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HET SPEL

Samen Anders is een diversiteitsspel voor jongeren
en groepswerkers in de jeugdhulpverlening. Met
Samen Anders kunnen zij op spelenderwijs praten
over verschillende diversiteitsthema’s. De spelers
delen elkaars mening en visie, zetten elkaar aan het
denken en leren elkaar zo beter kennen.

DE KAARTJES
STOP
dit is mijn grens

DOELGROEP

Het spel is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar,
die wonen in de residentiële jeugdhulpverlening. Zij
kunnen dit spel met elkaar en samen met de groepsleiding spelen. De groepsleiding fungeert dan als
spelleider. Wij raden de groepswerkers aan om een
actieve bijdrage te leveren aan het spel, omdat is
gebleken dat de jongeren zich makkelijker in de
groep uiten, wanneer groepswerkers dit zelf ook
doen.1
BENODIGDHEDEN

Samen Anders kan gedownload worden op de website van Movisie (www.movisie.nl) en Iedereen is
anders (www.iedereenisanders.nl/ondersteuners).
Het spel kan uitgeprint worden op normaal printpapier. Hiervoor is een kleuren-versie en een zwartwit-versie beschikbaar. Na het printen hoeven de
kaartjes alleen nog uitgeknipt te worden. Dan is het
al speelklaar. Let bij het printen wel op het aantal
STOP- en RESPECT-kaartjes. Deze moeten gelijk zijn
aan het aantal spelers. Print de laatste pagina dus zo
vaak uit als nodig.
WERKING

Het spel bestaat uit een stapel stellingkaartjes en
verschillende bordjes. Elke speler krijgt een STOPbordje en een RESPECT-bordje. De stellingkaartjes
worden in het midden op tafel neergelegd, met de
achterkant van het kaartje omhoog. Hussel de kaartjes door elkaar.
Om de beurt pakt iemand een kaartje van de tafel.
Hij of zij leest de stelling voor die op het kaartje
staat. Hier reageert hij/zij op door te zeggen of hij
het eens of oneens is met de stelling. De andere
spelers kunnen hierop reageren. Vraag elkaar waarom je iets vindt en vertel ook wat je hier zelf van
vindt.

RESPECT

STOP: Wanneer het gesprek iemand even
teveel wordt doordat het te dichtbij komt,
kan hij zijn STOP-kaartje inzetten. Hij gunt
zichzelf dan een korte time-out in het
spel en kan weer meespelen zodra hij zich
weer prettig voelt.
RESPECT: Dit bordje houdt de speler op
wanneer hij vindt dat iemand een moedig
verhaal vertelt. Hij heeft dan respect voor
iemands mening of reactie op een verhaal.
Liefde: Deze stellingen gaan over liefde en
seksuele geaardheid.
Religie: Deze stellingen gaan over verschillende religies en geloofsovertuigingen.
Cultuur: Deze stellingen gaan over cultuurgebonden normen en waarden, huidskleur, etnische afkomst, leeftijd en taal.
Klasse: Deze stellingen gaan over sociale
afkomst, vermogen en opleidingsniveau.
Gender: Deze stellingen gaan over geslacht, genderidentiteit en gender nonconform gedrag.
Hulpverlening: Deze stellingen gaan over
wonen en leven op een groep in de hulpverlening.

SPELREGELS

Er zijn een paar spelregels die te maken hebben met
de omgangsvorm:
•
Laat elkaar uitpraten;
•
Respecteer elkaars mening;
•
Lach elkaar niet uit;
•
Denk na voordat je iets zegt, zodat je niet 		
iemand onnodig kwetst.
TIJDSDUUR

De spelers kunnen zelf bepalen hoeveel kaartjes zij
omdraaien om te bespreken. Het spel duurt zolang
de spelers dit willen. Houdt rekening met minimaal
20 minuten.

1. Denzel, S. van & Driel, A. van & Vondel, M. (2014). Het gaat niet over seks. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Homo’s gedragen zich
altijd vrouwelijk

Een lesbisch stel moet
op straat kunnen lopen,
zonder dat ze hierover
vervelende opmerkingen
krijgen van anderen

Lesbiennes kunnen
geen seks hebben

Biseksualiteit bestaat niet

Iedereen is wel een beetje bi

Een lesbisch meisje valt altijd
op haar beste vriendin

Het is veel stoerder om als
lesbische, homo of bi jezelf
te zijn, dan je voor te doen
als hetero

Je moet er niet van uitgaan
dat iemand hetero is

Je wordt verliefd op een persoon,
niet op een geslacht

Een Marokkaan kan
geen homo zijn

Als iemand denkt dat ik homo
ben, zie ik dat als belediging

Als ik homo, lesbisch of bi was
zou ik hier voor uit komen

Ik zou het erg vinden als
mijn ouders een homo- of
lesbisch stel zouden zijn.

