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#wijzijnverbonden
Bedenk manieren om kinderen van verschillende culturen samen te brengen

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: Onderzoek en presentatie  |  Werkwijze: groepjes

Wat heb je nodig?

• computer met internet

• papier en pen

Yassine was de kinderburgemeester van Gouda. Hij zag dat kinderen met dezelfde culturele 

achtergrond vaak met elkaar omgaan en groepjes vormen. Hij wilde dat graag veranderen. Hij 

bedacht een plan om kinderen met verschillende culturele achtergronden voor een dag met 

elkaar te laten ruilen van leven, zodat ze meer konden leren over elkaar.

Jullie gaan de stelling van Yassine onderzoeken. Hij zegt dat kinderen vaak met kinderen met 

dezelfde culturele achtergrond omgaan.

Daarna bedenken jullie een plan om mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar 

te brengen.

Opdracht 1

a Bekijk de jeugddocumentaire over de kinderburgemeester van Gouda, Yassine.

 Deze jeugddocumentaire duurt 15 minuten.

b  Werk in groepjes van vijf kinderen. Onderzoek of de stelling van Yassine klopt. Dit doen jullie 

door een enquête te maken. Een enquête is een vragenlijst. Deze laat je door een aantal 

mensen invullen. Hoe meer mensen de lijst invullen, hoe betrouwbaarder je onderzoek wordt. 

Daarna bekijk je de antwoorden en vergelijk je ze met elkaar.

  Als veel mensen dezelfde antwoorden geven, dan kun je dat gebruiken in je onderzoek. Door 

de enquête wil je erachter komen hoeveel kinderen er omgaan met kinderen met een andere 

culturele achtergrond. Daarnaast probeer je via je enquête ideeën te krijgen hoe je ervoor kunt 

zorgen dat kinderen met verschillende culturele achtergronden meer met elkaar omgaan.

c  Maak een enquête. Je kunt dat met een vragenlijst doen die je zelf afneemt bij iemand of je 

kunt dat online doen, met bijvoorbeeld een programma als enquetemaken.nu. Jullie zullen 

vooral kinderen bevragen, dus denk goed na wat handig is: digitaal of op papier.

d  Bedenk minimaal zes vragen. Beslis of jullie een onderzoek doen met meerkeuzevragen of met 

open vragen of allebei. Meerkeuzevragen zijn makkelijker na te kijken en te vergelijken dan open 

vragen. Maar het voordeel van open vragen is dat je mensen uitgebreidere antwoorden kunt 

laten geven. Bedenk welke vragen je het beste kan stellen. Denk dan aan vragen als:

 • Ga jij met kinderen om met een andere culturele achtergrond? (meerkeuzevraag)

https://npo.nl/zapp-echt-gebeurd-de-kinderburgemeester/12-11-2017/KN_1694259
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 • Welke culturele achtergronden hebben jouw vrienden? (open vraag)

 • Hoe maak je makkelijk nieuwe vrienden?

 • Waar heb jij jouw vrienden leren kennen?

 • Vind je het makkelijk om nieuwe mensen te leren kennen?

e  Laat minstens tien kinderen jullie enquête invullen. Dit kunnen kinderen uit andere groepen van 

school zijn, maar ook kinderen uit de buurt of van een sportteam.

f  Leg alle antwoorden bij elkaar en probeer ze te ordenen. Welke antwoorden komen vaker voor? 

Dan zijn dat dingen om rekening mee te houden.

Opdracht 2

Jullie hebben nu informatie uit de enquête gekregen. Jullie gaan conclusies trekken.

a Noem drie dingen die opvallen in de antwoorden uit de enquête.

 1   

 2   

 3   

 

  

b  Yassine bedacht dat kinderen van verschillende scholen en culturele achtergronden een 

dag met elkaar van leven zouden moeten ruilen. Op deze manier leren ze meer van elkaars 

achtergrond en leren ze nieuwe mensen kennen. Yassine wilde ook dat de kinderen een selfie 

met elkaar zouden maken en op instagram zouden plaatsen met de hashtag #wijzijnverbonden.

   Met je groepje maak je ook een plan om kinderen bij elkaar te brengen. Dit mogen kleine 

dingen zijn, zoals vreemde mensen een bloemetje geven, op nieuwe mensen afstappen en een 

hand geven of een foto maken voor social media met de hashtag #wijzijnverbonden.
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  Brainstorm over mogelijke manieren om kinderen samen te brengen. Denk tijdens het 

brainstormen ook aan de uitslag van je enquête.

 

 Tip 

 Schrijf tijdens de brainstorm de ideeën op.

c Schrijf de drie beste ideeën uit de brainstorm van je groepje hier op:

 1   

 2   

 3   

d  Kies met je groepje het idee dat jullie het beste lijkt. Schrijf kort uit wat het idee is, hoe het 

werkt en hoe jullie het willen aanpakken. Dit idee gaan jullie straks presenteren.

Tip

Vind je de hashtag #wijzijnverbonden een goed idee van Yassine? Maak dan selfies en plaats 

deze op instagram.

Opdracht 3

Leg jullie idee uit aan de rest van de groep. Deze presentatie duurt maximaal drie minuten.

Van alle ideeën, welk idee vinden jullie het best/mooist/leukst?

Waarom?

     

     

     

Probeer de beste ideeën uit te voeren!
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