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Methodieken 

 

 EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT 

Verloop 

Instructies 

1. Plak een stip op het voorhoofd van elke speler. De spelers mogen niet weten wat 

hun eigen kleur is.  

2. Vraag dan de spelers groepjes te vormen met diegenen, die dezelfde kleur van 

stip hebben. 

3. Niemand mag spreken, ze mogen enkel non-verbale communicatie gebruiken.  

 

Verslag en evaluatie 

Help de groep met het onderzoeken van hun gevoelens over wat ze deden en wat ze eruit 
leerden: 

Thema’s Diversiteit - Meerderheid /minderheid relaties -discriminatie. 

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk  

Leeftijd 14-  20 jaar 

Groepsgrootte 16+  

Soort activiteit Spel- inleefactiviteit 

Samenvatting Inleefactiviteit waarbij de deelnemers aanvoelen hoe het voelt om tot een 
meerderheid/ minderheid te behoren en op basis hiervan gediscrimineerd 
te worden. 

Doelstellingen  
 Een discussie op gang trekken over verschillende groepen in de 

samenleving 
 Bewustzijn creëren over vooroordelen en discriminatie. 
 Inlevingsvermogen aanmoedigen in het ervaren van afwijzing of 

uitsluiting. 

Voorbereiding 
 
 

/ 

Materiaal  Gekleurde zelfklevende papieren stippen. Voor een groep van 16 
mensen kan je bijvoorbeeld 4 blauwe, 4 rode, 4 gele, 3 groene en 1 witte 
stip gebruiken 
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 Hoe voelde je je op het moment dat je voor het eerst iemand ontmoette met 
dezelfde kleur van stip als jij? 

 Hoe voelde de persoon met de overblijvende stip zich?  

 Hielp je elkaar met groepjes te vormen?  

 Bij welke verschillende groepen hoor jij, bijv. bij een voetbalteam, school, kerk?  

 Kan iedereen lid worden van deze groepen?  

 Wie zijn de vreemde eenden in de bijt in onze samenleving?  

 

Tips voor de begeleider 
 Let erop wie de witte stip krijgt! 

 Je kan de gelegenheid te baat nemen om de samenstelling van de uiteindelijke 
groepen te manipuleren, maar maak het niet te duidelijk. Laat de spelers denken 
dat de stippen willekeurig uitgedeeld werden. Deze activiteit kan ook gebruikt 
worden als ijsbreker en om mensen groepjes te laten vormen voor een andere 
activiteit. 

 Suggesties voor opvolging 

 Bekijk het ledenbeleid van jouw groep of organisatie. Kan iedereen meedoen? 
Wat kan je doen om jouw organisatie meer open en welkom te maken voor 
iedereen? Als je de vreemde eend in de bijt bent, wil dat niet altijd zeggen dat je 
uitgesloten bent. Soms is het een eigen keuze om apart te willen staan van 
anderen en anders te zijn. Als je meer wil werken rond wat het is om een individu 
te zijn, kan je gebruik maken van de activiteit “Eén is gelijk aan één”. 

 
Varianten 

 Nabespreking en evaluatie 

 Gebruik gekleurde zelfklevende papieren stippen zoals hierboven maar hou 
geen vreemde eend in de bijt over zodat op het einde iedereen in een groep 
zit. 

 Voorbereiding zoals voor variant 1. Vraag de spelers echter om groepjes te 
vormen waarbij een groep niet meer dan één persoon met dezelfde kleur van 
stip mag bevatten, zodat je eindigt met een ‘multi’-groep.  

 Gebruik “puzzels” gemaakt 


