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bijlage 01

Achtergrondinformatie:  
Wie zijn die jeugdbewegingen?

CHIRO

926 groepen, ruim 100 000 kinderen en jongeren, in Vlaanderen en 
Brussel, dat is Chiro.  Speels, actief en intuïtief doen wij ervaringen op, 
krijgen we een kijk op onszelf en de wereld en genieten we van het 
samen zijn.  Speel met ons mee!  Onze Chirodroom beleven we elke 
spelnamiddag in ontelbare kleine details, maar ook daarbuiten.  We zijn 
geen eiland, maar voelen ons betrokken bij de brede maatschappij.  We 
nemen deel aan het buurtleven, laten onze stem horen en komen op 
voor een rechtvaardige samenleving die eerlijke kansen en een hoopvolle 
toekomst biedt.
De Chiro droomt van een wereld waarin graag zien, innerlijkheid 
en rechtvaardigheid centraal staan.  Ieder van ons verdient het om 
graag gezien te worden.  Pas dan kun je je talenten en mogelijkheden 
ontplooien.  De Chiro gaat in tegen oppervlakkig leven en overdreven 
consumeren.  Door af en toe stil te staan, maken we ons sterk en weerbaar.
Met al onze groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: een 
jeugdbeweging die trouw is aan de leefwereld van kinderen en jongeren 
en aan haar inspiratie.

Meer informatie op chiro.be/wat-is-chiro.

FOS OPEN SCOUTING

FOS Open Scouting is de pluralistische scouts- en gidsenbeweging van 
Vlaanderen.  Onze plaatselijke groepen organiseren wekelijks voor meer 
dan 7500 leden leuke activiteiten, weekends, kampen en bivakken.  Ons 
spel van scouting staat open voor iedereen en vertrekt niet vanuit een 
bepaalde geloofsovertuiging, maar vanuit een pluralistische open kijk.  
Open Scouting is natuurlijk in de eerste plaats elk weekend ravotten en je 
de longen uit het lijf spelen.  Maar we proberen nét dat ietsje meer te zijn.  
We hopen onze leden met een open en rechtvaardige kijk de wereld in te 
sturen.  Door activiteiten voor jongens en meisjes te organiseren, willen 
we hen bovendien gemeenschappelijk laten opgroeien met aandacht 
en respect voor elkaar.  Op die manier willen we elkaar samen leren 
ontdekken en waarderen.

Meer informatie op fosopenscouting.be.

IJD JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN 

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen gelooft dat het christendom een reële 
bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen.  
Daarom wil IJD katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen 
en doen groeien.
Die jongerenpastoraal biedt jonge mensen een christelijk antwoord op 
hun zinvragen aan.  Dat gebeurt in wederzijdse dialoog.  De Bijbel is 
daarvoor de belangrijkste inspiratiebron.
IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het 
christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren 
bevorderen.  We hopen dat die jongeren uiteindelijk vanuit een eigen 
weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid 
van anderen kunnen bijdragen tot de opbouw van een pluralistische 
samenleving.
IJD doet dat vanuit drie kerntaken:
1. Lokale jeugdgroepen als context voor jongerenpastoraal
2. Vorming
3. Eigen activiteiten
IJD is een dynamische jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap en gekaderd binnen de Vlaamse katholieke kerk.

Meer informatie op ijd.be/over-ijd.

JEUGD RODE KRUIS 

Het Rode Kruis dichter bij kinderen en jongeren brengen, en kinderen en 
jongeren dichter bij het Rode Kruis.  Dat is waar we bij Jeugd Rode Kruis 
voor gaan.  Altijd met de nodige dosis plezier, natuurlijk!  Vijf actieterreinen 
vormen de rode draad door onze werking.

