
Thema’s

Groepsgrootte

Rechten die aan bod komen

Aantal begeleiders

Minimaal 16 deelnemers (per 
veelvoud van 4)

Vanaf 1 begeleider (je kan ook telkens een begeleider voorzien 
per groep) 

 MENSENRECHTEN ALGEMEEN    

MENSENRECHTEN 
ALGEMEEN 

Mensenrechtenpuzzel
Zoek het ontbrekende stuk van de mensenrechtenpuzzel.

3 UUR

RUIM LOKAAL EN APARTE RUIMTES + MUREN

Deze werkvorm maakt deel uit van de SONAR  
toolkit uit de JINT Sherpa reeks.  
De SONAR toolkit omvat:

 l een inleidend boekje over jeugdwerk en 
mensenrechten

 l 12 kant-en-klare werkvormen
 l een mensenrechtenposter
 l 24 mensenrechtenkaarten 

De complete toolkit is te vinden op jint.be/sonar
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Doelstellingen

Begeleiderstips

Locatie

Voorbereiding

Materiaal (checklist)

 o Voorzie materiaal dat gepast is voor jouw groep. Misschien zijn sommige deelnemers niet gewend om te lezen of spreken ze 
een andere taal. Voor hen zijn posters, afbeeldingen of video’s misschien meer geschikt. 

 o Ga voor deze opdracht als begeleider zelf op zoek naar teksten, posters, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal over 
mensenrechten. 

Ruim lokaal en aparte ruimtes 
waar de groepjes kunnen 
samenkomen.

 o Zorg voor teksten, posters, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal over mensenrechten.

 o Teksten, posters, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal over mensenrechten. 

 o Grote witte papieren 

 o Knutselmateriaal 

 o Attributen

BEGRIJPEN WELKE 
MENSENRECHTEN JE HEBT EN WAT 
ZE INHOUDEN

MENSENRECHTEN AAN 
ANDEREN KUNNEN 
UITLEGGEN
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Fase 1: Uitleg en groepsverdeling   GEEN VOORKEUR10 MIN

Verdeel de groep in 4 groepjes (of meer) van 4 personen. Om de groep te verdelen kan je gebruikmaken van een activiteit in 
de werkvorm ‘Teasers’. Elke groep krijgt vervolgens een tekst, video of geluidsfragment, die ze tot een presentatie voor de 
andere groepjes moeten verwerken. De deelnemers kunnen de presentatie schrijven of tekenen op een groot wit papier. Er zijn 
knutselmateriaal en attributen voorzien voor wie wil. Vertel dat alle personen in het groepje de presentatie moeten kunnen doen. En 
dat ze na de voorbereidingstijd om beurten hun presentaties zullen doen. Daarvoor krijgt elke groepje 10 minuten tijd.

Fase 2:  GEEN VOORKEUR80 MIN

Voorbereiding van de presentaties in de groepjes. 

De begeleiders gaan bij elk groepje langs om te zien of de deelnemers de tekst, video of ander materiaal dat ze hebben gekregen 
voldoende begrijpen. 

Fase 3:  GEEN VOORKEUR15 MIN

Verzamel in de centrale ruimte en zet alles klaar voor de presentaties. Geef de deelnemers een korte pauze.

Fase 4:  GEEN VOORKEUR45 MIN

Het is nu tijd voor de presentaties. Er worden nieuwe groepen samengesteld, waarbij telkens iemand aansluit van elke presentatie. 
Je voorziet 10 minuten per presentatie per groepje en 5 minuten extra tijd voor het doorschuiven tussen de presentaties.

Omschrijving werkvorm
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Nabespreking

Leg bijvoorbeeld de verschillende presentaties samen zoals een echte puzzel en kijk waar de verschillen en gelijkenissen zitten.  

Startvragen: 
 l Wat was nieuw?

 l Wat ga je zeker onthouden?

 l Wat begrijp je nog niet zo goed? 

 l Waarom zijn mensenrechten belangrijk?

We hadden nog veel meer onderwerpen en invalshoeken in deze werkvorm kunnen steken, maar we hebben een poging gedaan om 
er de meest relevante voor jullie uit te kiezen. 

Maar waarom eigenlijk deze kennismaking met het mensenrechtenkader? Met deze werkvorm willen we jullie bewust maken van 
jullie mensenrechten en hoe je deze kan verdedigen. Want we kunnen niet alles aan onze overheden overlaten, we hebben zelf ook 
een rol te spelen.

En waarom vinden we het nu zo belangrijk dat jullie kennis en bewustzijn van het mensenrechtenkader toeneemt? Mensenrechten 
zijn geen simpel verhaal, ze zijn niet zwart of wit. De realisatie van mensenrechten is een voortdurende evenwichtsoefening. Daarbij 
stel je vragen zoals:

 l Waar eindigen mijn rechten en beginnen die van jou?

 l Hoe gaan we om met rechten van de toekomstige generaties (dus mensen die nog niet geboren zijn)?

 l Hoe verhouden mensenrechten zich onderling? Zijn bepaalde rechten belangrijker dan andere of niet?

Door in discussie te gaan over maatschappelijke en soms gevoelige thema’s, leren we nadenken over deze evenwichtsoefening. 

30 MIN
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