één (of meer) van de drie rollen kan 
vervullen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer. Het is een methode voor het analyseren van bijvoor-
beeld meningsverschillen en zelfbeeld. De dramadriehoek maakt deel uit van de transactionele analyse; een 
psychotherapeutische	behandelmethode,	ontwikkeld	door	Eric	Berne	in	de	jaren	‘50.

Aanklager
‘Laat	maar	zitten	want	 
je	kunt	het	toch	niet’

Redder
‘Jij	kan	er	niks	aan	doen	
dat	het	je	niet	lukt’

•	Negatief
•	Medelijden

Negatief zelfbeeld

Slachtoffer
‘Zie	je	nou	wel	dat	ik	
het	niet	kan’

Volgens Becks cognitieve theorie zijn mensen met een negatief zelfbeeld kwetsbaar voor het ontwikkelen van 
een	depressie.	Voorbeelden	van	negatieve	zelfbeelden	van	jongeren	zijn:	‘ze	moeten	mij	hebben,	omdat	ik	
Marokkaans	ben’	of	‘ik	haal	het	op	school	toch	niet,	dus	waarom	zou	ik	de	lessen	gaan	volgen’.	

In les 1 wordt indirect de slachtofferrol aan de orde gebracht. Door middel van een fotospel moeten de 
jongeren	bepaalde	beroepen	toekennen	aan	bepaalde	personen	(zij	krijgen	van	deze	personen	alleen	foto’s).	
De praktijk heeft uitgewezen dat alle jongeren vooroordelen hadden ten aanzien van de beroepen van deze 
personen.	Hiermee	werd	duidelijk	gemaakt	dat	‘het	in	hokjes	denken’	onbewust	gebeurt.	Enkele	jongeren	die	
in een slachtofferrol zaten, werden hierdoor met de neus op de feiten gedrukt: vanuit de buitenwereld bestaan 
vooroordelen, maar zelf heb je ze ook. Het is een menselijk fenomeen. Andere rollenspellen en speloefenin-
gen zijn ingezet om een positief zelfbeeld van de jongeren te bevorderen. Deze werkvormen zijn ook in de 
Leave-it fase ingezet om ze te leren verbaal en non-verbaal te communiceren door middel van verbetering 
van houding (oogcontact, stem- en taalgebruik) en het zelfverzekerd aanspreken van mensen. Er is voor-
namelijk ingezoomd op het leren observeren en analyseren. 
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5.4 Vraaggerichte benadering 
Hoofddoel van Be-it! is jongeren empoweren, zodat zij in diverse situaties effectief voor zichzelf kunnen 
opkomen.	Om	dit	te	kunnen	bewerkstelligen,	is	het	van	belang	de	jongeren	eerst	te	‘kennen’	ofwel	na	te	gaan	
waar de jongeren behoefte aan hebben door gebruik te maken van de vraaggerichte benadering. Er vindt een 
afstemming plaats tussen de jongeren en de trainer.

De individuele vraaggerichte benadering gaat uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen (Dekker en 
van der Aa, 2000). Allereerst staat de vraag van de individuele jongere centraal. Dit is van belang voor een 
succesvolle aanpak op het gebied van scholing en werk en is pas mogelijk als het aansluit bij de wensen, 
persoonlijkheid en sociale context van deze jongere. Tijdens de intake en in zijn logboek worden de behoeften 
en kernwaarden nadrukkelijk in de gaten gehouden.

Het gaat hierbij om: 
•	 	Participatie: Open benadering waarbij je activiteiten en netwerken zoekt die passen bij de betekenis die 

een individuele jongere zoekt in participatie. Volgens jongeren hoor je erbij wanneer je een baan hebt, 
zodat je mooie kleren kunt kopen en kunt uitgaan. Binnen Be-it! worden jongeren gestimuleerd aan het 
eind van het project een bijbaan te vinden. In het onderdeel Take-it leren ze stapsgewijs op eigen kracht 
te participeren. 

•	 	Integratie: Bij integratie gaat het erom dat het handelen van mensen in een bepaalde omgeving 
voldoende op elkaar is afgestemd. Binnen Be-it! wordt stilgestaan bij de schoolomgeving. In het on-
derdeel Take-it worden de regels van de school uitgelegd en waarom deze er zijn. De jongeren krijgen 
de	mogelijkheid	om	diverse	dilemma’s	die	binnen	de	schoolmuren	afspelen	bespreekbaar	te	maken.	
Afgestemd op het algemeen schoolbeleid krijgen ze advies over hoe op bepaalde situaties te reageren 
en wat hun kan helpen op school te integreren. 

•	 	Emancipatie: Bij emancipatie gaat het om het vergroten van de handelingsautonomie of competentie 
van jongeren, dat jongeren erkenning krijgen voor hun situatie en dat ze worden geaccepteerd als 
volwaardige leden van de samenleving. Een van de belangrijke doelen die met Be-it! moeten worden 
bereikt is het emanciperen binnen de maatschappij. Door de inzet van concrete opdrachten op de 
arbeidsmarkt en op school wordt hieraan een grote bijdrage geleverd. 

5.5	 De	begeleiding	
Een centraal ontwikkelpunt in de begeleiding is altijd het versterken van de regie (zelfsturing) van de jongeren 
door het stimuleren en ondersteunen van de verdere ontwikkeling van hun competenties. Dit wordt in elke les 
benadrukt. Tevens worden ze gestimuleerd hulp te vragen als ze tegen drempels aanlopen. Deze methodiek 
gaat ervan uit dat iedereen kan leren als de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Dit wordt wel aangeduid 
met	de	term	‘zone	van	de	naaste	ontwikkeling’.	Daarbij	wordt	de	jongere	positief	uitgedaagd,	zodat	hij	of	zij	
net een stap verder gaat. De jongere moet een basis van competenties hebben (en veiligheid) om een 
bepaald risico te kunnen nemen. 

Er zijn 5 aspecten die het denken, doen en voelen wezenlijk bepalen: 
1. De wensen, motieven en reële perspectieven 
2. De vaardigheden en de in de persoon gelegen factoren 
3. De manieren van leren 
4.  De sociale achtergrond en de natuurlijke en de professionele netwerken waarin de jongere is  

opgenomen
5. De sfeer en de persoonlijkheid van de jongere 

Met behulp van deze aspecten heeft de trainer inzicht in de ontwikkelpunten van de jongere en wordt het 
makkelijker aan te sluiten bij zijn mogelijkheden en kracht. 
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5.6	 De	oplossingsgerichte	benadering
Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte benadering voor het vinden van pragmatische oplossingen 
voor problemen van jongeren. Het is een gesprekstechniek waarin de gewenste situatie van de jongere het 
uitgangspunt is. De trainer werkt met een aantal basisprincipes en hulpmiddelen, zoals praten in oplossingen 
(in	plaats	van	problemen)	en	het	stellen	van	specifieke,	perspectief	biedende	vragen.	Deze	vragen	helpen	 
de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt 
kunnen worden om dichter bij het gewenste toekomstbeeld te komen. Daarbij wordt onder andere gezocht 
naar oplossingen en ook aangesloten bij oplossingen die de jongere zelf al in huis heeft, maar misschien nog 
te weinig toepast. Als de jongere successen boekt, draagt dat bij aan het besef dat hij invloed heeft op het 
vormgeven van zijn eigen leven.
 
Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten (de Jong & Berg, 2004, Corey, 2005): 
•	 	In	de	hulp	ligt	de	focus	op	de	oplossingen	en	niet	op	de	problemen	van	de	jongeren.	Mensen	zijn	in	staat	

hun eigen oplossingen te construeren.
•	 	Er	is	altijd	sprake	van	veranderingen	in	situaties	en	deze	kunnen	worden	benut	als	kansen	om	verande-

ringen in het gedrag en oplossingen van de problemen te realiseren.
•	 	De	herhaling	van	geslaagde	gedragingen,	hoe	klein	ook,	vormt	de	basis	voor	positieve	verandering.
•	 	Slechts	een	kleine	verandering	is	nodig	om	grotere	veranderingen	in	gang	zetten.
•	 	Aangezien	elk	individu	uniek	is,	is	ook	elke	oplossing	uniek.
•	 	Er	zijn	uitzonderingen	voor	elk	probleem.
•	 	De	bovengenoemde	uitgangspunten	zijn	uitgebreid	opgenomen	in	het	Tips	en	Tools	boekje.	Hierin	wordt	

de jongeren uitgelegd wat het voordeel van denken in oplossingen is en dat ze zelf invloed hebben op 
het soort oplossing dat ze zoeken. Om de jongeren een handje te helpen, worden er middels concrete 
problemen,	vragen	en	dilemma’s	creatieve	oplossingen	aangedragen,	die	ze,	behalve	op	school	en	op	
het werk, ook in de privé-sfeer kunnen gebruiken. 

Kortom, het algemeen uitgangspunt van de oplossingsgerichte benaderingswijze is de overtuiging dat 
jongeren de kennis en oplossingen in zich hebben om hun problemen zelf op te lossen. Oplossingen moet je 
dan zien als veranderingen in de interactie, maar ook in de manier waarop ze naar het probleem kijken en hoe 
ze het beleven. 

5.7 Oplossingsgerichte technieken en instrumenten 
Binnen de oplossingsgerichte therapie zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten en technieken 
ontwikkeld. De volgende 5 technieken, die in het handboek Be-it! zijn uitgewerkt, zijn daarin het meest 
kenmerkend voor de oplossingsgerichte benaderingswijze: 
1. De wondervraag: een techniek voor het gedetailleerd in kaart brengen van de gewenste toestand
2. Schalen: een instrument voor het visualiseren van vooruitgang
3. Copingvragen: een manier om jongeren in schijnbaar hopeloze situaties te helpen
4. Complimenten: aanwijzers van oplossingen en vooruitgang
5. Uitzonderingsvragen: een instrument om jongeren hun eigen krachten te laten ervaren

Deze benaderingswijze komt terug in alle lesfasen. 

5.8 Motiverende gesprekstechnieken 
Om voor een jongere de motivatie voor verandering goed vast te kunnen stellen, is communicatie met hem of 
haar vereist. Be-it! werkt met de methodiek van de motiverende gespreksvoering (Motivational Interview van 
Rollnick en Miller 2002). Vooral de kracht van de motiverende gespreksvoering is het startpunt. 

Motivatie is geen kenmerk dat statisch is (het is er wel of niet), maar dynamisch en veranderbaar. De kern van 
motiverende gespreksvoering is dat er tijdens het contact met de jongeren wordt gelet op uitspraken die 
wijzen op het nadenken over, het verlangen naar, of een al genomen besluit tot gedragsverandering. Deze 
zelfmotiverende uitspraken worden uitgelokt, onderzocht en uitvergroot. De bedoeling is om met Be-it! de 
balans van het niet willen of durven om te buigen naar stappen richting actieve probleemoplossing. Het gaat 
hierbij om uitspraken over: 

•	 	Zelfwaardering.	Dit	is	de	belangrijkste	uitspraak,	de	hoeksteen	van	verandering:	ik	ben	in	staat	en	ik	ben	
het waard om te veranderen. Door de jongeren gedurende 12 weken kleine haalbare opdrachten uit te 
laten voeren, wordt er ruimte gecreëerd om hen complimenten te geven. Door de jongeren te betrekken bij 
de uitvoer van de lessen, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel geprikkeld, wat kan leiden tot zelfwaarder-
ing en inzicht in eigen kunnen. Dit vormt een trigger om werkelijk in houding en denkwijze te veranderen. 
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•	 	Bezorgdheid	over	het	eigen	gedrag	(en	de	gevolgen	daarvan).	In	het	onderdeel	Leave-it	worden	de	
jongeren aangesproken op het gevaar van de slachtofferrol en het hebben van vooroordelen. Door het 
inzetten van de identiteitscirkel wordt de jongeren als het ware een spiegel voorgehouden, waardoor ze 
gaan nadenken over hun eigen gedrag en denkwijze. De trainer stuurt het gesprek aan en laat de 
jongeren op speelse wijze relativeren. Tevens geeft de trainer voorbeelden van rolmodellen (dit kan hij of 
zij zelf zijn).

	•	 	Eigen	competenties,	krachten	en	mogelijkheden.	Door	de	jongeren	praktijkopdrachten	te	laten	uitvoeren,	
leren ze spelenderwijs over hun eigen kunnen. Binnen de onderdelen Leave-it, Take-it en Be-it! worden 
situaties gecreëerd waarbij nieuwe geleerde competenties worden getoetst aan de praktijk. 

	•	 	Kennis	bij	de	jongeren	over	problemen	en	oplossingen.	
•	 	Verlangen	om	te	veranderen.	Aan	het	begin	van	het	project,	bij	de	werving	van	de	jongeren,	wordt	

duidelijk gemaakt dat Be-it! geen verplicht project is en dat de jongeren zelf mogen beslissen of ze willen 
veranderen. 