Eerste hulp.  Van een schaafwonde verzorgen tot hartmassage.  Iedereen 
kan eerste hulp leren bij Jeugd Rode Kruis.  Jeugdmonitoren worden 
speciaal opgeleid om kinderen en jongeren de basis van eerste hulp aan 
te leren.
Sociale werking.  Jeugd Rode Kruis zet zich in voor mensen die het 
minder gemakkelijk hebben in het leven.  Zo bezorgen we bijvoorbeeld 
kinderen uit opvangcentra voor asielzoekers een superfijne speelweek.
Internationale werking.  Jeugd Rode Kruis kijkt over de grenzen heen.  
Droom je als vrijwilliger van een internationaal avontuur?  Via Jeugd Rode 
Kruis kun je misschien sneller dan verwacht je koffers pakken om ergens in 
de wereld vrijwilligerswerk te gaan doen.
Hulpverlening.  Een rampoefening voor en door kinderen, zelf een 
eerstehulppost bouwen.  Jeugd Rode Kruis leert je de hulpdiensten 
kennen.  Vanaf 16 jaar kun je er zelf vrijwilliger worden!
Bloed.  Bloed geven mag pas vanaf 18 jaar.  Jeugd Rode Kruis probeert 
jongeren te overtuigen om bloed te geven.  Voor wie nog geen donor kan 
zijn, zijn er bloedstollende spelen.

Meer info op jeugdrodekruis.be.

➜ 100 000 leden, leiders en leidsters
➜ 926 groepen
➜ Leeftijdsgroepen heten ‘afdelingen’: ribbels, speelclub, 

rakwi’s, tito’s, keti’s, aspi’s

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
tel.  + 32 3 231 07 95
info@chiro.be | chiro.be

➜ 206 groepen

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen
Nederpolder 24 
9000 Gent 
tel.  + 32 9 235 78 54
ijd@ijd.be | ijd.be

➜ 7500 leden, leiders en leidsters
➜ 50 eenheden
 Leeftijdsgroepen heten ‘takken’: Bevers-Zeehonden, 

Welpen, Jongverkenners-Jonggidsen-Aspiranten, 
Verkenners-Gidsen-Juniors, Seniors

FOS Open Scouting
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
tel.  + 32 9 245 45 86
info@fos.be | fosopenscouting.be

➜  +100 afdelingen

Jeugd Rode Kruis
Motstraat 40
2800 Mechelen
tel.  + 32 15 44 35 70
jeugdrodekruis@jeugdrodekruis.be
www.jeugdrodekruis.be
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JNM: JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU 

JNM staat open voor alle jongeren tussen 7 en 26 jaar met interesse voor 
natuur en milieu.  Er zijn drie leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de 
ini’s (13-15 jaar) en de gewone leden (16-26 jaar).

Samen trekken we de natuur in om ons te verdiepen in de diversiteit van 
ons planten- en dierenrijk.  We trekken naar de mooiste natuurgebieden 
waar zeldzame waarnemingen ons hart sneller doen slaan.  Maar ook 
een stevige wandeling in een weidse omgeving doet ons bloed sneller 
stromen.

De natuur krijgt het vaak hard te verduren.  Waar we kunnen, ondernemen 
we de nodige acties om ruimte te geven aan natuur.  We hanteren 
regelmatig zelf een schop of zaag om een handje te helpen.  Samen buiten 
zijn en aan natuurbeheer doen geeft een machtig gevoel.

Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen.  Elke JNM-activiteit is 
een poging om op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het 
leven te gaan.  Daarnaast proberen we anderen hiervan bewust te maken, 
door actie, gebaseerd op goede achtergrondinformatie.

JNM organiseert tal van projecten en nationale bijeenkomsten over 
specifieke onderwerpen.  Het kampenseizoen is het hoogtepunt van 
ons activiteitenaanbod.  In de zomervakantie zijn er een 40-tal kampen 
waar je volop kunt genieten van alles waar JNM voor staat: natuurstudie, 
natuurbeheer en milieubescherming.  JNM heeft een vijftigtal lokale 
afdelingen in Vlaanderen.  Mensen met wie je samen bij jou in de buurt op 
verkenning kunt gaan, of bij wie je zielsgenoten vindt om een spetterende 
milieuactie mee ineen te steken.

