
mij jr. & mij
Rapportage
2015 – 2016

Mijn drankjes #2

Mijn games #1

Ik speel:

[eerste keus]
[tweede keus]
[derde keus]

#1
#2
#3

#1

#3

Ik drink:

#1 xx
#2 xx
#3 xx

Ik bezoek online:

#1 xx
#2 xx
#3 xx

Mijn sites #3

Mijn verzameling #4

#1

#1

#2 #3

#2

#3

Mijn favoriete dier is:

[diersoort]

Mijn tv-programma’s #7

Ik kijk:

#1 xx
#2 xx

Groeten
 uit...

[plaats hier een 
vakantiefoto van jou 

of van internet]

Mijn vakantieplekken #8

Ik kijk graag naar:

xxx www.youtube.com/watch?v=1PW8Hzr7uA0

Ik eet het liefst:

#1 [Koolhydraten]
#2 [Vlees/Vis]  
#3 [Groenten]   

Ik kies ook voor...

Mijn andere SI-keuzes #14

Ik bel het liefst met een:

[merknaam]

Boek Hobby Favoriete feestdag Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Mijn artiest #11

[plaats hier een 
foto van jouw 

favoriete 
acteur/actrice]

My
FASHIONVictim

36

FASHIONVictim

37

StyleGuide

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

[schoenen]

[accessoires]

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

[merken]

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

Mijn kledingstijl #9

Mijn filmster #10

Mijn lievelingseten #12

#2

Mijn favoriete dier #6

Mijn merk mobiel #13

[plaats hier een plaatje 
van wat je verzamelt]

I like
...
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  Ik heb geen online profiel, 
omdat...

a.  ik geen vrienden heb
b.  ik het niet mag van mijn 
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c.  ik het niet vertrouw
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#1 #2

#1 Pop
#2 Rap
#3 Rock
#4 Nederlandstalig

Mijn ouder(s)/verzorger(s) #1 Wij, Jij, Mij

Namen:

Als groep hebben wij deze 

overeenkomsten in PI en SI:

Elke groepsgenoot heeft dit

anders in zijn/haar PI en SI:

Deze overeenkomsten in PI en SI 

hebben sommige groepsgenoten:

LES #4

Fotoquiz

#3

  Ik wil geen verkering,  
omdat...

a.  ik vrienden belangrijker 
vind

b.  mijn ouders gescheiden zijn
c.  ik nog nooit verliefd ben 

geweest

mij // les #1 // Primaire Identiteit // pag.5

–  DVD ‘MIJ’

–  DVD speler

–  Werkbladen [print: mij_les1_werkbladen.pdf]

–  Vijf fotoplaten

Materialen extra opdracht

–  kaartjes Primaire Identiteit [print en snij: mij_les1_mijnpi.pdf]

1 // Introductie 03 minuten

2 // Afspraken maken 02 minuten

3 // Hoe zie jij mij 10 minuten

4 // Theorie 05 minuten

5 // DVD ‘MIJ’ Aflevering 1 10 minuten

6 // Nabespreken DVD 05 minuten

7 // Spel PI: Kris Kras 12 minuten

8 // Afsluiting 03 minuten

Extra opdracht

9 // Spel: Mijn PI 20 minuten

LES #1
MATERIALEN

LES #1
LESOPBOUW

1 // Introductie / 03 Min
DOEL / WERKWIJZE

Introduceer het project ‘MIJ’ aan de hand van de volgende uitleg:

In dit project leren de leerlingen wat identiteit is en uit welke facetten 

het is opgebouwd. Er zijn aspecten van identiteit waar je niet voor kiest, 

zoals oogkleur, voor– en achternaam en geboorteland. Er zijn ook  

aspecten waar je wel voor kiest, zoals kleding, muziek en vrienden.  

In dit project onderzoeken de leerlingen wat zij belangrijk vinden in 

de vorming van hun identiteit. Ze denken na over hoe het is om wel of 

niet voor iets te kunnen kiezen in hun identiteit. Ook onderzoeken ze 

hoe anderen hen als persoon zien en hoeveel invloed dit heeft op hun 

identiteit.   

U kunt het project verder introduceren aan de hand van de volgende 

punten :

–  ‘MIJ’ bestaat uit vijf bijeenkomsten van 50 minuten.

