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MEER INFORMATIE OVER DE WORKSHOPS VIND JE IN ONZE BROCHURE

Een op maat gemaakte workshop volgen binnen onze thema’s? Wij kunnen
verschillende workshops aanpassen en ontwikkelen. 

Aan de slag met een specifiek onderwerp? Neem gerust contact met ons
om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen
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Een op maat gemaakte workshop volgen binnen onze thema’s? Wij kunnen
verschillende workshops aanpassen en ontwikkelen. 

Aan de slag met een specifiek onderwerp? Neem gerust contact met ons
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nieuwsmaker

bekijk hier een sfeervideo2,5
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Hoe gaan jouw leerlingen om met verschillende nieuwsberichten en
meningen? Merk je dat er in jouw klas verschillende waarheden botsen? In
deze workshop gaan jouw leerlingen aan de slag met framing en duiken zij in
de wereld van berichtgeving. Met de Nieuwsmaker maken leerlingen hun
eigen nieuwsitem en achterhalen zij hoe je met een frame de werkelijkheid
kan beïnvloeden. Dat doe je via woorden, en de beelden en gevoelens die ze
oproepen. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel
zien en andere informatie juist niet.

Leerlingen werken in teams en maken een zo overtuigend mogelijk
nieuwsitem met de ‘Nieuwsmaker’ (een online-installatie gevuld met beeld
en audiofragmenten). De klas kiest samen een onderwerp en de teams
worden verdeeld in ‘voor’ of ‘tegen’ de stelling. Het team met het meest
overtuigende nieuwsitem wint. Leerlingen gaan in gesprek over de
beïnvloeding via media, welke bewuste keuzes worden hierin gemaakt en
hoe bepaalt dit hoe je naar situaties kijkt?

Wat levert het op?

Inzichten over framing en hoe dit gebruikt wordt binnen nieuws
Inzicht in de bewuste keuzes die achter berichtgeving schuilgaan
Oefenen met argumenteren, ook over standpunt waar je het niet mee
eens bent
Oefenen met kritisch denken en kritisch kijken 
Herkennen van de invloed van sociale bubbels en eerste indrukken
Reflecteren op de vraag ‘wat is waarheid?’
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De workshop ‘Nieuwsmaker’ komt uit ons project Code MBO. 

https://vimeo.com/742208074
https://www.verhaalvanmijnvlucht.nl/training-wij-zij-denken/
http://www.codembo.nl/


meer informatie klik hier

de dilemmagame
keuzestrijd

Keuzestrijd is een online dilemmagame over oorlog, vluchten en vrijheid
gemaakt naar aanleiding van de tragische oorlog in Syrië. Je trekt op met één
van de levensechte personages die steeds voor ingrijpende dilemma’s komen
te staan. Wat zou jij doen? Ga jij tegen je ouders in wanneer zij van plan zijn
te vluchten naar Armenië of zeg jij er toch niks van? Je wordt meegenomen
in de gedachtes en de dilemma’s van de personages en je leert hoe bepalend
jouw identiteit en je geboorteplaats zijn voor je keuzes.
Keuzestrijd spelen leerlingen individueel op hun computer of mobiele
telefoon. Een nagesprek vindt plaats onder leiding van een ervaren trainer
van Critical Mass. 

Wat levert het op?

Inzichten in de dilemma’s van vluchten 
Kennis over de oorlog, revolutie en conflicten in Syrië 
Reflectie op eigen handelen en handelen van klasgenoten
Vergroten van inleving/ empathie voor iemands anders situatie

3

1,25
 uur

vo en mbo

https://www.criticalmass.nl/project/dilemmagame-keuzestrijd/
https://codembo.nl/


van ideeën 
naar advies

Met jouw klas aan de slag over een dilemma vraagstuk wat aansluit op hun
belevingswereld? In deze workshop staat het oplossen van een dilemma
centraal. Leerlingen werken in teams en krijgen een dilemma gepresenteerd
via een videoboodschap. Ze worden in de rol van expert gezet over een
(maatschappelijk) vraagstuk en worden om advies en een
handelingsperspectief gevraagd. 

Leerlingen onderzoeken verschillende perspectieven en bedenken vanuit
deze verschillende perspectieven en belangen een oplossing voor het
‘probleem’ – denk bijvoorbeeld aan een student die discriminatie ervaart op
een stageplek. Aan de hand van een werkblad en spel werken teams van
vraag naar ideeën naar advies. 