Meer informatie op jnm.be.

KLJ

KLJ niet zomaar een jeugdbeweging!  KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, 
is er voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 35 jaar op het platteland.  
Daar willen we ons steentje bijdragen aan de opbouw van een leefbare 
maatschappij, vanuit christelijke waarden.

We brengen dus jonge mensen samen.  Zo bieden we hen de mogelijkheid 
om deel uit te maken van de maatschappij, in de eerste plaats het dorp, 
en er samen aan mee te bouwen.  Zinvol samenzijn en onszelf ontplooien, 
daar gaan we voor.

KLJ speelt zich voornamelijk af in de vrije tijd.  Voor een groot deel 
zijn het toffe, ontspannende activiteiten.  In de eerste plaats zijn we 
namelijk kinderen en jongeren met pit!  Al moet het wel duidelijk zijn 
dat de activiteiten een middel zijn om onszelf te ontwikkelen en niet het 
doel op zich.  Kortom, we geven kinderen en jongeren de kans om met 
dingen bezig te zijn die voor hen belangrijk zijn.  Samen zoeken we naar 
antwoorden op hun vragen, discussiëren we over wat goed en slecht is.  Zo 
leren we samen ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog 
echt belangrijk zijn.

Meer info op klj.be.

KSJ-KSA-VKSJ 

290 groepen en 34 000 leden vormen samen KSJ-KSA-VKSJ, een van de 
grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen.
Speels, avontuurlijk, vormend en leeftijdsgericht bezig zijn in groep is het 
basisrecept van onze werking.  Dankzij het engagement van duizenden 
jongeren die verantwoordelijkheid opnemen, bieden we kinderen en 
jongeren op plaatselijk niveau de kans om al spelend hun grenzen te 
verleggen.  Daarbij primeert het groepsgevoel en is creativiteit nooit ver 
weg.  Zo kunnen kinderen en jongeren zich verder ontplooien en groeien 
naar een eigen engagement binnen de jeugdbeweging en de bredere 
samenleving, met respect voor de K in onze naam.
Als koepel laat KSJ-KSA-VKSJ zijn leden en leiding niet zomaar aan hun 
lot over.  We voorzien voor de leiding de nodige vormingsmomenten, 
waar uitwisseling en ervaring opdoen centraal staan.  Door 
groepsoverschrijdende initiatieven willen we het bewegingsgevoel verder 
aanwakkeren en zorgen dat KSJ-KSA-VKSJ voor steeds meer kinderen een 
thuis mag worden.

Meer informatie op ksj.be.

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

‘Scouting’ is een methode waarbij kinderen en jongeren actief kunnen 
opgroeien. Deze methode werd bedacht door Robert Baden-Powell in 1907 en 
ontwikkelde zich doorheen de tijd en culturen tot een opvoedend project dat 
wordt beleefd in scouts- en gidsenbewegingen over de hele wereld. 

Als doel stelt Scouts en Gidsen Vlaanderen zich dat we willen bijdragen aan 
de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de 
samenleving.
Onze missie luidt: 

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning
en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.’

We streven ernaar deze missie te realiseren door middel van een methode die 
steunt op vijf basispijlers: zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst 
en engagement. Deze basispijlers worden – op maat van de leefwereld van 
de verschillende leeftijdsgroepen – in praktijk gebracht doorheen spel, tocht, 
technieken, expressie en kamperen.

Meer info op: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/visie

➜ 50 groepen
Leeftijdsgroepen heten: piepers, ini’s, gewone leden

JNM Bondssecretariaat
Kortrijksepoortstraat 192
9000 Gent
tel.  + 32 9 223 47 81
info@jnm.be | jnm.be

➜ 21 000 leden, leiders en leidsters
➜ 300 afdelingen
 Leeftijdsgroepen: -9, -12, -16, +16 en +20

KLJ
Diestsevest 32 bus 3b 
3000 Leuven
tel.  + 32 13 47 99 99
info@klj.be | klj.be

➜ 73 000 leden, leiders en leidsters
➜ 600 groepen
➜ Leeftijdsgroepen heten ‘takken’: kapoenen, kabouters 

en welpen, jonggidsen en jongverkenners, gidsen en 

verkenners, jin.