 
De door Rollnick en Miller (1995, 2002) geformuleerde uitgangspunten van motiverende gespreksvoering zijn 
een logisch uitvloeisel van het voorgaande: 
•	 	Motivatie	tot	verandering	komt	vanuit	de	jongeren	en	wordt	niet	van	buitenaf	opgelegd.
•	 	Motivatie	is	geen	vaststaande	eigenschap	van	de	jongeren,	maar	een	wisselend	product	van	de	

interactie tussen de jongeren en de coach.
•	 	Het	is	de	taak	van	de	jongeren	en	niet	van	de	trainer	om	uitdrukking	te	geven	aan	en	een	oplossing	te	

zoeken voor de eigen ambivalentie.
•	 	Proberen	iemand	te	overtuigen	(bijvoorbeeld	door	moraliseren)	is	geen	effectieve	strategie	om	iemands	

ambivalentie op te lossen.
•	 	De	stijl	en	de	sfeer	zijn	over	het	algemeen	kalm	en	uitnodigend	van	karakter.
•	 	De	trainer	is	directief	in	het	bijstaan	van	de	jongeren,	die	de	eigen	ambivalenties	onderzoeken	en	

oplossen. De verhouding tussen de trainer en de jongeren is meer een partnership dan een rolverdeling 
als tussen een deskundige en onwetende.

De principes van circulaire sturing zijn in deze uitgangspunten zichtbaar: 
•	 	Naast	de	jongeren	staan	legitimeert	en	controleert	de	interventie.
•	 	Men	moraliseert	niet,	maar	werkt	met	interpuncties.	De	focus	ligt	op	feiten	en	sterke	kanten.
•	 	De	zelfomschrijving	door	de	jongeren	is	de	basis	voor	het	mobiliseren	van	mogelijkheden	op	basis	van	

feiten en sterke kanten.
•	 	De	trainer	en	de	jongeren	sturen	elkaar	in	de	interactie	op	basis	van	voorliggende	feiten	en	hierbij	zijn	

normering en confrontatie (een directieve opstelling) niet uit den boze. 

Niet elke jongere doet vooraf of bij de start van Be-it! zelfmotiverende uitspraken. De jongeren die aan het 
project deelnemen, hebben veelal een negatief zelfbeeld of verkeren in een slachtofferrol. Ook zijn zij bang 
om status te verliezen wanneer zij dit wel doen of als verwaand of arrogant te worden beschouwd. 

‘Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik ergens wel goed in ben. Je weet toch, dan zeggen ze dat ik kapsones 
heb. En dan denk ik laat maar zitten’

‘Waar ben je bang voor wanneer ze denken dat je kapsones hebt?’
‘Gewoon, het is niet leuk. Dan denken ze dat ik een echte bitch ben’ 
  
Motiverende gesprekstechnieken onderscheiden 4 vormen van zelfmotiverende uitspraken: 
1. Erkennen van de nadelen van de huidige situatie 
 ‘Ik zit echt in de shit’ 
 ‘Dit is echt te erg’ 
 ‘Misschien heb ik toch wel stomme dingen gedaan’ 

De ervaring met de Be-it! doelgroep is dat de jongeren zich na het erkennen van de situatie gaan verschuilen 
in de slachtofferrol. Bij aanvang van de lessen wordt gezamenlijk de week doorgenomen. De trainer vraagt de 
jongeren hoe zij de week hebben ervaren.
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‘Ik heb een shitweek achter de rug. M’n vader was boos, omdat ik veel onvoldoendes had op m’n rapport. 
Komt allemaal door die kutjuffrouw’ 

‘En wat ga je er nu aan doen?’ 
‘Weet niet joh. Het heeft geen zin meer, ik blijf toch zitten’ 

‘Volgens mij weet je het wel’
‘Ik had moeten leren’

‘Met zo’n wijs antwoord laat jij je toch uit het veld slaan?’ 

2. De voordelen van verandering zien 
 ‘Door op tijd te leren haal ik nu wel voldoendes’ 
 ‘Waarschijnlijk zou ik me een stuk rustiger voelen’ 
 ‘Dan houdt de leraar op met zeuren’ 

3. Optimisme over het vertrouwen in de verandering 
 ‘Ik denk dat ik dat wel zou kunnen als ik mijn best ga doen’ 
 ‘Als ik echt iets wil dan gebeurt het ook’ 
 ‘Ik ben al eens opnieuw begonnen. Dat was moeilijk maar is toen wel gelukt’ 

4. Intentie tot veranderen uitdrukken 
 ‘Ik denk dat het nu echt tijd is om normaal te gaan doen’ 
 ‘Ik wil niet doorgaan zoals het nu gaat’ 
 ‘Ik moet er iets aan doen’ 

Deze uitspraken zijn de ingang voor een dialoog met de jongeren, hierbij wordt actief doorgevraagd. Vaak zijn 
zelfmotiverende uitspraken ook een uiting van denkpatronen die ten grondslag liggen aan bepaald gedrag van 
beschikkende vaardigheden of vaste persoonskenmerken van de jongeren.
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1. Inleiding handboek Be-it! 
Dit handboek hoort bij de methodiek Empower like Be-it! en bestaat uit twee onderdelen: de trainershand-
leiding en de leshandleiding. De trainershandleiding geeft een weergave over de werving, intake en uitvoer 
van het project. In de leshandleiding wordt het programma van de 9 bijeenkomsten van de training uitgebreid 
behandeld. Per bijeenkomst worden de onderwerpen en opdrachten uitgelegd. Bij elk onderdeel worden 
handreikingen voor de trainer gegeven en wordt aangegeven welke materialen nodig zijn. Om de kwaliteit van 
de lesinhoud te waarborgen, is het sterk aanbevolen om een Train de trainer-cursus te volgen bij het Bureau 
Discriminatie Zaken Hollands Midden en Haaglanden.

In deze handleiding worden behandeld: 
•	 Profiel	van	de	trainer	
•	 Werving
•	 Introductieles
•	 Intake	en	selectie
•	 Groepssamenstelling
•	 Uitvoering	en	tijdsduur
•	 Evaluatie

1.1	 Trainersprofiel	
Om de Be-it! training volwaardig te kunnen uitvoeren, moet de trainer zowel theoretisch als praktisch aanslui-
ten bij de belevingswereld van de jongeren. De praktische vaardigheden van de trainer moeten sterk zijn, 
zodat hij als rolmodel kan dienen. Het is daarom belangrijk dat de trainer ruime ervaring heeft met jongeren. 
Om de kwaliteit van het project te kunnen waarborgen, is het vereist om een Train de trainer-cursus te volgen. 

De trainer heeft bij voorkeur een sociaal-agogische opleiding op hbo niveau met 3 tot 5 jaar werkervaring. 

De trainer moet ruime ervaring hebben in het trainen en beschikken over zowel theoretische als praktische 
kennis van communicatieve vaardigheden bij interculturele vraagstukken. Hierbij zijn de volgende aspecten 
relevant:

Theoretische kennis
De trainer beschikt over theoretische kennis van communicatie en van het trainen van communicatieve 
vaardigheden.

Inhoudelijke kennis 
De trainer dient kennis te hebben van en inzicht te hebben in:
•	 De	diverse	achtergronden	van	de	jongeren	(opvoedings-	en	gedragsregels)	
•	 	De	problematiek	van	de	doelgroep	en	de	factoren	die	daaraan	ten	grondslag	liggen	(slachtofferrol,	

vooroordelen,	etc)

Didactisch kennis 
De trainer is in staat om:
•	 	De	methodiek	en	het	materiaal	te	vertalen	naar	de	denk-	en	belevingswereld	van	de	jongeren	en	de	

inhoud van de training te vertalen naar een programma waarvoor passende werkvormen worden 
gekozen en gehanteerd. 

•	 	Methodisch	te	werken	met	jongeren.	De	trainer	is	in	staat	om	de	maatschappelijke	positie	van	de	
jongeren te analyseren en hun startsituatie vast te stellen wat betreft motivatie, vaardigheden en 
mogelijkheden.

•	 	De	eigenschappen	en	vaardigheden	van	de	jongeren	te	herkennen	en	erop	in	te	spelen.	Dit	vraagt	om	
alertheid	en	flexibiliteit,	zodat	de	training	eventueel	aan	de	individuele	behoeften	kan	worden	aangepast.

•	 	De	jongeren	tijdens	de	bijeenkomsten	te	stimuleren	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	hun	keuzes	en	
voor het groepsproces.

•	 De	jongeren	te	steunen	in	hun	veranderingsproces	en	hen	te	stimuleren	daadwerkelijk	stappen	te	zetten
•	 Het	vertrouwen	van	de	jongeren	te	winnen	en	hen	te	enthousiasmeren.
•	 	Voldoende	zelfreflectie	te	hebben	om	de	gekozen	aanpak	kritisch	te	evalueren	en	zo	nodig	aan	te	

passen. 
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Praktische vaardigheden
De trainer beschikt over praktische kennis en vaardigheden in het trainen van communicatieve vaardigheden 
bij interculturele vraagstukken.

Hieronder kan worden verstaan:
•	 Organiseren	(het	hanteren	van	tijd,	ruimte	en	materialen)
•	 Steun	geven	(aanmoedigen,	begrip,	waardering,	warmte)
•	 Inspireren	(optreden	als	een	inspirerend	voorbeeld,	anderen	enthousiast	maken)
•	 confronteren	

De trainer richt zich hoofdzakelijk op het groepsgedeelte van het project, maar houdt zich ook bezig met de 
individuele begeleiding. Omdat er een rode draad loopt door de training en de individuele begeleiding, worden 
de beide functies door eenzelfde persoon uitgevoerd. De inhoudelijke en de didactische competenties van de 
trainer vormen de belangrijkste sleutel tot een succesvolle uitvoering van de methodiek.

Checklist
Werken	met	jongeren	vraagt	om	integriteit,	geduld	en	motivatievermogen.	Voordat	de	trainer	aan	de	slag	gaat,	
is het verstandig om deze eigenschappen aan onderstaande checklist te toetsen:
•	 Voelt	de	trainer	zich	vrij	om	voor	de	groep	te	gaan	staan
•	 Voelt	de	trainer	zich	vrij	om	eigen	ervaringen	met	jongeren	te	delen	
•	 Voelt	de	trainer	zich	vrij	om	jongeren	op	(ongewenst)	gedrag	aan	te	spreken
•	 Weet	de	trainer	om	te	gaan	met	de	doelgroep	van	Be-it!
•	 Weet	de	trainer	op	tijd	in	te	grijpen	bij	escalaties
•	 Weet	de	trainer	hoe	hij	op	moeilijke	vragen	moet	reageren

Indien de trainer moeite heeft met de bovengenoemde punten, dan kan de Train de trainer-cursus van het 
Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden mogelijk een oplossing bieden. 

1.2 Werving 
De	Be-it!	groep	mag	maximaal	uit	12	leerlingen	bestaan.	De	keuzes	die	gemaakt	worden,	hebben	gevolgen	
voor de uitvoering van het project, zowel inhoudelijk als procesmatig. De inhoud van de training en de 
begeleiding	hangen	samen	met	de	samenstelling	van	de	groep.	Wanneer	de	jongeren	met	elkaar	bekend	zijn,	
zullen zij meer durven en elkaar op eventuele ongewenst gedrag aanspreken. Als de jongeren niet bekend zijn 
met	elkaar,	dient	men	extra	rekening	te	houden	met	de	onderlinge	verhoudingen	en	met	ruimte	voor	veiligheid.	

Voor	de	werving	van	de	jongeren	wordt	bij	voorkeur	gebruik	gemaakt	van	de	bestaande	‘eigen’	structuren	en	
netwerken van de jongeren. De school is de meest wenselijke vindplek. De trainer geeft in de klas een 
algemene voorlichting over vooroordelen en tegenslagen, maar ook handige tips en trucs die jongeren in het 
dagelijkse	leven	kunnen	toepassen.	Via	een	aanmeldformulier	kunnen	ze	zich	opgeven	voor	de	introductieles.	
Dit is een les waarin alle fases van het project worden uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de regels van het 
project. 

Indien er geen ruimte is voor het geven van voorlichting, dan kunnen de jongeren door mentoren en leer-
krachten worden geselecteerd. Zij hebben overzicht over de klassen waarin jongeren zitten die eventueel 
geschikt kunnen zijn voor het project. Daarbij mogen de criteria volgens de doelgroepbeschrijving niet uit het 
oog worden verloren. 

Bij het werven van de jongeren moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de school over:
•	 Het	aantal	te	werven	jongeren
•	 	De	periode	van	werving	en	voorlichting	en	de	periode	van	het	project	(houd	rekening	met	schooltijden,	

feestdagen	en	vakanties)
•	 Het	aanspreekpunt	en	de	trekker	van	het	project
•	 Het	aanspreekpunt	op	school
•	 De	terugkoppeling	met	de	projectuitvoerder
•	 De	rolverdeling	tussen	de	school	en	projectuitvoerder
•	 De	verdeling	van	de	aanvraag	van	eventuele	subsidies
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Let op!
Als de school de werving van de jongeren op zich neemt, zorg er dan voor dat de jongeren op een positieve 
wijze worden benaderd. Zij mogen aan het project deelnemen, omdat zij potentie hebben en niet omdat ze als 
lastig en onhandelbaar worden ervaren door de school.

1.3  Introductieles 
De introductieles vormt het slot van de werving. Tijdens deze bijeenkomst zal blijken in hoeverre de jongeren 
serieus geïnteresseerd zijn om aan het project deel te nemen. Omdat de introductieles voor het besluit van 
veel jongeren bepalend zal zijn om wel of niet mee te doen, hangt het uiteindelijke succes van de werving van 
deze bijeenkomst af. De bijeenkomst moet zowel organisatorisch als inhoudelijk goed in elkaar steken.