–  In iedere les werken de leerlingen klassikaal aan opdrachten.

–  Iedere leerling krijgt per les een aantal werkbladen waarop gewerkt

wordt aan het thema van die les.

–  Iedere les begint met een film. In de films staan vijf jongeren centraal

die vertellen over wie zij zijn en welke dingen hun beïnvloed hebben.

–  Iedere les heeft een theoretisch deel. De theorie is terug te vinden op

de werkbladen voor de leerlingen.

–  Bijeenkomst 1 gaat over de Primaire Identiteit.

2 // Afspraken maken / 02 Min
DOEL

Met de groep worden afspraken gemaakt over hoe deze lessen met 

elkaar omgegaan wordt.

Het doel van afspraken maken is dat de leerlingen zich veilig voelen in 

de groep en zich vrij voelen om over zichzelf te praten. Het kan moeilijk 

zijn om vanuit een eigen identiteit te kijken naar de identiteit van een 

ander. Wat normaal is voor de één kan voor de ander onbegrijpelijk zijn 

en andersom. De leidraad hiervoor is oprechte nieuwsgierigheid en 

respect.

Twee voorbeelden van afspraken kunnen zijn:

– Leerlingen luisteren naar elkaars mening en laten elkaar uitpraten;

–  Leerlingen stellen vragen wanneer ze iets niet begrijpen met als doel

een ander beter te begrijpen.

WERKWIJZE

De afspraken kunnen met elkaar bepaald worden door het begrip res-

pect met elkaar te bespreken. Dit kan door te vragen wat respect is en 

welke concrete afspraken daarvoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

elkaar niet uitlachen, elkaar uit laten praten, respecteren van privacy. 

–  TIP – 

U kunt ook een afspraak voorstellen als er niet genoeg uit de groep 

komt. Formuleer dit dan met: ‘Ik vind …’. Dat geeft ruimte voor de groep 

om ook iets anders te vinden. 

3 // Hoe zie jij mij / 10 Min
DOEL

De leerlingen maken kennis met de hoofdpersonen uit de DVD.

De leerlingen benoemen associaties die ze hebben met de foto’s van de 

hoofdpersonen van de DVD. (Later in het project komen deze associaties / 

vooroordelen terug, les 4 opdracht 5.)

WERKWIJZE

Iedere leerling krijgt het werkblad met de oefening ‘Hoe zie jij mij?’. 

 De docent laat één voor één de fotoplaten van de hoofdpersonen zien, 

waarna de leerlingen de tijd krijgen hun antwoorden op te schrijven 

onder de foto’s van de jongeren uit de DVD. 

Onder de foto’s staan de volgende aanvulzinnen:

1 // In welk land is deze jongen / dit meisje geboren...

2 // De leeftijd van deze jongen / dit meisje is...

3 // Deze jongen / dit meisje wilt later dit beroep uitoefenen... 

De docent vraagt een paar leerlingen naar hun antwoorden. Afrondend 

vertelt de docent dat deze jongeren straks in de DVD te zien zijn. Door 

naar de filmpjes te kijken komen ze er in de loop van het project achter 

wat de juiste antwoorden zijn. 

4 // Theorie / 05 Min
DOEL 
De leerlingen weten wat Primaire Identiteit is.

WERKWIJZE 
De leerlingen nemen de theorie op het werkblad door. Deze theorie volgt 

hieronder. Laat om de beurt een aantal leerlingen de theorietekst hardop 

voorlezen in de klas. Vraag kort na wat Primaire Identiteit is.

Primaire
Identiteit
(PI)

LES #1

Mijn blonde haar vind 
ik mooi, daar ben ik wel 
trots op.’
Merel //

Doel // 
De leerlingen weten wat Primaire Iden-
titeit is // De leerlingen kijken naar hun 
eigen Primaire Identiteit en naar die van 
de ander

Primaire
Identiteit
(PI)

‘Mijn blonde haar vind
ik mooi, daar ben ik wel
trots op.’
Merel //

Lespakket ‘MIJ’
Een onderzoek naar
de eigen identiteit en
die van de ander

Identiteit heeft betrekking op het beeld dat je van jezelf

hebt en het beeld dat anderen van je hebben.