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
Lange Kievitstraat 74
B-2018 Antwerpen
tel. + 32 3 231 16 20
info@scoutsengidsenvlaanderen.be 
scoutsengidsenvlaanderen.be

➜ 34 000 leden, leiders en leidsters
➜ 290 groepen
 Leeftijdsgroepen heten: Sloebers-Kabouters-

Leeuwkes, Springers-Pagadders, Roodkapjes-

Jongknapen-Joro’s, Jimmers-Knapen-Knimmers, 

Simmers-Jonghernieuwers-Sjo’ers, +16’ers

KSJ-KSA-VKSJ
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
tel.  + 32 2 201 15 10
info@ksj.be | ksj.be
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Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: 1 beste vriendin bij wie ze altijd te vinden is
INTERESSES: Veel algemene kennis
HOBBY’S: Ze speelt piano - Uitstapjes plannen met de vriendin - 

Jeugdbeweging
KARAKTEREIGENSCHAP: Bazig & koppig - Verantwoordelijk - 

Doorzetter
FAMILIALE ACHTERGROND: Enig kind - Hechte familieband
SCHOOL: Latijn-Talen
RELATIES: Heeft nog geen zin en tijd voor een liefje

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Populair op school
Een hechte band met de teamgenoten
INTERESSES: Al wat er gebeurt in de sportwereld
Drum-‘n’-bass
HOBBY’S: Fitness - Voetbal
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Actief - Competitief - Kan niet tegen 

zijn/haar verlies - Wil in het middelpunt van de belangstelling staan - 
Opvliegend

ACHTERGROND: Was vroeger een beetje mollig - Moeder heeft 
schoonheidssalon - Groot gezin met vijf kinderen

SCHOOL: Sport / LO
RELATIE: Heeft vaak een ander lief

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Behoort tot een groepje van populaire meisjes
INTERESSES: Jongens - Reality-tv en soaps - Mode & make-up
HOBBY’S: Shoppen - Gaat graag uit - Dansen
KARAKTEREIGENSCHAP: Gedreven - Oppervlakkig - Wispelturig - 

Luidruchtig - Impulsief
FAMILIALE ACHTERGROND:  Ze komt uit een rijke familie en heeft nog 

drie zussen
SCHOOL: KSO Woordkunst-Drama
RELATIES: Ze heeft een vriendje bij de plaatselijke voetbalclub

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP:  Heeft vooral online vrienden, op school is hij vaak 

alleen
INTERESSES: LAN-party’s - Alle nieuwste games - Russische cultuur
HOBBY’S: Gamen - Internet
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Dromer - Autistisch - Goed gevoel voor 

humor
FAMILIALE ACHTERGROND: Gescheiden ouders - Hij is vaak alleen 

thuis en heeft een moeilijke band met zijn stiefvader - Zijn moeder 
zou graag hebben dat hij vaker buiten speelt

SCHOOL: Boekhouden-Informatica
RELATIE: Heeft een relatie met een vijftienjarig meisje uit Rusland dat 

hij heeft leren kennen via een chatbox, hij heeft haar wel nog nooit 
gezien

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Hij heeft weinig echte vrienden en is de leider van 

een groepje ‘volgers’
INTERESSES: Hiphop - Scooters - Poëzie
HOBBY’S: Vissen met zijn vader - Rondhangen op het pleintje in de 

straat
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Slim - Grote mond - Lijkt zelfzeker maar 

is zeer onzeker - Twijfelaar - Jaloers type
FAMILIALE ACHTERGROND: Zijn ouders zijn gescheiden en hij woont 

bij zijn vader, die hem heel hard verwent
SCHOOL: Sport / LO
RELATIE: Hij is momenteel vrijgezel