Wat levert het op?

Handelingsvaardigheden in het concreet maken van ideeën
Reflectie op een maatschappelijk probleem
Praktische tools voor het oplossen van dilemma’s
Inleven in verschillende perspectieven 
Oefenen met het creatief oplossen van problemen
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de fruitmachine

Hoe zorgt Bill Gates voor een betere sfeer in het klaslokaal? Of Hoe zorgt
Batman voor minder discriminatie in de supermarkt? De Fruitmachine is een
interactieve online tool en werkt als een gokmachine waarin onverwachte
vragen en real life vraagstukken willekeurig worden gegenereerd. Met de
Fruitmachine wakker je creatief nadenken aan door ‘out of the box’ in
gesprek te gaan over sociale veiligheid en pesten. De hoe-kunnen-we-
zorgen-dat vragen zijn grappige vragen die in eerste instantie onzinnig
kunnen lijken. De real life vraagstukken hebben betrekking op de leefwereld
van de leerlingen. Met de fruitmachine ga je op een open en veilige manier
het gesprek aan over pestgedrag, oplossingen en gedeelde normen.
Leerlingen werken in teams, stemmen op de beste oplossingen en gaan in
gesprek over hun visie op verschillende problemen. 

In deze workshop staan creatief denken en snel oplossingen bedenken
centraal. Tijdens de workshop wordt er stil gestaan bij welke handelingen in
de comfort, de stretch of de paniek -zone liggen. 

Deze werkvorm is op maat te maken op thema en doelgroep! 

Wat levert het op?
Oefenen met creatief en ‘out of the box’ denken
Samen de sociale norm bepalen 
Aan de hand van creatief nadenken met elkaar in gesprek over het
oplossen van problemen 
Inzicht in elkaars visie op verschillende situaties en hoe verschillende
perspectieven tot andere oplossingen komen
Praktische handelingsmogelijkheden om met verschillende situaties om
te gaan
Vaardigheden voor het oplossen van problemen trainen
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De workshop 'De fruitmachine' komt uit ons project Code MBO. 

https://codembo.nl/
https://codembo.nl/


VRIEND&VIJAND 
IN DE KLAS

Op zoek naar een vorm om onderwerpen als pesten, discriminatie of
buitensluiten op een speelse en impactvolle manier bespreekbaar te maken?
Of naar een manier om samen met je klas omgangsregels en een klasse
norm te maken? 

Zet een van onze workshops in uit VRIEND&VIJAND in de klas, een interactief
en ervaringsgericht project over sociale veiligheid. Je hebt de keuze uit zes
games (onderwerpen) als startpunt van een workshop. Leerlingen
verplaatsen zich in medestudenten die iets vervelends mee maken, gaan het
gesprek met elkaar aan koppelen het onderwerp aan eigen, concrete
situaties en ervaringen. In de workshops ligt de focus op empathie vergroten,
perspectief verbreden en het repertoire van handeling- en
gedragsmogelijkheden vergroten. De actiebereidheid om samen te werken
aan een positiefschoolklimaat wordt gestimuleerd.

We differentiëren op niveau en leerjaar. 

De dilemmagames

1. Buitensluiten - Leerlingen gaan met elkaar in gesprek en worden
aangespoord om keuzes te maken: Wat doen zij als iemand buitengesloten
wordt? Grijpen ze in, halen ze er iemand bij of kijken ze weg?
2. Ingrijpen (rol van de omstanders) - Komen leerlingen op voor diegene die
gepest wordt, bieden ze troost, lachen ze mee of doen ze niks? En wat
betekent niks doen?
3. Discriminatie - Leerlingen ervaren hoe snel een simpele discussie door
stereotyperende en racistische opmerkingen uit de hand kan lopen. Ze
moeten een keuze maken: Wat zouden zij in deze situatie hebben gedaan?
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https://metandereogen.info/
https://codembo.nl/


VRIEND&VIJAND 
IN DE KLAS

3. (Cyber)pesten - Een klasgenoot heeft stiekem foto’s gemaakt en deze
verspreid. Sturen ze de foto’s door, gaan ze naar een docent, of negeren ze de
situatie? Vinden ze het slachtoffer zelf verantwoordelijk, of vinden ze dat ze
moeten helpen?
4. Kansenongelijkheid - Twee vriendinnen worstelen met de vooroordelen en
kansenongelijkheid die zij tegenkomen in school. Waarom krijgen zij een
ander schooladvies en hoe reageer je als je vriendin niet mee kan op ski-reis
omdat het te duur is?
5. Groepsdruk - Leerlingen ervaren wie er invloed hebben op hun keuzes en
hoe gemakkelijk je wordt verleid om niet je eigen keuze te maken. Laat jij die
andere groep op het voetbalveld meedoen?