Identiteit vormt ons én geven we, in een voortdurende

wisselwerking met de omgeving, zelf vorm.

In dit lespakket komen hiervan verschillende aspecten aan

de orde: Welke kenmerken heb je meegekregen en welke

keuzes hebben je identiteit gevormd? Daarnaast wordt

nagedacht hoe keuzes worden beïnvloed door bijvoorbeeld

vrienden en media en kijken de jongeren vooruit naar hoe

hun identiteit in ontwikkeling is.

Hiermee wordt ingespeeld op een belangrijk maatschap-

pelijk vraagstuk, de identiteitsontwikkeling van jongeren

in een multiculturele stad, land en wereld.

HET LESPAKKET

‘MIJ’ is ontwikkeld door Centrum 16·22 voor leerlingen van

de derde klas Voortgezet Onderwijs. Het lespakket bestaat

uit vijf lessen. In elke les staat één van de volgende thema’s

centraal:

– Primaire Identiteit

– Secundaire Identiteit

– Invloeden

– Imago & vooroordelen

– Identiteit in ontwikkeling

Elke les begint met een korte documentaire waarin jonge-

ren vertellen over hoe hun identiteit tot stand is gekomen,

hoe zij zichzelf zien en hoe zij denken dat anderen hen

zien. Naar aanleiding hiervan gaan de leerlingen aan de

slag met gevarieerde werkvormen.

Regie + camera //Anneke de Lind van Wijngaarden /

www.delindvanwijngaarden.com

Productie //Centrum 16•22

Geluid + camera //Annelies Kruk / Frank van Brandwijk

Montage //Aart Jan van der Linden

Voice over //Peter de Gelder

Redactie //Centrum 16•22: Annelies Boom / Yvonne Abhau /

Joyce Bikker / Leo Sterrenburg / Jeroen Ernst

Met dank aan //Clint Mangal / Justin van Riel /

Sophie Kampmeijer / Erdinc Eksi / Merel Oorschot

Ontwerp //Carrie Zwarts / www.carriezwarts.nl

Deze DVD werd mogelijk gemaakt door

Fonds 1818 en de Gemeente Den Haag

© Centrum 16·22 / 2011

Een productie van //

Doña Ana in opdracht van Centrum 16•22

Meer informatie //

Centrum 16•22

Trompstraat 5 / 2518 BL Den Haag

T 070 356 01 54 / F 070 346 80 50

info@centrum1622.nl

www.centrum1622.nl
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Een onderzoek naar 
de eigen identiteit en 
die van de ander

Centrum 16•22
Den Haag / maart 2017
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Identiteit, een woord dat veel gebruikt wordt. 
Een woord waarvan iedereen weet wat ermee 
bedoeld wordt tot gevraagd wordt het uit te 
leggen. Vaak komen we niet verder dan: de 
dingen die ons maken tot wie we zijn. 
We bedoelen dan de kleding die we dragen, de 
sport die we beoefenen, de opleiding die we 
volgen, de god waar we in geloven. Het is 
allemaal waar. Zij het een topje van de ijsberg.

We leven in een tijd van grote, elkaar snelle opvolgende, 
veranderingen. Met de komst van computers, smartphones 
en de daarbij behorende social media is de wereld steeds 
binnen handbereik. We kunnen hem naar believen aan- en 
uitzetten.

Ook onze maatschappij is aan deze verandering onderhevig. 
De afgelopen halve eeuw is de Nederlandse samenleving snel 
veranderd in samenstelling, geloofsovertuigingen, opleiding-
sniveau etc. We leven op een klein oppervlak met veel mensen 
met een grote diversiteit aan culturele achtergronden, 
geloofsovertuigingen en bijbehorende normen en waarden. 
Vaak gaat het samenleven met al die verschillen als vanzelf-
sprekend en levert het hele mooie kruisbestuivingen op. 

De laatste jaren zien we helaas ook een ander beeld. Grote 
meningsverschillen, onbegrip en zelfs zich afkeren van het 
onbekende zorgen voor wrijving tussen groeperingen in de 
samenleving. Dit kan zich uiten in kleine zaken als onbegrip 
over dagelijkse gewoontes maar zich ook groots manifeste-
ren: radicalisatie binnen een geloofsovertuiging bijvoor-
beeld.

