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Thema: beautiful people

Deelgroepen:

▪ LGBTQI+

▪ Ex-gedetineerden

▪ Dak- en thuislozen

▪ (Ex-)Verslaafden

▪ Religieuze 
gemeenschappen

▪ Mensen met een 
beperking

▪ Vluchtelingen

▪ Migranten

Indeling in deelgroepen: fictieve identiteit 
bij begin van de week (random, 
intraklassikaal) 

▪ => levensrace



Activiteiten 

▪ Levensrace:
- Prikkel

- Pro-actieve cirkel

▪ Rode draad:
- Uitleg voorstelling levensweg

- Onderzoeksvragen 

- Brainstorm vooroordelen en 
stereotypen

- Spel levensweg 
(voorbereiding) + voorbereiding 
beurs

- Beurs

▪ Film 

▪Onderzoek & 
infographic

▪Getuigenissen 

▪ Paralympische 
sportdag

▪Activiteiten 
deelgroepen



Onderzoeksvragen?



Spel levensweg



Wat hebben lln LGBTQI+ specifiek
gedaan?

▪Opzoekwerk 
(onderzoeksvragen 
=> laptop)

▪Getuigenis (Sven)

▪ Bezoek Rocco-bar

Naam activiteit: Getuigenissen

Uitgewerkt door: Jill & Leen R.

Domein: Maatschappij & welzijn

Duur: 100 min

Kostprijs: 

Handleiding voor de begeleidende leerkracht (zo duidelijk en gestructureerd mogelijk):

Er zijn 8 sprekers, één voor elke deelgroep. Elke spreker krijgt een groep van 12 lln toegewezen.

Als begeleidende leerkracht is het vooral belangrijk dat je lln. wijst op de vier Stroomafspraken, zeker met betrekking 
tot respect naar elkaar toe. De sprekers hebben normaal gezien al het nodige bij.

Bij problemen, contacteer Jill (0479 63 66 60) of Leen (0472 34 74 35)

Overzicht sprekers vind je hier.

Doel(en):

•FDLPD:

•LPD 1 * De leerlingen drukken hun overtuiging uit en laten hun mening blijken.

•LPD 3 * De leerlingen bewaken in interacties de eigen fysieke en mentale grenzen en die van anderen.

•LPD 5 * De leerlingen laten zien dat ze belang hechten aan respect en zorgzaamheid in een relatie.

•LPD 10 * De leerlingen participeren actief in schoolse situaties waarbij ze rekening houden met de rechten en de 

plichten van iedereen.

•LPD 12 * De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving..

Aantal lln per groep: 12 lln

Aantal begeleiders: 1 per groep

Benodigdheden (en waar te vinden indien digitaal):

•1 laptop per lokaal

•HDMI-kabel

https://o365kolo.sharepoint.com/:w:/r/sites/Stroom/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bCC1A670E-3F89-45C0-89DC-5F6FBB1CFBC8%7d&file=overzicht%20sprekers%2021-22.docx&action=default&mobileredirect=true


Bezoek Rocco-bar



LGBTQI+ -
standje
op de beurs



De beurs