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Grote vriendengroep die veel online games speelt
INTERESSES: Ruimte en planeten - Nieuwe technische snufjes en 

gadgets
FAMILIALE ACHTERGROND: Gescheiden ouders die ver uit elkaar 

wonen, verblijft om de twee weken in het weekend bij zijn vader
KARAKTEREIGENSCHAP: Haalt graag stoten uit - Leergierig - Grappig 

- Listig
HOBBY’S: Muurklimmen - Gamen
SCHOOL: Boekhouden-Informatica
RELATIES: Heeft al een keer een vriendinnetje gehad maar is nu weer 

vrijgezel

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP:  Klein maar hecht, kent ze al van in de kleuterklas
INTERESSE: Paarden - Boysbands (One Direction e.a.) - Disney
HOBBY’S: Babysitten - Haar huisdieren verzorgen - Paardrijden - 

Jeugdbeweging
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Lief - Naïef - Goedhartig - Vriendelijk - 

Opgewekt
FAMILIEACHTERGROND: Ze heeft een warm gezin met een broer en 

een zus
SCHOOL: Sociale en technische wetenschappen
RELATIE: Ze is momenteel single en droomt van een ridder op een wit 

paard

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Heeft geen duidelijke vriendengroep, hij hangt met 

iedereen wat rond op de speelplaats
INTERESSES: Auto’s - Hardcore & jumpstyle
HOBBY’S: Lego en modelbouw - Hutten en kampen bouwen
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Zelfzeker - Onderzoeker - Koppig - 

Creatief - Handig
FAMILIALE ACHTERGROND: Vader is zelfstandig restaurantuitbater - Hij 

moet thuis zeer veel helpen
SCHOOL: Houtbewerking - Haalt niet erg goede punten want hij wil naar 

een andere studierichting
RELATIE Hij heeft stiekem een oogje op een andere jongen van op 

school, maar hij heeft het nog tegen niemand verteld



jeugdbeweging in de klas

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP:  Ze bevindt zich altijd in kleine groepjes, ze wordt 

vaak uitgelachen op de speelplaats
INTERESSES: Boeken - Mode - Moderne kunst
HOBBY’S: Knutselen - Ontwerp kleding
KARAKTEREIGENSCHAP: Stil en verlegen - Faalangst - Zorgzaam - 

Creatief
FAMILIALE ACHTERGROND: Ze leeft in een nieuw samengesteld gezin 

met een zus, een stiefbroer en twee kinderen uit de vorige relatie van 
de stiefmoeder

SCHOOL: Onthaal en Public Relations
RELATIES: Ze is verliefd op een ‘macho’-jongen van op school

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Veel vrienden die hij al heel lang kent, veel vrienden 

uit veel verenigingen
INTERESSES: Film & muziek - Strips
HOBBY’S: Jeugdbeweging - Postzegels verzamelen
KARAKTEREIGENSCHAP: Haantje de voorste - Alternatief - Sociaal
FAMILIALE ACHTERGROND: Enig kind van gescheiden ouders
SCHOOL: Wetenschappen-Moderne talen - Wijsneus van de klas
RELATIES: Heeft al verschillende minirelaties gehad, momenteel is hij 

vrijgezel

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Kan met iedereen overweg, heeft geen specifieke 

vriendengroep
INTERESSES: Celebrities
HOBBY’S: Musical - Neemt deel aan kampen met kinderen met een 

beperking, in de vakantie
KARAKTEREIGENSCHAP: Zorgzaam - Eigen willetje - Attent
FAMILIALE ACHTERGROND: Groot gezin, grootouders wonen ook bij 

hen in
SCHOOL: Sociale en technische wetenschappen
RELATIES: Heeft al een jaar een vaste relatie met een jongen die drie jaar 

ouder is

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Een kliekje met drie beste vriendinnen
INTERESSES: Actie
HOBBY’S: Piano spelen - Lezen
KARAKTEREIGENSCHAP: Spontaan - Vrolijk - Rustig
FAMILIALE ACHTERGROND: Groot warm gezin met twee broers en een 