Door onze persoonlijke identiteit te (her)kennen, te weten 
wat identiteit behelst, te weten wat ons maakt tot wie wij 
zijn, zijn wij beter in staat te begrijpen wie de ander is en wat 
hem/haar tot die ander maakt.

Veel jongeren in een grote stad groeien in drie culturen op: 
die van thuis, de straat en die van school. Dat kan verwarring 
opleveren als het om identiteitsvorming gaat: wie zijn ze nu 
eigenlijk en wat maakt wie zij zijn?

Jongeren hebben een veilige omgeving nodig om zich 
positief te kunnen ontwikkelen en om bovenstaande te leren 
begrijpen. Warme, ondersteunende relaties bieden daartoe 
een stevige basis. Het gaat hierbij om het gezin, vrienden-
groepen, school en de woonomgeving. Pas dan kunnen zij 

competenties ontwikkelen op het gebied van sociale, 
emotionele en gedragsvaardigheden. Vaardigheden die ze 
nodig hebben om problemen met anderen op te lossen, het 
kunnen verwoorden en beheersen van gevoelens en het 
correct reageren op kritiek. Ze ontwikkelen daardoor een 
positieve identiteit, kijken op een positieve manier naar zich- 
zelf en ontwikkelen een groot gevoel van eigenwaarde. *1)

*1)  Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling –  

blz 4/5 | Marja Valkestijn, Deniz Ince & Willeke Daamen | Nederlands 

Jeugdinstituut | 2014

#1 
INLEIDING 
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#2 
(VOOR)GESCHIEDENIS

De projecten van Centrum 16·22 kenmerken 
zich door op een aansprekende manier met 
jongeren in gesprek te gaan en het desbetref-
fende onderwerp vooral niet te problematise-
ren. Door inzicht in eigen handelen, zich 
bewust te worden van hoe zij naar anderen 
kijken en anderen naar hen, creëert Centrum 
16·22 samen met de jongeren een bredere con-
text om een onderwerp te benaderen. Hier-
door ontwikkelt de jongere, op een genuan-
ceerde manier, naar zichzelf en de wereld om 
zich heen te kijken.

Of een project over toekomstoriëntatie, weer- 
baarheid of sociale vaardigheden gaat:  
de jongere zelf staat steeds centraal. En dus 
de identiteit van de jongere. Een project spe- 
cifiek over dit onderwerp bleek noodzakelijk.

Medio 2009 ontwikkelde Centrum 16•22, middels een bijdrage 
van de Bestuursdienst van de Gemeente Den Haag en Fonds 
1818 daarom het project MIJ: een onderzoek naar de eigen 
identiteit en die van de ander. Dit kwam voort uit de dagelijk-
se werkpraktijk. In een grote multiculturele stad, waarin veel 
jongeren aangeven dat dit belangrijke onderdeel van hun 
ontwikkeling te weinig aandacht krijgt. Ze krijgen vaak te 
maken met vragen, onbegrip of zelfs tegenstand van onbe- 
kenden en/of leeftijdsgenoten. 

Het resulteerde in een project met als doelstellingen:
–  Onderzoeken van de opbouw van de identiteit.
–  Vergroten van het begrip voor de identiteit van anderen.
–  Onderzoeken welke kanten van identiteit leerlingen 

hebben meegekregen en welke eigen keuzes daaraan 
hebben bijgedragen.

–  Nadenken over hoe keuzes beïnvloed worden door, 
bijvoorbeeld, vrienden en media.

MIJ werd ontwikkeld voor jongeren uit de derde klassen en 
hoger van het voortgezet onderwijs. In deze leeftijdscatego-
rie heeft men al een periode achter de rug waarin een groot 
gedeelte van de identiteit gevormd is. Veel aspecten van de 
identiteit krijgt men bij de geboorte mee, bijvoorbeeld 
geslacht, het land waarin men ter wereld komt en de plaats 
in het gezin. Dit deel wordt de primaire identiteit genoemd. 

De secundaire identiteit wordt bepaald door de keuzes die 
men zelf maakt: opleiding, vrienden, sport etc. De eerste 
staat vast. De secundaire identiteit kan men zelf beïnvloeden 
waardoor de identiteit altijd aan verandering onderhevig is.

