Vlaamse tv

Satelliet tv

Boeken

Koran

Imam

Informatie op internet

( knipblad 1 )
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Spinnenweb

Gesprekken via internet
(bv forum, chat, msn)

Ouders

Broers of zussen

Familie

Leraren

Klasgenoten

Vrienden

Mensen die je niet kent
(bv mensen op de bus)

( knipblad 2 )
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Spinnenweb

Mensen uit de buurt

Mensen van de moskee

Begeleiders van sportclub,
jeugdorganisatie,
pleinwerking,…

Voorbeeldfiguur:
.....………………

Voorbeeldfiguur:
.....………………

Voorbeeldfiguur:
.....………………

Andere:
.....………………

Andere:
.....………………

Andere:
.....………………

Andere:
.....………………
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Symbolen

( knipblad 3 )

NIET
MOSLIM

NIET
MOSLIM

MOSLIM

NIET
MOSLIM

NIET
MOSLIM

MOSLIM

NIET
MOSLIM

NIET
MOSLIM

MOSLIM

MOSLIM

MOSLIM

MOSLIM

1. Welke kaartjes in je web geven volgens jou een goed beeld
van hoe een vrouw of man moet zijn?
Hoe doen ze dat concreet? Wat doen of zeggen ze?
Wat verwacht je van hen?
Hoe kom je met hen in contact? Hoe probeer je hen op te
zoeken?

2. Welke kaartjes in je web geven volgens jou een verkeerd
beeld van hoe een man of vrouw moet zijn?
Hoe doen ze dat concreet? Wat doen of zeggen ze?

Interviewvragen meisje / jongen

Wat vind je daar vervelend aan? Wat maakt je kwaad of
verdrietig?
Hoe ga je daarmee om? (bv: negeren, in discussie gaan,
kwaad worden,…)

3. Liggen er in jouw web vooral:
-kaartjes die een goed beeld geven van hoe een man of
vrouw moet zijn of
-kaartjes die een verkeerd beeld geven van hoe een man of
vrouw moet zijn
Hoe voel je je daarbij?
Zou je iets aan je web willen veranderen?

4. Bestaat jouw web vooral uit mannen, uit vrouwen of is het
eerder gemengd?
Hoe voel je je daarbij?

methodiek 8

Zou je iets aan je web willen veranderen?

5. Als er jongens en meisjes in de groep zijn: Zien jullie
opvallende verschillen tussen jongens en meisjes in de
groep?
Als er alleen jongens of alleen meisjes in de groep zijn:
Hoe zou je spinnenweb eruit zien als je van het andere
geslacht was?

1. Welke kaartjes in je web helpen je om te zijn wie je wil
zijn?
Wat doen ze precies om jou te helpen?
Wat verwacht je van hen?
Hoe kom je met hen in contact? Hoe probeer je hen op te
zoeken?

2. Welke kaartjes in je web maken het moeilijk voor jou om
moslim te zijn?
Op welke manier maken ze het jou moeilijk? Wat doen of
zeggen ze?
Wat vind je daar vervelend aan? Wat maakt je kwaad of
verdrietig?

Interviewvragen Moslim

Hoe ga je daarmee om? (bv: negeren, in discussie gaan,
kwaad worden,…)

3. Liggen er in jouw web vooral:
-kaartjes die je helpen om moslim te zijn zoals jij dat wil of
-kaartjes die het je moeilijker maken om moslim te zijn
zoals jij dat wil?
Hoe voel je je daarbij?
Zou je iets aan je web willen veranderen?

4. Bestaat jouw web vooral uit moslims, uit niet-moslims of
is het eerder gemengd?
Hoe voel je je daarbij?
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Zou je iets aan je web willen veranderen?