zus
SCHOOL: Humane Wetenschappen
RELATIES: Regelmatig verliefd op iemand, maar nog geen vaste relatie 

gehad

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Heeft een kleine vriendengroep met een aparte kle-

dingstijl
INTERESSE: De natuur en de wereld - Lid van Natuurpunt - Fotografie - Vege-

tarisch koken
HOBBY’S: Is lid van 11.11.11 en organiseert hier vaak inzamelcampagnes 

voor - Vrijwillige medewerker in de wereldwinkel
KARAKTEREIGENSCHAPPEN: Zachtaardig - Vredelievend - Avontuurlijk - 

Leergierig
FAMILIEACHTERGROND: Woont sinds haar 10 jaar in België, daarvoor in het 

buitenland voor een ontwikkelingsproject van haar ouders - Ze heeft veel 
huisdieren

SCHOOL: Discussieert graag en veel en heeft over alles een uitgesproken 
mening - Neemt deel aan MOS-projecten van de school - Humane Weten-
schappen

RELATIE: Heeft sinds een jaar een relatie met iemand uit haar vriendengroep

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Een grote vriendengroep
INTERESSES: Mode - Popsterren
HOBBY’S: Hockey - Jeugdbeweging
KARAKTEREIGENSCHAP: Koppig - Doorzetter - Behulpzaam
FAMILIALE ACHTERGROND: Gezin met vier zussen
SCHOOL: Creatie en mode - Opletten behoort niet tot haar sterkste 

kanten
RELATIES: Valt op jongens met een donker huidtype - Heeft nog geen 

vriendje gehad

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
VRIENDENGROEP: Blijft in een klein groepje met vier dezelfde mensen - 

Zijn een beetje volwassener dan leeftijdsgenoten
INTERESSES: Rap & hiphop - Brommers
HOBBY’S: Wintsun (vorm van kungfu)
KARAKTEREIGENSCHAP: Gesloten - Betrouwbaar - Kan ontploffen
FAMILIALE ACHTERGROND: Is op zijn vierde naar België verhuisd - 

Woont bij zijn moeder in een huis in een wijk
SCHOOL: Elektromechanica - Doet enkel wat hij moet doen
RELATIES: Experimenteert met seks maar is niet uit op een relatie

Naam: �����������������������������������������������������������������������������  
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bijlage 03

Namenlijst
JONGENS 

Alexander
Oleg
Ozan
Lucas

Jayden
Gulzar

Stefano
Daan

Ahmed
Jesse

Stanislaw
Haroun
Ruben

Dalil
Lars
Fathi
Milan
Tarek
Thijs

Bakari
Keano

Erek
Ryan

Mustafa
Pepijn
Seppe

MEISJES

Lotte
Sophie
Yousra

Lisa
Elif

Britt
Amy

Kefser
Fleur

Miriam
Alexandra

Amber
Eva

Fatima
Julia

Agnieska
Noa

Emma
Janina
Anna

Gizem
Maud
Sanne
Semra
Aiko
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bijlage 04
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bijlage 05

Speluitleg ‘Ezelen’
Je ploeg krijgt een pak kaarten.  Kies binnen je ploeg een deler die elke speler vier kaarten geeft.  Nadat alle spelers hun kaarten bekeken 
hebben, telt de deler af.  Vervolgens geven alle spelers tegelijkertijd een kaart door: je legt de kaart gedekt op de tafel en schuift die 
door naar je linkerbuur.  Ondertussen kreeg je van je rechterbuur een nieuwe kaart.  Neem die in je handen en beslis welke kaart je nu 
zal doorgeven.  Dan telt de deler opnieuw af.  

De bedoeling is dat je vier kaarten met dezelfde waarde verzamelt.  Bijvoorbeeld: K♥K♣K♦K♠.  Het zal even duren voor dat lukt.