Tijdens het ontwikkelen en testen van het project werd het 
ontwikkelde materiaal door twee specialisten, Arjan 
Verdooren, van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, en 
Inge van der Welle, van de Universiteit van Amsterdam, 
kritisch bekeken en tegen het licht gehouden.

Op verzoek van de Gemeente is dit succesvolle project 
doorontwikkeld voor een jongere leeftijdsgroep: leerlingen 
uit het primair onderwijs, groep 7/8 en het voortgezet 
onderwijs, klas 1/2. Dit project kreeg de naam MIJ jr.

In beide projecten onderzoeken leerlingen hun identiteit: 
welke kanten daarvan hebben ze meegekregen (primaire 
identiteit) en welke keuzes hebben hun secundaire identiteit 
gevormd? Ze denken na over hoe hun keuzes worden 
beïnvloed door bijvoorbeeld vrienden en media en kijken 
vooruit naar hoe hun identiteit in de komende jaren veran-
dert. 

Hiermee raken de projecten MIJ en MIJ jr. aan een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk: de identiteitsontwikkeling van 
jongeren in een multiculturele stad in een globaliserende 
wereld. Daarnaast kan dit project betekenisvol zijn van het 
vergroten van de weerbaarheid van kinderen bij de overstap 
van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en 
de invloed van maatschappelijke en /of politieke vraagstuk-
ken zoals radicalisering en extremisme.
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#3 
DE PROJECTEN

Identiteit heeft betrekking op het beeld dat 
een ieder van zichzelf heeft en het beeld dat 
anderen van je hebben. Identiteit vormt ons 
én geven we, in een voortdurende wisselwer-
king met de omgeving, zelf vorm.

In dit lespakket komen verschillende aspecten van identi-
teitsvorming aan de orde: welke kenmerken heb je meege-
kregen en welke keuzes hebben je identiteit gevormd? 
Daarnaast wordt nagedacht hoe keuzes worden beïnvloed 
door bijvoorbeeld vrienden en media en kijken de jongeren 
vooruit naar hoe hun identiteit in ontwikkeling is. Hiermee 
wordt ingespeeld op een belangrijk maatschappelijk 
vraagstuk, de identiteitsontwikkeling van jongeren in een 
multiculturele stad, land en wereld. 

Tijdens de lessen gaan de jongeren op een aansprekende 
manier met elkaar in discussie over hoe zij zichzelf zien, hoe 
anderen hen zien, bij welke groep ze willen horen, waarom ze 
dat willen en hoe ver ze daarvoor willen gaan. Vergroten van 
de weerbaarheid tegen groepsdruk is ook hier een belangrijk 
thema. Aan de basis daarvan ligt het vergroten van het 
inzicht in eigen identiteitsaspecten en gedrag en de manier 
waarop zij tot hun keuzes komen. Door deze bewustwording 
wordt mede het ‘wij-zij denken’ tegengegaan. 

mij jr.
Het unieke van het project MIJ jr. is een digitale leeromge-
ving. Het project bestaat uit een lespakket van vijf lessen van 
60 minuten met klassikale opdrachten en spellen. Aanslui-
tend wordt er gewerkt met een individueel digitaal profiel 
waarin leerlingen zich de thema’s eigen maken en op hun 
eigen manier verder vormgeven via www.projectmij.nl.
Door de thematische opbouw in vijf lessen doorloopt de 
leerling de ontwikkelingsfasen van de identiteit: 

–  primaire identiteit
–  secundaire identiteit
–  groepen
–  imago en vooroordelen
–  virtuele identiteit

mij
Het lespakket en project bestaat uit vijf lessen. In elke les 
staat één van de volgende thema’s centraal:
 
–  primaire identiteit
–  secundaire identiteit 
–  invloeden
–  imago & vooroordelen
–  identiteit in ontwikkeling
 
Het lespakket bevat een docentenhandleiding en de materia-
len voor de werkvormen die gebruikt worden. Elke les begint 
met een korte documentaire waarin jongeren vertellen over 
hoe hun identiteit tot stand is gekomen, hoe zij zichzelf zien 
en hoe zij denken dat anderen hen zien.
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1 // Introductie / 03 Min
DOEL / WERKWIJZE

Introduceer het project ‘MIJ’ aan de hand van de volgende uitleg:

In dit project leren de leerlingen wat identiteit is en uit welke facetten 

het is opgebouwd. Er zijn aspecten van identiteit waar je niet voor kiest, 

zoals oogkleur, voor– en achternaam en geboorteland. Er zijn ook  

aspecten waar je wel voor kiest, zoals kleding, muziek en vrienden.  