Organisatie
Wat	de	organisatorische	kant	betreft	is	het	belangrijk	dat	de	bijeenkomst	op	de	locatie	van	de	wervende	
organisatie wordt gehouden. De jongeren moeten het gevoel krijgen dat zij serieus worden genomen en niet 
bij een betuttelende naschoolse opvang zitten. Dit betekent wel dat er van tevoren duidelijke afspraken over 
de organisatie van de bijeenkomst moeten worden gemaakt:
•	 Het	tijdstip	van	de	bijeenkomst	(rekening	houdend	met	schooltijden,	vakanties,	feestdagen)
•	 De	aankleding	van	de	bijeenkomst	(fris,	fruit,	krentenbollen)
•	 De	kosten	van	de	bijeenkomst
•	 De	bereikbaarheid	en	het	vervoer	naar	de	locatie
•	 De	uitnodiging	en	informatiebrief	voor	de	introductieles

Inhoud
De introductieles is in principe de eerste kennismaking tussen de jongeren en de trainer. Het is dan ook 
belangrijk dat er tijd en ruimte is om elkaar te leren kennen en dat de juiste manier van communiceren wordt 
gevonden.	Wat	betreft	de	inhoud	zullen	de	doelen,	de	opzet	en	de	werkwijze	van	het	project	en	de	nazorg	
duidelijk moeten worden gepresenteerd en toegelicht. Dit geldt ook voor de verwachtingen van de trainer. De 
jongeren geven vervolgens aan of zij aan het project willen meedoen. 

De presentatie, die hooguit anderhalf uur mag duren, is bij voorkeur interactief. De jongeren worden aan de 
hand van vragen geprikkeld mee te denken. Zo wordt getoetst of de boodschap helder overkomt bij de 
aanwezigen. Daarnaast kunnen de jongeren direct hun vragen stellen.

Tip
Good	practise	verhalen	van	de	trainer	kunnen	ertoe	bijdragen	dat	de	jongeren	gemotiveerd	raken.	Ook	het	
leggen	van	de	nadruk	op	het	behalen	van	een	certificaat	kan	een	stimulans	zijn.	

1.4  Intake en selectie
Na de voorlichting vindt de individuele intake plaats. Daarbij kunnen de jongeren en de trainer elkaar beter 
leren kennen. De trainer krijgt inzicht in de jongere en maakt kennis met zijn verwachtingen van het project. 
Zo kan worden vastgesteld of de betreffende jongere reële doelstellingen heeft. Ook kan een eerste inschat-
ting worden gemaakt over de behoefte aan kennis en vaardigheden en kan een eerste keuze worden gemaakt 
voor een stijl van begeleiden. 

Voor	de	intake	wordt	een	intakeformulier	gehanteerd	(bijlage).	Aan	de	hand	van	dit	ingevulde	formulier	voert	
de trainer een persoonlijk gesprek met de jongeren. Een intakegesprek duurt 15 tot 20 minuten. Om de 
jongeren niet te lang op hun beurt te laten wachten, is het verstandig met meerdere mensen de intake af te 
nemen.	Op	deze	manier	neemt	de	hele	intake	maximaal	anderhalf	uur	in	beslag.

De criteria die bij de intake worden gehanteerd:
•	 De	motivatie	om	mee	te	willen	doen.
•	 	De	mate	waarin	jongeren	tijd	en	energie	willen	en	kunnen	vrijmaken.	Er	wordt	verlangd	dat	ze	na	

schooltijd aanwezig zijn en actief meedoen. Ook buiten het project wordt er inzet verwacht, waarbij 
zelfwerkzaamheid een voorwaarde is.

•	 	Een	open	houding	ten	aanzien	van	het	uiteindelijke	doel	van	de	training:	reflectie	en	verandering.	De	
jongeren moeten bereid zijn om te kijken naar de eigen situatie en werkelijk stappen willen zetten om tot 
een verandering te komen.
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1.5  Groepssamenstelling
Er	kan	bewust	worden	gekozen	voor	een	relatief	homogene	(jongeren	uit	eenzelfde	klas)	of	heterogene	
(jongeren	uit	verschillende	klassen)	groep.	De	mate	van	homogeniteit	hangt	af	van	de	werving	en	selectie.	
Maak deze keuze van tevoren en laat hierbij tal van overwegingen meespelen. Het spreekt voor zich dat de 
voor- en nadelen duidelijk moeten zijn voordat een keuze wordt gemaakt en dat de voordelen van de uitein-
delijke keuze optimaal tot hun recht moeten komen. De voor- en nadelen van een homogene en heterogene 
groep kort onder elkaar:

Homogene groep - voordelen
•	 De	jongeren	kennen	elkaar	en	zijn	leeftijdsgenoten,	waardoor	een	‘wij-gevoel’	ontstaat
•	 Door	dit	groepsgevoel	kunnen	de	jongeren	elkaar	stimuleren,	ook	buiten	het	project
•	 Door	de	gemeenschappelijke	cultuur	zijn	ervaringen	herkenbaar	en	relatief	eenvoudig	te	duiden
•	 Gemeenschappelijke	herkenning	van	en	identificatie	met	een	rolmodel	wordt	vergemakkelijkt

Homogene groep - nadelen
•	 	De	jongeren	blijven	in	de	eigen	groep	‘hangen’	en	raken	niet	makkelijk	los	van	vertrouwde	patronen	van	

denken en doen

Heterogene groep - voordelen
•	 Diversiteit	maakt	een	groep	levendig	en	verbreedt	de	horizon	van	de	jongeren
•	 	Een	heterogene	groep	neemt	heterogene	ervaringen	en	referentiekaders	mee,	die	voor	de	groepsleden	

eye openers kunnen zijn. Ze kunnen inzichten en praktische oplossingen opleveren, die in een homo-
gene groep buiten beeld zouden blijven

Heterogene groep – nadelen
•	 Gemeenschappelijke	herkenning	van	en	de	identificatie	met	een	rolmodel	wordt	bemoeilijkt
•	 	De	‘behapbaarheid’	voor	de	trainer.	Be-it!	is	een	intensieve	training	waarbij	veel	emoties	los	kunnen	

komen. Het begeleiden van de groep en het volgen en sturen van het groepsproces mag niet worden 
onderschat. 

1.6  Tijdsduur en tijdstip van uitvoering
Bij het vaststellen van de lengte en het tijdstip van de training spelen overwegingen een rol, zoals de mogelijk-
heden van de doelgroep, de inschatting van start- en eindpositie van de doelgroep, de geformuleerde doelen, 
de inhoud, de gewenste werkwijze en de beschikbare projecturen van trainer. 

Het project bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur waarbij uit wordt gegaan van één bijeenkomst per week. 
Indien	gewenst	kan	dit	deel	met	een	extra	bijeenkomst	worden	uitgebreid.	De	start	wordt	voorafgegaan	door	
een	voorlichtings-	en	intakebijeenkomst	en	het	traject	wordt	feestelijk	afgesloten,	waarbij	ook	de	certificaten	
worden uitgereikt. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur gespreid plaats over een periode van ten minste 
twee	maanden.	In	samenspraak	met	de	jongeren	wordt	het	tijdstip	van	het	project	definitief	vastgelegd.	

Tip
Jongeren hebben een korte spanningsboog en zijn snel afgeleid. Door het creëren van een juiste balans 
tussen inspanning en ontspanning speelt de trainer hierop in. Ook het tijdstip en de duur van de training 
spelen	een	rol.	Uit	de	pilots	is	gebleken	dat	een	training	op	het	midden	van	de	middag	goed	werkt.	De	meeste	
jongeren met een minirooster komen dan uit school.

1.7  Evaluatie
Een goede evaluatie vormt een integraal onderdeel van het project. De succes- en faalfactoren die hieruit 
naar voren komen, kunnen als leerpunten worden meegenomen in de uitvoering van het lopende traject of in 
een vervolgprogramma. Zowel de inhoud als het proces moet worden geëvalueerd. De inhoudelijke evaluatie 
heeft primair betrekking op het project zelf. De vragen die in deze evaluatie centraal staan, hebben betrekking 
op de inhoud, de effectiviteit en het resultaat van de training.
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Inhoudelijke evaluatie:
1.	 	Blijkt	de	inhoud	werkelijk	toegesneden	op	de	groep?	Sluiten	de	onderwerpen,	het	niveau	en	het	 

materiaal goed aan op de behoeften en ambities en op het niveau van de jongeren? Is er voldoende 
maatwerk geleverd?

2.	 	Is	de	inhoud	werkelijk	door	de	jongeren	opgepakt?	Was	de	stof	begrijpelijk?	Zijn	de	leerdoelen	echt	
bereikt?

3.	 Welke	resultaten	heeft	de	training	bij	de	jongeren	opgeleverd?

Procesevaluatie:
1. De procesevaluatie heeft alleen betrekking op de projectmatige kant.
2. Hoe zijn de verschillende methodische stappen in het traject uitgevoerd? 
3.	 Wat	ging	goed	en	wat	niet	?	
4.	 Welke	werkwijze	bleek	effectief,	welke	niet?	

Deze vragen dienen beantwoord te worden voor de afzonderlijke fasen in het project:
•	 De	werving
•	 De	voorlichting
•	 De	intake/selectie
•	 De	selectie	van	trainers
•	 De	didactische	insteek	van	training
•	 De	nazorg

De afronding
Het is belangrijk en leuk om het project af te ronden met een feestelijke bijeenkomst. Behalve dat het een 
formeel	einde	is	van	een	intensief	groepsproject,	kunnen	de	certificaten	van	deelname	aan	de	jongeren	
worden	uitgereikt.	De	ervaring	leert	dat	ze	grote	waarde	hechten	aan	een	certificaat.	Het	is	een	beloning	voor	
hun inspanningen en inzet en het is een stimulans de volgende fase in te gaan.
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Werkblad 1 - Werving & voorlichting 
Voor aanvang van het project Be-it! dienen er eerst jongeren te worden geworven. De jongeren die aan het 
project Be-it! deelnemen, worden op de scholen geworven. De praktijk heeft uitgewezen dat de mentoruren 
zich hiervoor goed lenen. De uitvoerende trainer geeft een algemene voorlichting over het project. Na afloop 
van de voorlichting krijgen de jongeren een inschrijfformulier, waarmee zij zich kunnen aanmelden voor het 
project. De ingeschreven leerlingen worden uitgenodigd voor de introductieles. Hierin wordt het project nader 
toegelicht en wordt uitgebreid ingegaan op vragen. Als een jongere zich niet kan vinden in het project, dan kan 
hij of zij zich alsnog terugtrekken.
De werving en selectie van de jongeren wordt uitgevoerd door het volgen van de volgende stappen:

Stap 1: 
Kennismakingsgesprek met school en projectuitleg (zie Train de trainer-cursus) 

Stap 2:
Voorlichting op school, in de klassen 

Stap 3:
Inschrijving voor de introductie les. De jongeren krijgen 2 dagen bedenktijd. Dit is ook om te voorkomen dat de 
jongeren zich wegens schaamte, groepsdruk, twijfel etc. niet durven aan te melden. De formulieren worden bij 
de docent of mentor ingeleverd. 

Stap 4: 
De jongeren die zich via het inschrijfformulier hebben opgegeven, ontvangen thuis een informatiebrief met 
daarin de datum en het tijdstip van de introductieles. 
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Werkblad 2 - Voorlichting over Be-it!
Beginsituatie 
De jongeren weten niet wat het project betekent en wat het inhoudt. 

Doelen 
• Jongeren laten kennismaken met de organisatie die Be-it! verzorgt
• Jongeren informeren en enthousiasmeren over het project Be-it!
• Jongeren aanzetten tot het daadwerkelijk inschrijven voor het project
• Jongeren informeren over de Be-it! website www.Be-it!weblog.nl 

Leerinhoud 
• Uitleg van de Be-it! methode (wordt omschreven in het Tips en Trucs boekje)
• Het belang van het opkomen voor jezelf
• Het belang van kennis hebben met betrekking tot solliciteren en zoeken naar een stage
• Het belang van eigen verantwoordelijkheid

Didactische werkvormen 
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Invullen van het inschrijfformulier

Materiaal 
• Bijlage 1A: Tips en Trucs voorlichting Be-it!
• Bijlage 1B: inschrijfformulier 
• Bijlage 2A, 2B: informatie en toestemmingsformulier ouders  
• Bijlage 3: uitnodigingsbrief introductieles
• Bijlage 4: Websites
• Folders van eigen organisatie 
•  Be-it! Tips & Tools boekje (te bestellen bij het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden  

en Haaglanden)

Let op! 
Na het ontvangen van de inschrijfformulieren van de school worden de jongeren en hun ouders via een brief 
nader geïnformeerd over de aanvang van het project. 

Let op! 
De Be-it! website is voor iedereen toegankelijk. Dus ook voor jongeren die niet aan het project deelnemen. 

Bijlage 1A Tips en trucs voorlichting Be-it!
De voorlichting heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor het project. Bij de aanvang van de voorlichting 
weten de jongeren nog niet wat het project is en is het van belang om de jongeren te triggeren en van goede 
en prikkelende informatie te voorzien. Het is dan ook aan te raden de volgende aandachtpunten mee te 
nemen in de voorlichting. 