Wanneer je erin slaagt om zo’n setje van vier kaarten met dezelfde waarde te verzamelen, klop je zo snel mogelijk met je hand op het 
midden van de tafel.  Vanaf dan hoef je geen kaarten meer door te schuiven of op te rapen.  Alle spelers leggen nu zo snel mogelijk hun 
hand boven op de hand van degene die als eerste geslagen heeft.  De laatste moet een kaart nemen van de stapel met minpunten.  De 
waarde van die speelkaart is het aantal minpunten dat je krijgt.
De deler verzamelt alle kaarten, schudt ze en geeft iedereen opnieuw vier kaarten.  Je speelt opnieuw een ronde.  Het spel eindigt na 10 
minuten.  Wie het minste minpunten verzamelt, wint het spel.
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bijlage 06

Stellingenkaartjes

STELLING

Je speelt alleen maar voetbal in de 
jeugdbeweging.

STELLING

Je komt altijd vuil thuis als je van de 
jeugdbeweging komt.

STELLING

In de jeugdbeweging maak je vrienden 
voor het leven.

STELLING

In de jeugdbeweging is iedereen welkom, 
ongeacht afkomst, achtergrond of mogelijke 

beperking.

STELLING

Door de jeugdbeweging heb je geen tijd 
voor schoolwerk.

STELLING

Wie niet in de jeugdbeweging zit, 
mist heel veel.

STELLING

Als je in de jeugdbeweging zit, 
moet je in Jezus geloven.

STELLING

In de jeugdbeweging 
moet je drinken en roken.

Knip deze kaartjes uit
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Stelling Stelling

Stelling Stelling

Stelling Stelling

Stelling Stelling
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bijlage 07

Meningenkaartjes
Kopieer dit op een groen blad, zodat elke leerling een kaartje heeft.

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens

helemaal  
mee eens
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Kopieer dit op een blauw blad, zodat elke leerling een kaartje heeft.

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens
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Kopieer dit op een wit blad, zodat elke leerling een kaartje heeft.

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

neutraal neutraal neutraal

bijlage 07
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Kopieer dit op een geel blad, zodat elke leerling een kaartje heeft.

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens

mee oneens mee oneens mee oneens
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Kopieer dit op een rood blad, zodat elke leerling een kaartje heeft.

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

helemaal mee 
oneens

bijlage 07
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bijlage 08

Sudoku

2 3 9
8 7 6

4 1 8
6 4 9

2 8 7 4
5 3 6

6 9 4
6 7 1

7 3 8
Kopieer dit één keer. 
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bijlage 9

Facebookprofiel

Kopieer dit voor de helft van je leerlingen.
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bijlage 10

Discussiethermometer

THEMA = .........................................................................................................................

Kopieer dit één keer per thema.

HELEMAAL NIET BELANGRIJK

HEEL BELANGRIJK

binnen de 
jeugdbeweging

HELEMAAL NIET BELANGRIJK

HEEL BELANGRIJK

buiten de 
jeugdbeweging
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bijlage 11

Materiaallijst
BASIS

n  Persoonsfiche (één per leerling) (bijlage 2)
n  Trajectblad (één per leerling) (bijlage 4)
n  Kladpapier
n  Kleurpotloden/stiften
n  2 kaartspelen
n  2 kopieën van de spelregels van Ezelen
n  Kopieën van de stellingenkaartjes (bijlage 6)
n  Kopieën van de meningenkaartjes (bijlage 7)
n  (Kussens)

EEN-TEGEN-ALLEN
n  Een schaar
n  Een boek
n  5 appels
n  10 elastiekjes
n  Een lepel
n  Een knikker
n  Pennen
n  Papier
n  Sudoku (bijlage 8)
n  Facebookprofiel (bijlage 9)

DISCUSSIETAFELS 

n  Grote papieren met thema’s
n  Papiertjes met bijvragen en situaties
n  Discussiethermometers (bijlage 10)

NABESPREKING 

n  Krijt of schildersplakband
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