Wat levert het op?
Inzicht in eigen handelen en dat van klasgenoten
Stimuleren van empathie, verplaatsen in elkaars standpunten 
Gezamenlijk de grens bepalen en het klassenklimaat bespreken
Vergroten van handelingsvaardigheden bij situaties van sociale
onveiligheid
Bewustwording over de rol van de omstander
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met andere ogen

Wil je met jouw klas het gesprek aan over buitensluiting, racisme of
discriminatie? Wat is de ervaring van iemand die hier op een dagelijkse basis
mee te maken heeft? En, wat is de rol van de omstander? Hier gaat onze
workshop Met Andere Ogen over. Met deze workshop ervaren leerlingen aan
de hand van virtual reality verschillende perspectieven en ervaringen en ga je
met je team in gesprek over diversiteit & inclusie. 

Leerlingen kijken mee over de schouder van iemand die te maken krijgt met
racisme, discriminatie of andere situaties van sociale uitsluiting. Door middel
van virtual reality krijg je een inkijk in het leven van een ander. In de VR
beleving ervaar je hun twijfels en dilemma’s. Een gespreksleider begeleidt
een gesprek over wat zij ervaren hebben en hoe deze ervaringen zich
verhouden tot hun eigen perspectieven, ervaringen en ideeën over de
maatschappij waarin we leven.  De acties en reacties worden geëvalueerd er
wordt aandacht besteed aan privileges en machtsrelaties die hiermee
samenhangen. Wat is de rol van de omstander in dit geheel en hoeveel
verantwoordelijkheid hebben zij in deze situaties? Aan het einde van deze
workshop worden leerlingen de actiestand gezet, zodat ze zelf kunnen
bijdragen aan oplossingen en concrete handelingsopties om deze toe te
passen in hun eigen leven. 

Met Andere Ogen creëert wederzijds begrip en motiveert deelnemers om zelf
andere keuzes te maken die bijdragen aan een inclusief team, bedrijf of
samenleving als geheel.

Wat levert het op?

Kritische gesprekken over inclusie op school 
Inzicht in elkaars meningen en ervaringen
Inzicht in blinde vlekken, privileges en denkbeelden
Concrete handelingsopties 
Bewustwording over de rol van de omstander
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online balspel catch!

CATCH is een interactief, online balspel. Tijdens Catch ervaren jongeren hoe
het voelt om buitengesloten te worden. Hoewel sommige vormen van
buitensluiting in eerste instantie triviaal lijken, doet elke vorm van
buitensluiting pijn. In Catch leren jongeren situaties van buitensluiting te
herkennen en bespreken ze hoe zij hier mee omgaan. 

Deelnemers spelen CATCH! op een laptop/computer. Het spel is zo
geregisseerd dat elke speler wordt buitengesloten, leerlingen weten dit
alleen niet van elkaar. Het online balspel wordt begeleid door een trainer van
Critical Mass. Na het spelen gaat de trainer aan de hand van werkbladen en
gespreksvoering met de leerlingen aan de slag met de onderwerpen
buitensluiting en inclusie. 

Wat levert het op?

Vergroten van bewustwording over het effect van buitensluiting 
Vergroten van inleving in iemand anders situatie 
Handelingsstrategieën voor wanneer jezelf of iemand wordt
buitengesloten
Inzicht in elkaars belevingswereld 
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Anouck Wolf
Projectleider Onderwijs

anouck@criticalmass.nl
030 - 27 149 56

Stichting Critical Mass
Lange Jufferstraat 52
3512 EE Utrecht

Op zoek naar een goede invulling van een studiedag of projectweek? Of
verder aan de slag met een thema wat speelt bij jouw leerlingen? Wij kunnen
naast de hierboven beschreven trainingen en workshops ook een training op
maat samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan, ervaringsgerichte trainingen of
een workshop ‘out of the box’ oplossen van problemen of een invulling voor

de mentorlessen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! 
 

op maat workshops
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