Leave-it, Take-it, Be-it! Staat letterlijk voor het verlaten van de slachtofferrol, het creëren van je eigen kansen 
en een voorbeeld zijn voor anderen en jezelf.
• Be-it! is gratis voor de leerlingen 
• Be-it! wordt in eigen tijd gevolgd 
• Be-it! hoort niet bij school maar is een aparte training of cursus
• Deelname aan de introductie is vrijblijvend
• Be-it! laat de jongeren oefenen in de praktijk 
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Door Be-it! word je zelfverzekerder
• Je leert om te gaan met onzekerheid
• Je leert wat je rechten zijn als leerling en werknemer 
• Je leert hoe je moet solliciteren naar een stage of bijbaan 
•  Bij afronding van het project krijg je een certificaat dat je kunt gebruiken als referentie voor een stage of 

bijbaan

Om de jongeren te triggeren, kan de trainer de volgende vragen inzetten: 

Beeldvorming 
• Wat zijn vooroordelen 
• Wat kan het gevolg zijn van vooroordelen 
• Wat kun je daar tegen doen 

School
• Hoe spreek je een docent correct aan
• Wat moet je doen als je het niet eens bent met een docent

Arbeid
• Wie wil een baan
• Wat mag een werkgever niet vragen tijdens een sollicitatiegesprek
• Wie wil er zwart werken
• Wat zijn de nadelen van zwart werken

Bij het beantwoorden van de vragen is het de bedoeling dat de trainer een beknopt antwoord geeft. Wanneer 
de jongeren meer willen weten, verwijst de trainer naar het project waarin deze thema’s verder worden 
uitgelegd en geoefend.  

Let op! 
Herinner de jongeren eraan dat wanneer zij deel willen nemen aan het project, ze ook het toestemmings-
formulier dienen te laten ondertekenen door een ouder of voogd en deze mee te nemen naar de introductieles.

Bijlage 1B Aanmeldingsformulier       

JA, ik kom naar de introductieles van Be-it!

Naam en achternaam  : 
Klas    : 
Telefoonnummer   : 
Huisadres   : 

Lestijden    
Maandag   : 
Dinsdag    : 
Woensdag  : 
Donderdag  : 
Vrijdag    : 



4

Bijlage 2A Voorbeeld toestemmingsbrief ouders deel 1

Beste ouders/verzorgers, 

Het Lila College doet dit jaar mee met het project Be-it!. Een jongerenproject dat leerlingen inzicht geeft in de 
rol van het eigen handelen en de eigen instelling als het gaat om het creëren van kansen in de maatschappij 
en op de arbeidsmarkt. 

Het project bestaat uit een weerbaarheidtraining van 9 bijeenkomsten. Er wordt ingegaan op het creëren van 
een positief zelfbeeld, het signaleren en pakken van kansen (het leren communiceren en netwerken) en het 
uitdragen van wat je hebt geleerd (een voorbeeld zijn voor anderen). 

Uw zoon of dochter wil aan het project deelnemen. Omdat de training buiten schooltijd plaatsvindt, vragen wij 
u bijgevoegd antwoordformulier in te vullen en het voor 7 april in te laten leveren bij de introductieles. 

Mocht u nog vragen hebben over het project Be-it! neem dan gerust contact met ons op via tel. 070 123456.

Met vriendelijke groet,
Lila College

Desi Pronk  

Bijlage 2B Voorbeeld toestemmingsbrief ouders deel 2

Antwoordformulier deelname training Be-it! 

Naam ouder/verzorger :  
Telefoonnummer  :           
Naam leerling  :             
Klas leerling  :             

Toestemming deelname

 Ja, ik geef mijn zoon/dochter toestemming voor deelname aan de training Be-it!

Handtekening ouder/verzorger   

Hartelijk dank voor de medewerking,

Met vriendelijke groet,
Desi Pronk 
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Bijlage 3 Voorbeeld uitnodigingsbrief introductieles 

Den Haag, 13 november 2011 

Beste leerling, 

Hierbij ben je uitgenodigd voor de introductieles van het project Be-it!.

Tijdens deze les gaan we in op wat het project precies inhoudt, wat we per les gaan doen en wat we van 
elkaar mogen verwachten. 

Datum:  Dinsdag 17 november a.s. 
Tijdstip: 14.40 uur   
Locatie:  Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag  
 
Zorg dat je om 14.30 uur klaar staat in de schoolkantine! Ik zal jullie dan naar het Nutshuis begeleiden. 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je mij bereiken via tel. 1234647 of 06 123456. 
Neem ik niet direct op? Spreek dan je naam en telefoonnummer in. Dan bel ik je terug!

Met vriendelijke groet, 
Lila College

Desi Pronk

Tip 
Als u Be-it! briefpapier wilt gebruiken, dan kunt u bij het Bureau Discriminatiezaken het format met logo 
aanvragen.

Bijlage 4 Uitleg Be-it! website 

De Be-it! website dient als ondersteuning en informatiebron voor de jongeren die aan het project deelnemen. 
Tijdens het project worden vele vragen over diverse onderwerpen gesteld. Niet elke vraag past in het project 
en soms is er onvoldoende tijd om op elke indivuduele vraag in te gaan. Door de jongeren naar de website te 
verwijzen, krijgen ze de gelegenheid hun vragen of problemen alsnog voor te leggen. 

Naast het stellen van vragen krijgen de jongeren ook praktische tips en tools op de website. Tevens krijgen zij 
de mogelijkheid om via de weblog met elkaar te communiceren.

De Be-it! website is voor iedereen toegankelijk.
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Werkblad 3A - Introductieles 
Beginsituatie 
Start lessenreeks. De jongeren weten nog niet hoe de bijeenkomsten van de trainingen zijn opgebouwd. Ze 
hebben geringe kennis van het concept empowerment.

Doelen 
• Kennismaking met andere jongeren
• Inzicht geven in rechten en regels
• Middels oefening inzicht geven in eigen verantwoordelijkheid 

Leerinhoud 
Tijdens de introductie les leren de jongeren:
• Elkaar kennen
• De rechten en regels binnen het project
• Het belang van eigen verantwoordelijkheid

Didactische werkvormen 
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Oefening 

Materiaal 
• Bijlage 5: Presentieformulier
• Bijlage 6: Stappenplan
• Bijlage 7: Kauwgomopdracht
• Bijlage 8: Rechten en plichten 
• Bord en stiften 
• Kauwgom 

Let op! 
De jongeren hebben bij de voorlichting een toestemmingsformulier meegekregen.
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Werkblad 3B - Werkschema

Beginsituatie: 
De jongeren weten nog niet hoe de  
bijeenkomsten van de trainingen zijn  
opgebouwd

Leerdoelen: 
• Elkaar leren kennen
•  Op de hoogte zijn van de rechten en 

regels binnen het project 
•  Het belang van eigen verantwoordelijkheid 

kennen

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
5 min Aanwezigheid 

jongeren 
Trainer vult  
presentielijst in

Bijlage 5

30 min Jongeren leren 
elkaar kennen 

Jongeren stellen zich aan 
elkaar voor

Groepsgesprek

10 min Jongeren leren 
wat het project 
inhoudt

Jongeren krijgen stappen-
plan uitgelegd

Voordracht Bijlage 6 

5 min Jongeren leren 
wat eigen verant-
woordelijkheid is 

Jongeren krijgen een 
kauwgum aangeboden

Groepsoefening Kauwgom,  
Bijlage 7

20 min Jongeren leren 
rechten en regels 
kennen 

Er wordt ingegaan op wat 
binnen het project de rech-
ten en regels zijn

Voordracht Bijlage 8

10 min Jongeren leren 
aan de les deel te 
nemen

Jongeren stellen vragen Groepsgesprek

5 min Slot

Aantekeningen les:
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Bijlage 5 Presentieformulier

PRESENTIELIJST BE-IT!            School:                                                                                      Groep:

Les Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X = aanwezig
─ = afwezig 

Bijlage 6 Stappenplan
Het project beslaat 3 fasen: 

Leave-it 
Trainer legt uit welke leerstof wordt behandeld:
• Rol van vooroordelen en slachtofferrol
• Rol en belang van identiteit 
• Rol en belang van communicatie en houding 

Take-it 
Trainer legt uit welke leerstof wordt behandeld:
• Hoe de jongeren een baan kunnen zoeken 
• Hoe de jongeren een sollicitatieformulier invullen 
• Hoe de jongeren een sollicitatiegesprek voeren 
• Hoe de jongeren zich voor een sollicitatiegesprek kleden

Be-it! 
Trainer legt uit welke leerstof wordt behandeld:
• Hoe de jongeren een presentatie kunnen geven
• Hoe de jongeren een voorbeeld voor andere jongeren kunnen zijn

Aanvullende informatie is terug te vinden in de werkbladen van de genoemde fasen. 

Bijlage 7 Kauwgum-opdracht 
Om de jongeren een speels element binnen deze les mee te geven, wordt de kauwgumopdracht uitgevoerd. 
Dit is een opdracht waarbij alle jongeren een kauwgum krijgen aangeboden. 

De bedoeling is dat de trainer en de jongeren op kauwgum kauwen en daarmee bellen blazen. Tijdens deze 
oefening wordt aan de jongeren gevraagd waarom het nuttigen van kauwgum tijdens de les niet is toegestaan. 
Doel hiervan is jongeren inzicht te geven in het belang van regels en met name de regels binnen het project. 
De jongeren worden na het gesprek gevraagd de kauwgum uit de mond te nemen en deze om te wisselen 
met die van de buurman of buurvrouw. 
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De reactie die middels deze opdracht wordt beoogd, is dat de jongeren dit weigeren en aangeven dat ze dit 
onsmakelijk of vies vinden. De boodschap binnen het project is dan ook: ‘we gaan het niet aan je voorkauwen’. 

Hoofddoel van Be-it! is jongeren tips en tools mee te geven voor het versterken van de zelfredzaamheid. Een 
essentieel onderdeel hierin is de eigen verantwoordelijkheid. De jongeren dienen hier zelf mee aan de slag te 
gaan, het wordt dan ook niet aan hen voorgekauwd.

Opdracht stap voor stap:
• De trainer laat kauwgum door een jongere uitdelen 
• De trainer stimuleert jongeren de kauwgum aan te nemen 
• De trainer kauwt overdreven de kauwgum en vraagt de leerlingen dit ook te doen
• De trainer vraagt de kauwgum uit de wisselen met de buurman of buurvrouw
• De trainer legt uit waarom het project Be-it! niet aan hen wordt voorgekauwd
• De trainer toont het belang van eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Bijlage 8 Rechten, plichten en regels 
De jongeren die aan het Be-it! project deelnemen, zijn jongeren die in het verleden mogelijk moeite hebben 
gehad met gezag van bijvoorbeeld leraren of ouders. 

Om de Be-it! lessen in goede orde te laten verlopen, is het belangrijk om stil te staan bij:
• De rechten van de jongeren 
• De plichten van de jongeren
• De regels waar de jongeren zich aan moeten houden tijdens het project

Belangrijk bij dit onderdeel is dat de trainer niet eisend en denigrerend overkomt bij het behandelen van deze 
punten. Wenselijk is dat hij een vleugje humor toepast en aangeeft dat hij ook niet op regels en plichten zit te 
wachten, maar dat ze soms toch nodig zijn. 
Indien gewenst kan de trainer gezamenlijk met de jongeren een lijst opstellen waarin de volgende punten 
worden behandeld:

Jongeren hebben het recht:
• Op eerlijkheid 
• Om vragen te stellen 
• Op discretie (alles wat in les wordt besproken blijft in de les) 
• Op vertrouwen van de trainer
• Om te zeggen wat zij denken (mits dit is onderbouwd) 

Jongeren hebben de plicht:
• Voor zichzelf op te komen 
• Op tijd komen
• Om de training serieus nemen
• Mee te doen

De regels zijn: 
• Geef de ander ruimte om te zeggen wat hij of zij denkt!
• Blijf bij de les
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Inleiding leshandleiding
In dit hoofdstuk wordt ter inleiding een beknopte weergave gegeven van de lesinhoud van het project. De 
training Be-it! bestaat uit 9 lessen, die zijn opgedeeld in drie clusters en die worden voorafgegaan door een 
introductieles. 

Het eerste cluster Leave-it staat in het teken van het verlaten van een negatieve houding, die je in de 
maatschappij belemmert kansen te pakken. In dit cluster wordt een positief zelfbeeld gecreëerd bij de  
jongeren. 

In het tweede cluster, genaamd Take-it, leren de jongeren inzicht te krijgen in hun eigen kunnen en handelen 
en zelfvertrouwen te krijgen door kansen te pakken in hun omgeving. Zij krijgen tips en tools mee die het 
pakken van kansen gemakkelijker maken. 

In het laatste cluster, Be-it! tonen de jongeren aan dat zij zich de vaardigheden uit de voorgaande lessen 
hebben eigengemaakt. 

De Be-it! methode geeft per cluster een aantal te behalen doelstellingen aan. Bij aanvang van iedere les wordt 
een terugkoppeling naar de voorgaande les gemaakt.

Introductieles
• Kennismaking met de andere jongeren
• Inzicht geven in rechten en regels

Leave-it
In spelvorm wordt het onderwerp ‘vooroordelen’ aan de orde gebracht. Door middel van een fotospel moeten 
de jongeren bepaalde beroepen toekennen aan bepaalde personen (zij krijgen van deze personen alleen 
foto’s). De praktijk heeft uitgewezen dat alle jongeren vooroordelen hebben ten aanzien van de beroepen van 
deze personen. Met deze oefening wordt duidelijk dat het ‘in hokjes denken’ onbewust gebeurt. Enkele 
jongeren die in een slachtofferrol zaten, worden met de neus op de feiten gedrukt: vanuit de buitenwereld 
bestaan vooroordelen, maar zelf heb je ze ook. Het is een menselijk fenomeen. Ook andere rollenspellen en 
speloefeningen worden ingezet om een positief zelfbeeld van de jongeren te bevorderen. Deze werkvormen 
worden in de Leave-it fase ingezet om de jongeren te leren verbaal en non-verbaal te communiceren, door 
middel van verbetering van houding (oogcontact, stem- en taalgebruik) en het zelfverzekerd aanspreken van 
mensen. Er wordt voornamelijk ingezoomd op het leren observeren en analyseren. 