Homo’s zijn leuk om
mee te shoppen

Homoseksualiteit kan
genezen worden

Als mijn beste vriend(in) homo,
lesbisch of bi zou zijn, zou ik de
vriendschap verbreken

Ik geloof in God

Ik ben te nuchter om te geloven

Als ik doodga kom ik
terug in een ander lichaam

Alle geloven zijn hetzelfde

Ik vind het belangrijk om
elke avond te bidden

Ik vind het belangrijk om te
weten wat verschillende
religies inhouden

Mensen die geloven
zijn ouderwets

Ik weet waar het
paasverhaal over gaat

Als je geen hoofddoek draagt,
ben je geen echte moslima

Geloven doe je thuis

Basisscholen op basis van
religie zijn discriminerend

Mensen die gelovig zijn mogen
geen Harry Potter kijken

Als je gelovig bent mag
je werken op zondag

In een synagoge moeten
ook niet-joodse mannen
een keppeltje op

Als mijn ouders roken,
mag ik dat ook

Mensen met een donkere
huidskleur kunnen niet
verbranden in de zon

Chinezen eten nooit boerenkool

Belgen zijn slimmer
dan Nederlanders

Mensen uit een klein dorp
zijn socialer dan mensen
uit de grote stad

Mijn ouders vinden het niet
fijn als een vriendin
onverwachts komt eten

Op familieverjaardagen
wordt uitbundig gedanst

Ik ga om met mensen van
verschillende afkomst

Ouderen moeten respect
hebben voor jongeren

Met mijn moeder kan ik
ook praten over seks

Doe maar normaal,
dan doe je al gek genoeg

Asielzoekers moeten terug
naar hun eigen land

Iedereen die in Nederland woont,
moet Nederlands kunnen spreken

‘Neger’ is een scheldwoord

Donkere mensen houden
van RnB en rapmuziek

Mensen met sportschoenen
mogen geweigerd worden bij
de discotheek

Geld vind ik niet belangrijk

Ik ga echt niet bij
Zeeman naar binnen

Als ik een iPad voor mijn
verjaardag vraag, verwacht
ik ook dat ik die krijg

Het maakt mij niet uit van
welk merk ik kleding draag

Het zou mij niet uitmaken wat
mijn ouders voor werk doen

Als ik iets duurs wil hebben,
spaar ik daar zelf voor

Ik zou het cool vinden als mijn
ouders een BMW zouden hebben

Ik ga niet om met mensen die
er heel anders uitzien dan ik

Ik ben net zo trots op een
VMBO-diploma als op
een VWO-diploma

Als je een dakloze geld geeft,
gaat hij drugs kopen

Ik weet wat feminisme is

Meisjes die met auto’s spelen
worden later lesbisch

Een relatie met een transgender
meisje of jongen zou ik niet
anders vinden dan met iemand
die geen transgender is

Mannen kunnen ook thuisblijven
om voor hun kinderen te zorgen

Het is onterecht dat vrouwen
meer dagen vrij hebben na een
zwangerschap dan mannen

Ik vind het stoer als een jongen
hakken aan durft te trekken

Een jongen die een meisje wil
zijn, is eigenlijk gewoon homo

Mannen gaan vaker
vreemd dan vrouwen

Een grote zus moet haar
kleine broertje beschermen

Vrouwen kunnen ook
voor mannen betalen

Alle meisjes die UGGs
dragen, zijn tutjes

Meisjes hoeven niet te studeren

Moeders zijn beter in kinderen
opvoeden dan vaders

Mannen en vrouwen moeten
dezelfde rechten hebben

Mijn problematiek houdt
mij tegen om vrienden
te maken

De groepsleiding mag
fouten maken

Een beperking is altijd
iets negatiefs

Alle ADHD’ers zijn hetzelfde

Ik vind het vervelend dat ik
in de hulpverlening zit

Ik vertel anderen niet dat
ik op een groep woon

Mensen met syndroom van Down
kwijlen alleen maar

Ik vind het leuk dat iedereen
op de groep verschillend is

Ik zou liever blind dan doof zijn

Ik accepteer dat ik hulp nodig heb

Autisten kunnen vrienden maken

Ik word gepest met
mijn problematiek

De groepsleiding moet dag en
nacht voor mij klaar staan

Als we een islamitisch meisje
op de groep hebben, eten we
met z’n allen hallal

Op een groep kun je goede
vriendschappen sluiten

Ik kan mijn begeleider
toevoegen op Facebook

De volgende kaartjes kunt u
gebruiken om zelf stellingen
aan het spel toe te voegen.

RESPECT

RESPECT

RESPECT

STOP
dit is mijn grens

STOP
dit is mijn grens

STOP
dit is mijn grens