Take-it
In de fase Take-it leren de jongeren hoe ze kansen kunnen signaleren en benutten door middel van aan-
gereikte tips en het uitvoeren van praktische opdrachten (learning by doing). Hierbij staan vooral het ontwik-
kelen van kennis en het belang van communiceren en netwerken centraal. De jongeren krijgen met het maken 
van een stappenplan inzicht in hun eigen handelen. Om dit stappenplan te kunnen realiseren, wordt aandacht 
besteed aan het stapsgewijs denken. Doel hiervan is de leerlingen te laten zien hoe zij kansen voor zichzelf 
kunnen creëren. Om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, krijgen de jongeren de opdracht fictief te 
solliciteren. Zij moeten een stappenplan maken waarin wordt omschreven waar, hoe en bij wie zij aan een 
baan kunnen komen. Aan de hand van het stappenplan moeten zij een sollicitatiebrief opstellen en zich 
voorbereiden op een sollicitatiegesprek. De opdrachten worden per onderdeel uitvoerig begeleid en toegelicht. 
De jongeren krijgen van de trainer tips en wisselen onderlinge ervaringen uit. 

Werkvormen die onder andere aan bod komen zijn:
• De theorie over het communicatiemodel
• Het maken van een stappenplan en een groepsgesprek hierover
• Het maken van een omgevingsanalyse
• Het netwerken
• Het schrijven van een sollicitatiebrief en het maken van een CV
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Be-it!
In de Be-it! fase zijn de jongeren dusdanig ver in hun ontwikkeling dat de stof in de training op een hoger 
niveau kan worden getild. De jongeren hebben eerder in rollenspellen geoefend hoe ze een positieve houding 
kunnen uiten bij het communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. In de Be-it! fase leren de jongeren 
solliciteren bij een werkgever. Dit rollenspel wordt uitgevoerd met bestaande vacatures. De jongeren leren 
zich te presenteren aan iemand die de rol van werkgever speelt. Het presenteren wordt herhaaldelijk 
geoefend, opdat de gewenning bij ze optreedt. De trainer geeft de jongeren daarbij informatie betreffende 
rechten en plichten in een arbeidsomgeving. Hiervoor worden actuele gegevens gebruikt van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aandacht gaat vooral uit naar het oefenen in het uitstralen van 
zelfvertrouwen en het toepassen van tips en tools in de praktijk.

Werkvormen 
In de methodiek worden de lessen schematisch beschreven. Het thema, de beginsituatie, de leerdoelen, de 
tijdsinvestering per activiteit, de leeractiviteiten, de inhoud, de werkvormen en de hulpmiddelen komen aan 
bod. Per les hebben de jongeren tips meegekregen, die verbonden zijn aan het centrale thema van die les.
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Werkblad 4A Leshandleiding 
Kennismakingsgesprek 
Het individuele kennismakingsgesprek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de deelnemende jongeren. Het 
gesprek moet een beeld opleveren van hoe ze denken over zichzelf, hun motivatie en het handelingsvermo-
gen. Rekening houdend met het concentratievermogen en de aandachtsboog van de doelgroep zal het 
gesprek niet langer duren dan 40 minuten. De resultaten van het kennismakingsgesprek worden 
meegenomen bij het opstellen van het persoonlijke logboek van elke deelnemer. Dit wordt na elke les  
bijgewerkt door de trainer. 

Beginsituatie 
De jongeren en de trainer kennen elkaar nog niet. De docent heeft de jongeren uitgelegd dat zij een kennis-
makingsgesprek krijgen in verband met de training. 

Doelen 
• Kennismaking met de jongeren
• Inzicht verkrijgen in de wensen van de kandidaten
• Inzicht verkrijgen in het niveau van de kandidaten 

Leerinhoud
• De trainer kennen
• De regels met betrekking tot het project

Didactische werkvormen 
De gebruikte werkvorm van het kennismakingsgesprek is het ‘één op één-gesprek’. 

Materiaal 
• Bijlage 9: kennismakingsgesprek 
• Bijlage 10A: checklist jongeren
• Bijlage 10B: checklist trainer 
• Bijlage 11: logboek trainer
• Bijlage 12: logboek jongeren

Aandachtspunten 
Tijdens het kennismakingsgesprek dient de trainer aan te geven dat het gesprek vertrouwelijk is en dat de 
jongere het recht op inzage heeft in de gemaakte aantekeningen. 

Duur 
Maximaal 40 minuten 

Uitvoerder
De trainer 
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Werkblad 4B Leshandleiding
Beginsituatie: 
• Jongere en trainer kennen elkaar nog niet.

Leerdoelen: 
• Kennismaking met de trainer
• De regels met betrekking tot het project leren

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
10 min Trainer stelt zich 

voor en vertelt iets 
over zichzelf 

Trainer vertelt over 
zijn of haar rol bin-
nen project 

Voordracht

Trainer stelt open 
vragen

Trainer vraagt naar 
wensen en ervaring 
jongere

Voordracht Werkblad 1A,  
1B, 1C checklist

20 min Trainer legt de 
regels uit 

Trainer gaat in 
op procedure en 
logboek 

Voordracht Werkblad 2A, 2B

10 min Afronding Trainer geeft 
jongere ruimte om 
vragen te stellen

Voordracht

Aantekeningen les:
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Bijlage 9 Kennismakingsgesprek

Naam   : 
Achternaam  : 
Leeftijd   : 
Afkomst   : 
E-mail   :  
Telefoonnummer  :  
Bijzonderheden  : 
School   : 
Klas      :  
Mentor   :  
Naam ouders/verzorgers : 
Telefoon   : 

Kennismaking 
• Trainer heet jongere welkom 
• Trainer stelt zich voor en vertelt kort waar hij werkt en welke rol hij heeft in dit project
• Trainer legt uit dat het een gelijkwaardig gesprek is 
• Trainer legt uit dat het gesprek vertrouwelijk is 
• Trainer legt uit dat er aantekeningen worden gemaakt en dat de jongere deze mag inzien

Inhoud gesprek 
• Trainer legt het doel uit van het kennismakingsgesprek 
• Trainer geeft het woord aan de jongere
•  Trainer gaat na wat de verwachtingen van de jongere en van de trainer zijn en of deze met elkaar  

overeenkomen
• Trainer legt uit wat de rechten en regels zijn binnen het project 
• Trainer legt uit hoe het logboek werkt 
• Trainer geeft informatie over de lessen 

Afronding 
• Trainer checkt of de bovengenoemde punten ter sprake zijn gekomen 
• Trainer biedt de jongere de mogelijkheid vragen te stellen 
• Trainer geeft zijn visitekaartje, zodat de jongere naar behoefte contact kan opnemen
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Bijlage 10A Checklist jongere 

Checklist  
De checklist dient als hulpmiddel voor het gesprek. Aangeraden wordt dat, wanneer de jongere zich niet op 
zijn of haar gemak voelt, de trainer voorbeelden uit de eigen jeugd geeft.

Vragen over thuis 
• Wie ben je?
• Wat doe je na schooltijd?
• Welke hobby heb je? 
• Heb je een bijbaan?
• Wat vind je leuk om te doen?
• Waar ben je goed in?  

Vragen over school 
• Heb je een leuke klas? 
• Kun je opschieten met je klasgenootjes? 
• Kun je opschieten met de leraren? 
• Heb je zelf voor de school gekozen? 

Vragen over leren 
• Waar heb je moeite mee? 
• Wat wil je leren? 
• Wat kan je goed?

Overige aantekeningen: 
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Bijlage 10B Checklist trainer   

Hoe komt de jongere over? 
• Aarzelend
• Zelfverzekerd
• Onverschillig
• Verlegen
• Eigenwijs
• Spontaan
• Bescheiden

Gedrag van de jongere tijdens het gesprek: 
• Komt geconcerteerd over 
• Komt onrustig over 
• Lijkt gemotiveerd voor school 
• Lijkt ongemotiveerd voor school 
• Lijkt gemotiveerd om aan Be-it! deel te nemen 
• Lijkt ongemotiveerd om aan Be-it! deel te nemen 
• Geeft oppervlakkige antwoorden 
• Geeft zorgvuldige antwoorden 
• Geeft wenselijke antwoorden 
• Stelt zelf ook vragen 
• Komt zenuwachtig over 

Spreekvaardigheid: 
• Komt goed uit zijn woorden 
• Kleine woordenschat 

Overige aantekeningen: 



17

Bijlage 11 Logboek trainer 

Inleiding
Middels het logboek wordt bijgehouden hoe de jongere zich gedurende het traject ontwikkelt en wat de 
persoonlijke vorderingen zijn met betrekking tot motivatie, kennisopname en samenwerking. Het logboek 
vormt een belangrijke bron bij het evalueren van het persoonlijke leerprofiel van de jongere.

Naam :                                          
Klas  : 

Waarnemingen / Scoring (cijfer van 0-5)
De jongere Kennismaking datum: Tussenevaluatie datum: Eindevaluatie datum:

Is in staat kritische  
vragen te stellen
Is betrokken

Is kritisch naar zichzelf

Stelt vragen in de klas

Toont inzet binnen de 
training
Neemt informatie op

Kan met feedback 
omgaan
Past feedback toe

Deelname aan het  
groepsproces 

Opmerkingen: 
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Bijlage 12 Logboek jongeren

Naam:  Klas:

Vorderingen van week tot week
Les Opmerkingen 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vul in wat je hebt geleerd in deze les.
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Leave-it
Verlaat de slachtofferrol!

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden 
2011
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Werkblad 5A Les 1 (Leave-it)
De eerste les van Be-it! is gericht op het verlaten van de slachtofferrol waarin de jongeren mogelijk verkeren. 
De slachtofferrol houdt in: een negatief zelfbeeld, machteloosheid, zich achtergesteld voelen en het gevoel 
hebben altijd het ‘pispaaltje’ te zijn. Binnen de les wordt hier middels opdrachten en zelfreflectie op ingegaan. 
De jongeren krijgen ruimte om te vertellen wat hun ervaringen zijn. 

Beginsituatie 
De jongeren weten niet hoe de ‘slachtofferrol’ werkt en hun persoonlijk vormt.
Zij hebben veelal een vertekend beeld over wat men over hen denkt en handelen en gedragen zich ernaar. 

Doelen 
• Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Het zelfbeeld dat zij hebben 
• De voordelen van het bijstellen van dit negatieve zelfbeeld 
• Wat vooroordelen zijn

Leerinhoud
In de lessen wordt behandeld:
• Wat de slachtofferrol is 
• Hoe de slachtofferrol tot stand komt 
• Hoe de slachtofferrol verlaten kan worden 
• Wat een positief zelfbeeld is
• Hoe je een positief zelfbeeld krijgt
• Wat vooroordelen zijn
• Hoe vooroordelen tot stand komen
• Hoe je omgaat met vooroordelen
• Hoe je kritisch blijft, ook naar jezelf 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Oefening 

Materiaal 
• Bijlage 13A + 13B: identiteitscirkel
• Bijlage 14A + 14B: fotospel
• White bord, stiften 
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Werkblad 5B Les 1 (Leave-it) 
Aandachtspunten
Bij het bespreken van vooroordelen kan het zijn dat de jongeren elkaar gaan uitdagen met uitspraken als 
‘Turken stinken’, ‘Marokkanen zijn dieven’ etc. Het is belangrijk de jongeren duidelijk te maken dat ze 
vooroordelen mogen hebben, mits ze deze kunnen onderbouwen. Indien de jongeren misplaatste opmerkin-
gen maken of voorbeelden geven van vooroordelen, stop dan de les en herinner hen aan de regels die tijdens 
de introductieles zijn behandeld. Leg de jongeren uit dat bepaalde meningen of uitlatingen niet kunnen en 
maak daar afspraken over.

Beginsituatie: wie ben ik?
Jongeren worden met zichzelf geconfronteerd. Wie 
zij zijn in deze maatschappij en waar zij willen staan.

Leerdoelen: 
• Slachtofferrol verlaten
• Positief zelfbeeld creëren

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Evaluatie Terugblik op vorige 

keer
Groepsgesprek

20 min Jongeren denken 
na over hun iden-
titeit 

Jongeren geven 
aan waar zij vol-
gens zich zelf staan 
in de maatschappij

Identiteitscirkel Werkblad 7A 
Werkblad 7B

20 min Jongeren laten 
denken over 
vooroordelen 

Jongeren confron-
teren met eigen 
vooroordelen

Fotospel  Werkblad 8

30 min Pauze consumptie & fruit
15 min Jongeren leren 

eerste indrukken te 
definiëren 

Jongeren leren 
informatie te 
analyseren en te 
verwerken

Fotospel Werkblad 8

30 min Jongeren leren 
om te gaan met 
vooroordelen 

Hoe reageer je 
op een negatief 
vooroordeel, hoe 
reageer je op een 
positief vooroordeel

Groep Werkblad 10

10 min Nabespreking les Jongeren krijgen 
aandachtspunten 
mee 

Voordracht Whitebord 

 5 min Jongeren krijgen 
huiswerk mee 

Jongeren gaan na 
hoe vaak zij tegen 
vooroordelen aan-
lopen

Voordracht Werkblad 11
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Bijlage 13A Identiteitscirkel

Een identiteitscirkel (ID-cirkel) is een segmentencirkel die de identiteit van de jongere op een speelse en 
eenvoudige manier zichtbaar maakt. In de segmenten is plaats voor het eigene van de persoon en voor wat 
hij of zij belangrijk vindt. 

Een ID-cirkel is een momentopname. De segmenten kunnen op talrijke manieren worden verlevendigd door 
ze te illustreren met bijvoorbeeld citaten, gedichten, verhalen, tekeningen, muziek, foto’s of filmpjes. De 
gemaakte ID-cirkel kan de start zijn van een gedachtewisseling (dialoog) met een ander die ook een cirkel 
heeft gemaakt. Binnen Be-it! wordt de ID-cirkel gebruikt om het hebben van vooroordelen bespreekbaar te 
maken en in te gaan op de slachtofferrol. 

Elke deelnemer verdeelt een schijf in diverse ervaringsgebieden (wat is belangrijk voor jou?). Hij of zij 
rangschikt de woorden van vijf naar een. Denk hierbij aan naam, idool, school, hobby, eten, uitgaan, vakantie 
etc.

Voorbeeld identiteitscirkel

1
2

3

4

5

Sara
Blackberry
Turkije

Zwemmen

School

Bij het behandelen van de identiteitscirkel kunnen de volgende hulpvragen worden gesteld:

• Sara vindt school niet belangrijk? (omdat deze op nummer 5 staat) 
• Sara voelt zich niet thuis in Nederland? (omdat Nederland niet in het rijtje voorkomt)
• Sara heeft een hekel aan iPhones? (omdat haar blackberry op nummer twee staat)

De vragen zijn bewust provocerend, zodat men een discussie op gang kan brengen en ruimte kan creëren 
voor het aanspreken van de betrokkene op een eventuele slachtofferrol.
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Bijlage 13B Identiteitscirkel

Voorbeeld identiteitscirkel

1
2

3

4

5

Wie ben jij?
Vul in wat jij het belangrijkste vindt in je leven en wat jouw identiteit speciaal maakt.
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Bijlage 14A Fotospel

Wat zijn vooroordelen
De discussie over stereotypen en vooroordelen heeft in de sociale wetenschappen en daarbuiten een lange 
geschiedenis. Het is algemeen aanvaard dat vooroordelen in alle sociale lagen een belangrijke rol spelen bij 
de perceptie van anderen en zo ook van jongeren. Mensen worden op basis van criteria als religie, etniciteit, 
ras, sekse en woonplaats in ‘wij’ en ‘zij’-groepen of in ‘ingroups’ en ‘outgroups’ ingedeeld. 

Een dergelijk categoriseringsproces heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. De groepen of 
categorieën waarmee iemand zich verbonden voelt of tot welke hij door anderen wordt gerekend, wisselen 
echter naar gelang de situatie en naar gelang het belang dat op het spel staat. Een probleem ontstaat, en dit 
is onvermijdelijk, wanneer men aan de andere groepen negatieve eigenschappen gaat toekennen en de 
individuele leden daarvan gaat bejegenen op basis van die eigenschappen. In dat geval spreekt men van 
vooroordelen. 

Opdracht:
• De trainer laat de jongeren de juiste citaten bij de ‘juiste’ personen invullen. 
• De trainer geeft de volgende hint: Het is niet wat het lijkt. 

Uit de praktijk blijkt veelal dat er door de jongeren vanuit de ‘sociale’ vooroordelen de volgende combinaties 
worden ingevuld:

Antwoorden van jongeren  Juiste antwoorden

   

1

2

3

4

5

Advocaat

Bakker

Marinier

Kinderarts

Autodealer

Vragen die gesteld kunnen worden: 
• Waarom heb je voor bepaalde beroepen gekozen bij bepaalde mensen?
• Welke vooroordelen bestaan er over deze mensen?

1

12

23

3

4 4

5

5
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Bijlage 14B Fotospel

A    “Ik vind het een uitdaging op te komen voor de rechten van de burger. Als advocaat kan ik mijn bijdrage 
leveren aan de samenleving.”

B   “Elke dag om 5 uur opstaan, dat is het risico van bakker zijn.”

C   “Ik ben een persoon die van avontuur houdt, daarom zit ik bij de Koninklijke Marine.”

D   “Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan. In het kinderziekenhuis kan ik mijn beroep als arts met veel 
plezier uitoefenen.”

E   “Klanten adviseren is één van mijn sterkste kanten, daarom werk ik als autodealer.      

F   “Je krijgt elke dag met andere klanten te maken. Dat maakt mijn werk afwisselend.”

Vul in: 
Welke citaten horen volgens jou bij welke mensen?
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Werkblad 6A Les 2 (Leave-it) 
Beginsituatie 
De jongeren zijn bekend met de slachtofferrol en hebben dit onderwerp tijdens de vorige les onderling 
besproken. De leerlingen hebben uitvoerig gesproken over de eerste indrukken en het belang daarvan. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• De vooroordelen waarmee zij te maken hebben
• Hoe zij vooroordelen kunnen herkennen
• Hoe zij met de vooroordelen kunnen omgaan 
• Het belang van lichaamshouding en non-verbale communicatie

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Welke vooroordelen er zijn 
• Hoe zij met de vooroordelen zijn omgegaan 
• Waardoor deze vooroordelen tot stand komen
• Wat het belang is van lichaamshouding en non-verbale communicatie 
• Hoe je lichaamshouding en non-verbale communicatie kunt verbeteren

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn: 
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Oefening 
• Praktijkopdracht 

Materiaal 
• Bijlage 15A: mag ik je wat vragen?
• Bijlage 15B: groepsopdracht
• Bijlage 15C: observatieformulier
• White bord, stiften 
• Geld 

Aandachtspunten 
Tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht mogen de werkgroepen maximaal uit 4 leerlingen bestaan, zodat 
de praktijkopdracht snel uitvoerbaar is en overzichtelijk blijft om te observeren. Let bij de samenstelling van de 
groepen op het type leerling dat bij elkaar wordt geplaatst. Na afloop van de praktijkopdracht gaat de trainer 
samen met de leerlingen een consumptie nuttigen. Doel hiervan is om het op informele wijze over de resul-
taten te hebben. Ondertussen kun je letten op de lichaamshouding en non-verbale communicatie van de 
overige bezoekers.
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Werkblad 6B Les 2 (Leave-it)
Beginsituatie: wie ben ik?
De jongeren zijn bekend met de slachtofferrol, 
vooroordelen en het effect van de eerste indruk.

Leerdoelen: 
• Bewustwording van vooroordelen
• Bewustwording van houding en gedrag

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst

Jongeren geven 
aan hoe vaak zij 
met vooroordelen 
te maken hebben 
gekregen 

Groepsgesprek Bijlage 15A

20 min Inleiding en uitleg 
praktijk opdracht

Voordracht 

60 min Jongeren leren 
houding aannemen 
in moeilijke situaties 
waarin vooroorde-
len een rol (kunnen) 
spelen 

Jongeren vragen 
de tijd aan een  
volwassen persoon

Praktijkopdracht Bijlage 15B
Bijlage 15C

30 min Pauze Jongeren gaan met 
trainer een con-
sumptie drinken 

Geld

35 min Jongeren leren 
kijken naar eigen 
houding en  
communicatie 

Jongeren geven 
elkaar feedback op 
wat er goed en niet 
goed ging tijdens 
de praktijkopdracht 

Groepsgesprek Bord en stift 

10 min Afronding en  
huiswerk

De jongeren wordt 
gevraagd om nette 
kleding mee te 
nemen

Bijlage 15A Mag ik je wat vragen? 

Deze les van Be-it! staat in het teken van een praktijkopdracht. Bij een praktijkopdracht zoek je uit wat de 
situatie is en controleer je de uitkomsten: 
• De deelnemers worden vandaag in drie groepjes verdeeld. Per groep krijgen jullie een opdracht. 
•  Tijdens het uitvoeren van de opdracht is het belangrijk goed op te letten hoe de persoon deze uitvoert. 

Dit heet observeren.
• Je krijgt een observatielijst die je na afloop van de praktijkopdracht moet invullen. 

Voordat je  mag beginnen met de praktijkopdracht, krijg je nog enkele tips en regels: 
 - Neem de opdracht serieus
 - Probeer niet op te vallen 
 - Wees en blijf beleefd

In de envelop vinden jullie de opdracht. 

Ik wens jullie veel succes!
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Bijlage 15B Groepsopdracht 

Opdracht: 
Vraag de tijd aan een volwassen persoon. 

Stap 1: 
Kies één persoon uit de groep die de opdracht gaat uitvoeren.  

Stap 2: 
De rest van de groep gaat op een ruime afstand staan en observeert de persoon die de opdracht uitvoert. 

Stap 3:
Nadat de opdracht is uitgevoerd, mag een andere persoon uit de groep de opdracht herhalen. Ga door totdat 
iedereen aan de beurt is geweest. 

Stap 4: 
Ga terug naar het leslokaal en vul het observatieformulier in. 

Let op! 
Je hebt in totaal 60 minuten de tijd.

Bijlage 15C Observatieformulier 

Aandachtspunten
• Hoe loopt de uitvoerder naar de persoon?
• Kijkt de uitvoerder de persoon recht in het gezicht?
• Maakt de uitvoerder gebaren?
• Hoe vraag de uitvoerder de tijd?
• Stopt de persoon?
• Hoe reageert de persoon?
• Hoe kijkt de persoon? 
• Hoe is de lichaamshouding van de persoon? 
• Op welke afstand staat de persoon? 
• Is de opdracht volgens jou geslaagd en waarom?
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Werkblad 7A Les 3 (Leave-it)
Beginsituatie 
De jongeren hebben met het effect ervaren wat non-verbale communicatie en lichaamshouding teweeg 
kunnen brengen bij zichzelf en vooral bij anderen. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Wat verbale communicatie is
• Wat het nadeel is van straattaal 
• Wat het voordeel is van ABN 
• Hoe zij verbaal beter kunnen communiceren 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:  
• Hoe het communicatiemodel in elkaar zit
• Hoe zij communiceren via straattaal
• Waar de ruis tussen zender en ontvanger ontstaat 
• Wat de voordelen zijn van duidelijke taal (ABN) 
• Wat het belang is van stemgebruik

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Oefening 
• Rollenspel 

Materiaal 
• Bijlage 16A: communicatiemodel
• Bijlage 16B: communicatiemodel
• Bijlage 17: straattaal
• Bijlage 18: rollenspel 
• White bord, stiften 

Aandachtspunten 
Bij het spreken in straattaal kan het voorkomen dat er jongeren zijn die het schelden als voorbeeld gebruiken. 
In de praktijk blijkt dat de jongeren elkaar voor de ‘grap’ uitschelden. Niet iedereen uit de groep kan dit op prijs 
stellen. Aanbevolen wordt om tijdens deze opdracht enkele leerlingen naar voren te roepen en hen één voor 
één uitleg te laten geven over de straattaal die zij spreken. Het roepen van schuttingtaal of scheldwoorden 
kan hiermee worden beperkt. 
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Werkblad 7B Les 3 (Leave-it)

Beginsituatie: wie ben ik?
De jongeren zijn bewust van de invloed van 
vooroordelen en non-verbale communicatie op de 
deelneming aan de samenleving 

Leerdoelen: 
•  Jongeren leren hoe zij beter verbaal  

kunnen communiceren
• Jongeren leren nadelen van straattaal
• Jongeren leren voordelen van ABN

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog  
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
Vorige les

30 min Jongeren leren het 
belang van verbale 
communicatie 

Jongeren krijgen 
uitleg over het com-
municatie model 

Voordracht Bijlage 16A
Bijlage 16B

15 min Pauze consumptie & fruit
30 min Jongeren leren 

inzicht krijgen in het 
nadeel van straat-
taal 

Jongeren communi-
ceren het nieuws in 
straattaal 

Uitvoering Bijlage 17

45 min Jongeren leren 
voordelen van ABN 

Jongeren communi-
ceren in ABN 

Rollenspel Bijlage 18

20 min Terugblik Jongeren geven 
elkaar feedback op 
rollenspel

Groepsgesprek

10 min Afronding

Aantekeningen les:
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Bijlage 16A Communicatiemodel 

Wat is communicatie? 
Doel van de communicatieopdracht is de jongeren te laten inzien hoe belangrijk taal is. Taal is een vorm van 
communiceren. 
 
Met communicatie wordt in het algemeen bedoeld: uitwisseling van informatie. Dat kan via de taal (verbaal) of 
op andere manieren (non-verbaal, bijvoorbeeld seinen met vlaggen). Voorwaarde is dat er contact tussen 
twee of meer personen is: een zender en een of meer ontvangers. De zender stuurt via een kanaal (gespro-
ken woord, brief, telefoon) een boodschap in een bepaalde code (bijvoorbeeld het Nederlands) naar de 
ontvanger. 

Verbale en non-verbale communicatie 
Verbale communicatie is communicatie via de taal. Dat kan direct zijn, via het gesproken woord of de telefoon, 
of indirect, via een brief of e-mail. Ook gebarentaal is een vorm van verbale communicatie, omdat de gebaren 
codes van de taal zijn. Non-verbale communicatie is alle communicatie waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van de taal. Dit kwam vroeger veel voor, bijvoorbeeld het seinen met licht, vlaggen of rooksignalen. Ook 
lichaamstaal is een vorm van non-verbale communicatie. Binnen de jongerencultuur is het mogelijk dat 
verbale en non-verbale communicatiemethoden verschillende verborgen betekenissen kunnen hebben.

Hulpvragen die tijdens de les gebuikt kunnen worden zijn:
• Wat is communicatie?
• Zijn kleding, geur en uitstraling ook communicatie?
• Waaruit bestaat communicatie? 
• Wie is de zender en wie de ontvanger?
• Wat is ruis?

Tip
Wist je dat de verhouding in communiceren bestaat uit non-verbaal 55%, stem 38% en inhoud 7%?

Bijlage 16B Communicatiemodel     

Het communicatiemodel
Z =  Zender, degene die een boodschap wil communiceren
B =  Boodschap, de inhoud van wat de zender wil communiceren
M =   Medium, het hulpmiddel om de boodschap mee over te dragen (bijvoorbeeld de telefoon of een krant)
O =  Ontvanger, degene bij wie de boodschap terecht moet komen

 =  Ruis in de communicatie

Z B M O

Wat moet je kunnen om goed te communiceren en respectvol te zijn naar jouw gesprekspartner?
• Luisteren
• Vragen stellen
• Inlevingsvermogen
• Confronteren

Constante wisselwerking vindt plaats tussen de zender en boodschapper: 
• Feedback geven
• Feedback ontvangen
• Feedback vragen
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Goed communiceren is niet alleen afhankelijk van de zender en de ontvanger. Er zijn ook nog andere factoren 
die de communicatie beïnvloeden:
• De zender formuleert geen heldere boodschap 
• De zender codeert niet goed, bijvoorbeeld verkeerde taal 
• De boodschap wordt verkeerd verzonden, bijvoorbeeld verkeerd adres 
• Onderweg wordt de boodschap onduidelijker (ruis) 
• De ontvanger ontvangt de boodschap niet goed 
• De ontvanger begrijpt de boodschap niet goed 

Als de communicatie niet succesvol is, kan dat worden veroorzaakt door zowel de zender als door de  
ontvanger, door de beperkingen van de toegepaste techniek of door omgevingsfactoren.

Bijlage 17 Straattaal 
 
Inleiding 
Straattaal is de mengtaal die jongeren van verschillende culturele en sociale achtergronden in het dagelijks 
leven spreken, op school en op straat. Niet alle straattaalsprekers behoren tot dezelfde groep of subcultuur. 
Voor straattaal geldt, net als voor jongerentaal, dat het niet toegeschreven kan worden aan een specifieke en 
afgebakende groep jongeren. De straattaal bestaat niet. In Nederland is bijvoorbeeld de Amsterdamse 
straattaal een combinatie van het Engels, Turks, Marokkaans-Arabisch, Berber, Surinaams, Papiaments en 
Nederlands. De straattaal omvat zowel een kenmerkend woordgebruik als een woordvolgorde. Voorbeelden 
van Nederlandse straattaal zijn de Surinaamse woorden [doekoe] of [money] voor geld en bakra of tata voor 
blanke. In het (Marokkaans-)Arabisch wordt onder ‘bakra’ een koe verstaan.

Opdracht 
Neem een krantenartikel met een kort bericht. Kies twee jongeren uit de groep en laat hen ieder eenmaal het 
krantenartikel lezen. 
• De eerste jongere vertelt het verhaal na in straattaal 
• Vraag aan de rest van de jongeren of zij het verhaal hebben begrepen 
• Laat vervolgens de tweede jongere hetzelfde verhaal in ABN vertellen
• Vraag aan de groep welke versie het meest begrijpelijk was en waarom 

(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Straattaal)

Bijlage 18 Rollenspel                     

Rollenspel met leraren

Inleiding 
Het rollenspelspel staat in het teken van verbale communicatie. Het is de bedoeling dat de jongere contact 
maakt met de verkoper en hem een aantal vragen stelt. De taak van de verkoper is dat hij deze jongere meer 
vragen moet stellen zodat er een gesprek plaatsvindt. Doel van dit gesprek is het nagaan hoe vaak er 
straattaal wordt gebruikt. De rest van de jongeren observeert dit. 

Situatie jongere 
Volgende week heb je een verjaardagsfeestje van een goede vriend van je. Jullie gaan met elkaar uit en jij wilt 
er goed uitzien. Je besluit een nieuwe outfit te gaan kopen. Eenmaal in de winkel zie je een mooie trui, maar 
jouw maat ligt er niet tussen. 

Opdracht
Loop naar de verkoper en vraag of zij/hij jouw maat heeft (denk goed na over wat je de afgelopen lessen hebt 
geleerd). 

Situatie verkoper 
Jij als verkoper vindt het leuk de klanten zo goed mogelijk te helpen. Dit doe je door middel van vragen 
stellen. De klant die op je afkomt wil naar een trui in zijn maat vragen. 
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Opdracht 
Je geeft aan dat de trui uitverkocht is en vraagt voor welke gelegenheid hij of zij deze nodig heeft. Vervolgens 
probeer je het gesprek op gang te houden. 

Voorbeeldvragen zijn:
• Heb je een feestje? 
• Waar gaan jullie uit?
• Wat voor cadeau ga je kopen?
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Take-it
Kansen creëer je zelf!

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden 
2011
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Werkblad 8A Les 4 (Take-it) 
Belang van school en moeilijkheden 

Inleiding
Tijdens deze les staat het schilderen centraal. Doel van de les is om het op een ontspannen manier te hebben 
over onzekerheid. Het schilderen heeft een rustige invloed op de groep, waardoor gevoelige thema’s als 
onzekerheid kunnen worden besproken. 

Beginsituatie 
De meeste jongeren hebben geen schilderervaring

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Hetgeen dat voor hen onmogelijk lijkt toch mogelijk kan worden
• Het hebben van onzekerheden 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Wat onzekerheid is
• Wat je beperkingen kunnen zijn door onzekerheid 
• Hoe je met onzekerheid kunt omgaan 
• Wat de voordelen zijn van het hebben van kennis van zaken

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Schilderen 

Materiaal 
• Bijlage 19: schilderen 
• Verfkarton, acrylverf, kwasten, water, tafelkleden en keukenrol

Aandachtspunten 
Mocht de tijd voor het schilderen te kort zijn, dan kan de groep doorgaan in de pauze.
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Werkblad 8B Les 4 (Take-it)
Beginsituatie: wat kan ik? 
De meeste jongeren hebben geen schilderervaring

Leerdoelen: 
• Wat is onzekerheid
•  Wat zijn de voordelen om kennis van  

zaken te hebben
Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les  
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aan-tekeningen
vorige les

5 min Uitleg over  
schilderopdracht

Voordracht Bijlage 19

60 min Jongeren leren 
inzicht krijgen in 
hun capaciteiten 

Jongeren krijgen  
de opdracht een 
schilderij te maken

Praktijkopdracht Verf, papier,
kwasten
Werkblad

30 min Pauze  consumptie & fruit
40 min Jongeren leren zich 

bewust te worden 
van hun eigen  
kunnen 

Jongeren praten 
met elkaar over 
hun onzekerheid en 
eigen capaciteiten 

Ingegaan wordt op 
de  kwaliteiten die 
zij hebben en waar 
zij goed in zijn. Hoe 
zij minder mooie 
kanten kunnen 
“verpakken”

Groepsgesprek

10 min Afronding

Aantekeningen les:
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Bijlage 19 Schilderen

Opdracht

De leerlingen gaan schilderen in het teken van hun eigen kunnen.

De trainer begint met de vraag: Wie kan er schilderen? De meeste leerlingen zullen aangeven niet te kunnen 
schilderen, omdat zij bij het schilderen een associatie hebben met grote schilders zoals van Gogh, Rem-
brandt, Picasso etc. 

De trainer dient tijdens de les aan te geven dat iedereen kan schilderen en dat het een kwestie van smaak is. 
Als de schilder achter zijn werk staat, wie is de ander om te zeggen dat het niet goed of niet af is. Doel van het 
schilderen is om de leerlingen op speelse wijze te laten nadenken over onzekerheid. 

Tijdens het schilderen kunnen zij in groepjes hierover praten. 

Hulpvragen voor de opdracht:
• Wie kan mij vertellen wat onzekerheid is? 
• Wie heeft er wel eens met onzekerheid te maken gehad? 
• Waarover ging de onzekerheid? Wat voor gevolg heeft dat gehad?
• Hoe kan je het best met onzekerheid omgaan?



38

Werkblad 9A Leren vragen Les 5 (Take-it) 
Inleiding
In les 5 staat het netwerken centraal. Ingegaan wordt op het belang van netwerken.

Beginsituatie 
De meeste jongeren hebben ervaringen met netwerkcommunities zoals MSN, Hyves, Facebook. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Wat een netwerk is 
• Wat het belang is van een netwerk
• Hoe zij een netwerk kunnen opzetten 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Wat netwerken zijn 
• Het analyseren van netwerk en vriendenkring 
• Wat de benodigdheden zijn om een goed netwerk op te zetten 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Opdracht 

Materiaal 
• Bijlage 20A, 20B: netwerklijst
• Bijlage 21: netwerktips 
• White bord, stiften 

Aandachtspunten 
Tijdens het analyseren van de vriendenkring kan men voorzichtig vragen of de vrienden een goede of 
negatieve invloed hebben op de jongere. De trainer kan de volgende vragen stellen: 
• Waarom hebben zij een goede of slechte invloed?
• Wat kan daarvan het gevolg zijn?
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Werkblad 9B Leren vragen Les ? (Take-it)
Beginsituatie: wat kan ik? 
sommige jongeren hebben ervaring met sollicitaties 

Leerdoelen: 
• Wat het belang is van een netwerk
• Hoe zij een netwerk kunnen opzetten

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
Vorige les

15 min Jongeren leren wat 
netwerken zijn

Jongeren geven 
aan wie zij in-
schakelen voor 
klusjes of hulp 

Voordracht 

30 min Jongeren leren 
positieve van nega-
tieve netwerken te 
onderscheiden 

Jongeren vullen 
netwerklijst in 

Opdracht Werkblad 16A

30 min Pauze consumptie & fruit
30 min Jongeren leren 

netwerklijst op te 
zetten en onder-
houden 

Jongeren zoeken 
juiste contacten die 
ze kunnen inzetten

Voordracht Werkblad 17 

10 min Afronding

Aantekeningen les:
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Bijlage 20A  Netwerklijst

 
 

  

Verkoopster bij T-mobile

M’n docent 

Vader & moeder 

M’n schatje 

Jij

Opdracht 
• De trainer laat de jongeren de netwerklijst invullen. 
•  De trainer legt uit dat zij in elk vakje een contactpersoon mogen invullen. De meest belangrijke mensen 

of mensen waarmee ze vaak in contact staan, komen dicht bij de het blokje JIJ te staan.  
• De trainer legt uit dat elk vakje ook een eigen netwerk heeft. 

Hulp vragen bij de opdracht zijn: 
• Wie zou je uit je netwerk om advies vragen?
• Wie heeft er uit je netwerk een goede invloed op jou?
• Weet je bij wie je voor bepaalde vragen terecht kunt?

Bijlage 20B Netwerklijst

Jij



41

Bijlage 21 Netwerktips

Wat is netwerken?
Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen met school, stage en 
bijbaan. Een netwerk is er niet alleen voor jou. Het is de bedoeling dat ook anderen er iets aan hebben. 
Netwerken is geven en nemen. Dus ook jij helpt mensen in je netwerk aan tips, informatie en nieuwe contac-
ten (mensen). De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en 
contacten. Het geheim is dat je weet wat je wilt bereiken en hoe je je netwerk gebruikt, onderhoudt en 
uitbreidt.

Netwerktips 
•  Netwerk het liefst met mensen waar je het goed mee kunt vinden. Dat zorgt er ook voor dat je elkaar 

begrijpt in wat je nodig hebt. 
• Verzamel e-mails en telefoonnummers en berg ze geordend op. 
• Zorg ervoor dat je een goede naam hebt en houdt. Dus kom je beloften na.
•  Denk bij netwerken ook aan de lange termijn. Misschien kun je nu nog niets met een contact, over een 

half jaar blijk je ineens een vraag te hebben waar die persoon je mee zou kunnen helpen.
•  Bedank mensen die iets voor je hebben gedaan de volgende dag nog even met een mailtje of SMS en 

vertel wat je eraan hebt gehad.
• Waardeer het als je van iemand een tip krijgt, ook al kun je er zelf niets mee.
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Werkblad 10A Les 6 (Take-it)    
Inleiding
De les staat in het teken van het maken van een sollicitatie-stappenplan. Doel van dit stappenplan is inzicht 
geven in hoe de jongeren het best een baan kunnen zoeken, vinden en krijgen. 

Beginsituatie 
De meeste jongeren hebben stage gelopen.

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Hoe zij een stappenplan maken voor het solliciteren
• Hoe zij een CV moeten opstellen 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Wat het doel is van het stappenplan
• Het maken van een CV / het invullen van een sollicitatieformulier 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn: 
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Opdracht 

Materiaal 
• Bijlage 22A: uitleg stappenplan
• Bijlage 22B: persoonlijk stappenplan
• Bijlage 23: Voorbeeld CV 
• White bord, stiften 

Aandachtspunten 
Tijdens de les kan het zijn dat er veel vragen worden gesteld die te maken hebben met het arbeidsrecht.  
Op de websites van het FNV en Jongeren Informatiepunt staat veel informatie die speciaal op jongeren is 
gericht. Voor praktische tips kan er gebruik worden gemaakt van het Be-it! Tips & Tools boekje.
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Werkblad 10B Les 6 (Take-it)
Beginsituatie: 
De meeste jongeren hebben stage gelopen

Leerdoelen: 
• Hoe maak je een stappenplan om te solliciteren
• Hoe stel je een cv op

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
vorige les

30 min Jongeren leren wat 
een stappenplan is 

Jongeren leren 
waar een stap-
penplan aan moet 
voldoen 

Voordracht Bijlage 22A 

30 min Jongeren leren hoe 
zij een stappenplan 
moeten maken 

Jongeren maken 
een persoonlijk 
stappenplan 

Opdracht Bijlage 22B

30 min Pauze consumptie & fruit
45 min Jongeren leren een 

CV opstellen 
Jongeren maken 
een persoonlijke 
CV 

Opdracht Bijlage 23

10 min Afronding

Aantekeningen les:
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Bijlage 22A Uitleg stappenplan                                    

Wat is een stappenplan? 
In het stappenplan maak je al je ideeën concreet. Je wordt zo min of meer gedwongen over bepaalde dingen 
na te denken. Niet alleen over bijvoorbeeld school of werk, maar ook over jezelf. Waarom ben je eigenlijk bij 
die werkgever gaan werken of waarom kies je voor die opleiding? Wat is je eigenlijke doel hiermee? Hoe beter 
jij weet waarom je bepaalde dingen wilt en doet, hoe slimmer je het kunt aanpakken. 

Stap 1:
• Wat wil je gaan doen? 
• Waar ben je naar op zoek?  
• Welke informatie heb je nodig?

Stap 2:
Hoe kom je aan informatie:   
•  Je weet nu welke informatie je nodig hebt, waar ga je deze zoeken? Wie ga je om advies en tips 

vragen? (denk aan je netwerk!)

Stap 3: 
Verwerken van informatie: 
• Wat ga je gebruiken van de informatie, advies en tips? Hoe ga je je voorbereiden? 

Stap 4: 
Actie ondernemen: 
• Hoe ga je actie ondernemen? Wanneer ga je actie ondernemen? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? 

Stap 5: 
Terug kijken: 
• Heeft je stappenplan gewerkt? Zo niet, wat ga je eraan veranderen? 
• Is je stappenplan ook voor andere dingen bruikbaar?
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Bijlage 22B Persoonlijk stappenplan                                    

Stap 1:
• Wat wil je gaan doen? 
• Waar ben je naar op zoek?  
• Welke informatie heb je nodig?

Stap 2:
Hoe kom je aan informatie:   
•  Je weet nu welke informatie je nodig hebt, waar ga je deze zoeken? Wie ga je om advies en tips 

vragen? (denk aan je netwerk!)

Stap 3: 
Verwerken van informatie: 
• Wat ga je gebruiken van de informatie, advies en tips? Hoe ga je je voorbereiden? 

Stap 4: 
Actie ondernemen: 
• Hoe ga je actie ondernemen? Wanneer ga je actie ondernemen? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? 

Stap 5: 
Terug kijken: 
• Heeft je stappenplan gewerkt? Zo niet, wat ga je eraan veranderen? 
• Is je stappenplan ook voor andere dingen bruikbaar?

Aantekeningen les:

Antwoord
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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Vul je eigen stappenplan in
Bijlage 23 Voorbeeld CV                                  

CURRICULUM VITAE
  
 Personalia
Naam: Mirjam
Adres: Dreef 1, 4444 PS Den Haag
Telefoonnummer: 070-123454566
Email: Mirjam@xs4all.nl
Geboren: 1 februari 1991
  
 Opleidingen
1900 – 2000 VWO 
1900 – 2000
  
 Cursussen
1900 – 2000
1900 – 2000

  
 Werkervaring
1900 – 2000
1900 – 2000
  
 Nevenactiviteiten

1900 – 2000 Feestcommissie van school 
1900 – 2000 Vrijwilliger voor Tafeltje Dekje
 
 Hobby’s
 Lezen
 Salsadansen
 Sporten
 Hyves 
 Vaardigheden
 Vloeiend Engels, Frans, in woord en geschrift
 Vaardig met Word, Excel, Powerpoint
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Werkblad 11A Les 7 (Take-it)    
Inleiding
De les staat in het teken van het solliciteren. De jongeren krijgen de opdracht een vacature te zoeken en daar 
fictief op te solliciteren.

Beginsituatie 
De jongeren weten wat het solliciteren inhoudt en hoe zij de werkgever moeten benaderen. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Hoe zij een vacature kunnen zoeken
• Waar zij een vacature kunnen zoeken 
• Hoe zij verbaal moeten communiceren bij het zoeken naar een vacature 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:  
• Wat het belang is van goede voorbereiding 
• Wat het belang is te weten waarover je het hebt en wat je zegt
• Wat het belang is van een goede lichaamshouding 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn: 
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Opdracht 

Materiaal 
• Kranten, internet 
• White bord, stiften 

Aandachtspunten 
nvt
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Werkblad 10B Les 7 (Take-it)
Beginsituatie: 
Jongeren weten hoe zij hun netwerk kunnen inzetten 
bij het zoeken naar een bijbaan

Leerdoelen: 
• Jongeren leren een sollicitatie voorbereiden
• Jongeren leren solliciteren

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
15 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
vorige les

30 min Jongeren leren een 
baan te zoeken 

Behandeld wordt 
hoe, waar, en  
wat ze moeten 
communiceren

Voordracht 

20 min Jongeren leren  
geschikte  
vacatures te zoeken 

Jongeren zoeken 
een advertentie

Opdracht Krant/internet

30 min Pauze consumptie & fruit
45 min Jongeren leren hoe 

te informeren naar 
vacatures

Jongeren oefenen 
sollicitatie 

Rollenspel 

10 min Afronding

Aantekeningen les:
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Werkblad 12A Les 8 (Take-it)    
De les staat in het teken van solliciteren. Jongeren krijgen de opdracht om in real life te solliciteren.  
De bedoeling is dat er een persoon van bijvoorbeeld P&O de sollicitaties afneemt. 

Beginsituatie 
De jongeren weten wat het solliciteren inhoudt en hoe zij de werkgever moeten benaderen. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Hoe zij een sollicitatie moeten voorbereiden 
• Wat zij tijdens het sollicitatiegesprek moeten zeggen 
• Welke houding ze moeten aannemen tijdens het sollicitatiegesprek 

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Alle aspecten die met het solliciteren te maken hebben 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Opdracht 

Materiaal 
• White bord, stiften
• P&O functionaris

Aandachtspunten 
Het kan zijn dat de leerlingen zich geremd voelen door de aanwezigheid van een onbekend persoon.  
Het is daarom belangrijk hen te laten weten dat het slechts een oefening is en dat er fouten mogen worden 
gemaakt.
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Werkblad 12B Les 8 (Take-it)
Begin situatie: 
De jongeren weten wat het solliciteren inhoud en hoe 
zij de werkgever moeten benaderen 

Leerdoelen: 
•  Jongeren leren in real life bij een werkgever  

te solliciteren 
• Jongeren leren zich te presenteren

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
10 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
vorige les

10 min Introductie werk-
gever 

45 min Jongeren leren  
in het echt te  
solliciteren 

Jongeren krijgen 
een sollicitatie 
gesprek met een 
werkgever 

Mondeling Werkgever  

30 min Pauze consumptie & fruit
45 min Jongeren leren  

in het echt te  
solliciteren 

Jongeren krijgen 
een sollicitatie- 
gesprek met een 
werkgever 

Mondeling Werkgever 

15 min Toespraak Werkgever Mondeling 
10 min Afsluiting en huiswerk

Aantekeningen les:

Let op! In het kader van de afsluiting van het project is het verstandig de uitnodiging voor de ouders 
en school op te sturen. De uitnodiging treft u achter tabblad 3.



51

Werkblad 13A Les 9 (Take-it)    
Inleiding
Jongeren leren zich te presenteren. Tijdens het project hebben zij geleerd zich op verschillende vlakken te 
presenteren. Om het tot één geheel te maken, worden er tijdens deze les presentatietechnieken gegeven, 
zoals hoe je je stem moet gebruiken, hoe je moet staan enz. Tevens wordt ingegaan op hoe zij Be-it! kunnen 
overdragen aan anderen.

Beginsituatie 
De jongeren weten hoe ze moeten solliciteren. 

Doelen 
Doel van de les is de jongeren inzicht geven in:
• Hoe zij zich moeten presenteren 
• Hoe zij Be-it! kunnen overdragen

Leerinhoud 
In de lessen wordt behandeld:
• Wat het belang is van een goede indruk en presentatie  
• Wat het belang is van het overbrengen van Be-it! 

Didactische werkvormen 
Didactische werkvormen die worden gebruikt zijn:
• Groepsgesprek 
• Voordracht 
• Opdracht 

Materiaal 
• Bijlage 24: evaluatieformulier Be-it!
• Bijlage 25: voorbeeld uitnodigingsbrief
• White bord, stiften 

Aandachtspunten 
nvt
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Werkblad 13B Les 9 (Take-it)
Beginsituatie: 
De jongeren weten hoe ze moeten solliciteren 
 

Leerdoelen: 
• Hoe zij zich moeten presenteren 
• Hoe zij Be-it! kunnen overdragen

Tijd Leeractiviteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
10 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren geven 
aan wat zij nog 
van de vorige les 
onthouden hebben 

Groepsgesprek Aantekeningen
vorige les

10 min Introductie 
presentatie 

45 min Jongeren leren 
hoe zij zich moeten 
presenteren 

Jongeren oefenen 
met presentatie 

Mondeling 

30 min Pauze consumptie & fruit
45 min Jongeren leren hoe 

zij Be-it! kunnen 
overdragen 

Jongeren geven 
tips die zij tijdens 
Be-it! geleerd  
hebben, over hoe 
zij met bepaalde 
situaties omgaan 

Mondeling 

15 min Jongeren maken 
opzet presentatie 

Jongeren maken 
een inhoudelijke 
opzet over wat zij 
tijdens de volgende 
les gaan presen-
teren 

Individuele  
opdracht

Papier, pennen 

10 min Afsluiting en 
evaluatie 

Opdracht Bijlage 24
Bijlage 25

Aantekeningen les:

Let op! In het kader van de afsluiting van het project is het verstandig de uitnodiging voor de ouders 
en school op te sturen. De uitnodiging treft u achter tabblad 3.
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Bijlage 24 Evaluatieformulier Be-it!

Datum:

Het project 
Geef je mening over de voorlichtingen met een cijfer van 1 tot 5
(1= totaal niet mee eens, 5= helemaal mee eens)

1. Het onderwerp van het project was interessant: 

2. De opdrachten waren duidelijk: 

3. Het project was leuk en afwisselend: 

4. Ik heb nieuwe vaardigheden geleerd:
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5. Beschrijf kort wat je goed vond aan de trainer en/of wat beter kon: 

6. Wat heeft het project je opgeleverd?
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Bijlage 25 Voorbeeld uitnodigingsbrief

Den Haag, 10 februari 2012

Geachte heer/mevrouw, 

De afgelopen 12 weken hebben wij, leerlingen van het Lilacollege, vrijwillig deelgenomen aan het  
jongerenproject Be-it!. Een project waarbij wij vaardigheden hebben geleerd voor het zoeken van  
een bijbaan en het solliciteren en voor het omgaan met tegenslagen en vooroordelen. 

Deze cursus wordt op 6 maart a.s. om 16.00 uur officieel afgesloten met de uitreiking van de certificaten  
aan de deelnemende leerlingen. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. 

Het programma ziet er als volgt uit:
 16.00 uur Inloop 
 16.15 uur Welkom 
 16.20 uur Presentatie 
 16.50 uur Uitreiking certificaten
 17.00 uur Borrel 
 18.00 uur Einde 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 in Den Haag.  
Wij hopen u op deze feestelijke middag te mogen verwelkomen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  
onze docent Desi Pronk, via tel. 070 1234567.  

Graag tot ziens op 6 maart.

Met vriendelijke groet, 

Be-it! groep 
Lila College 
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Be-it!
Wees een voorbeeld voor anderen en voor jezelf!

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden 
2011



57

Werkblad 14A Les 10 (Be-it! )    
Inleiding
De laatste les van Be-it! staat in het teken van een feestelijke afsluiting. De jongeren geven een korte  
presentatie over hetgeen zij hebben geleerd. Tijdens deze presentatie komen alle behandelde onderdelen  
aan bod.

Afsluiting: Jongeren geven een presentatie over wat zij de afgelopen periode hebben geleerd
Tijd Activiteit Inhoud Werkvorm Hulpmiddel
10 min Jongeren blikken 

terug op de vorige 
bijeenkomst 

Jongeren nemen de 
presentatie door 

Groepsgesprek 

40 min Jongeren oefenen 
de presentatie

Ruimte 

30 min Jongeren geven 
een presentatie 
over wat zij geleerd 
hebben

Jongeren leggen 
het Be-it! stappen-
plan uit 

Mondeling 

30 min Afsluiting Uitreiking van het 
Be-it! certificaat

Certificaten, 
fototoestel

45 min Borrel Feestelijke  
afsluiting 

Consumptie, eten,  
muziek

Aantekeningen les:
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