In dit project onderzoeken de leerlingen wat zij belangrijk vinden in 

de vorming van hun identiteit. Ze denken na over hoe het is om wel of 

niet voor iets te kunnen kiezen in hun identiteit. Ook onderzoeken ze 

hoe anderen hen als persoon zien en hoeveel invloed dit heeft op hun 

identiteit.   

U kunt het project verder introduceren aan de hand van de volgende 

punten :

–  ‘MIJ’ bestaat uit vijf bijeenkomsten van 50 minuten.

–  In iedere les werken de leerlingen klassikaal aan opdrachten.

–  Iedere leerling krijgt per les een aantal werkbladen waarop gewerkt 

wordt aan het thema van die les.

–  Iedere les begint met een film. In de films staan vijf jongeren centraal 

die vertellen over wie zij zijn en welke dingen hun beïnvloed hebben.

–  Iedere les heeft een theoretisch deel. De theorie is terug te vinden op 

de werkbladen voor de leerlingen.

–  Bijeenkomst 1 gaat over de Primaire Identiteit.

2 // Afspraken maken / 02 Min
DOEL

Met de groep worden afspraken gemaakt over hoe deze lessen met 

elkaar omgegaan wordt.

Het doel van afspraken maken is dat de leerlingen zich veilig voelen in 

de groep en zich vrij voelen om over zichzelf te praten. Het kan moeilijk 

zijn om vanuit een eigen identiteit te kijken naar de identiteit van een 

ander. Wat normaal is voor de één kan voor de ander onbegrijpelijk zijn 

en andersom. De leidraad hiervoor is oprechte nieuwsgierigheid en 

respect.

Twee voorbeelden van afspraken kunnen zijn:

– Leerlingen luisteren naar elkaars mening en laten elkaar uitpraten;

–  Leerlingen stellen vragen wanneer ze iets niet begrijpen met als doel 

een ander beter te begrijpen.

WERKWIJZE

De afspraken kunnen met elkaar bepaald worden door het begrip res-

pect met elkaar te bespreken. Dit kan door te vragen wat respect is en 

welke concrete afspraken daarvoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

elkaar niet uitlachen, elkaar uit laten praten, respecteren van privacy. 

–  TIP –  

U kunt ook een afspraak voorstellen als er niet genoeg uit de groep 

komt. Formuleer dit dan met: ‘Ik vind …’. Dat geeft ruimte voor de groep 

om ook iets anders te vinden. 

3 // Hoe zie jij mij / 10 Min
DOEL

De leerlingen maken kennis met de hoofdpersonen uit de DVD.

De leerlingen benoemen associaties die ze hebben met de foto’s van de 

hoofdpersonen van de DVD. (Later in het project komen deze associaties / 

vooroordelen terug, les 4 opdracht 5.)

WERKWIJZE

Iedere leerling krijgt het werkblad met de oefening ‘Hoe zie jij mij?’. 

 De docent laat één voor één de fotoplaten van de hoofdpersonen zien, 

waarna de leerlingen de tijd krijgen hun antwoorden op te schrijven 

onder de foto’s van de jongeren uit de DVD. 

Onder de foto’s staan de volgende aanvulzinnen:

1 // In welk land is deze jongen / dit meisje geboren...

2 // De leeftijd van deze jongen / dit meisje is...

3 // Deze jongen / dit meisje wilt later dit beroep uitoefenen... 

De docent vraagt een paar leerlingen naar hun antwoorden. Afrondend 

vertelt de docent dat deze jongeren straks in de DVD te zien zijn. Door 

naar de filmpjes te kijken komen ze er in de loop van het project achter 

wat de juiste antwoorden zijn. 

4 // Theorie / 05 Min
DOEL   

De leerlingen weten wat Primaire Identiteit is.

WERKWIJZE 
De leerlingen nemen de theorie op het werkblad door. Deze theorie volgt 

hieronder. Laat om de beurt een aantal leerlingen de theorietekst hardop 

voorlezen in de klas. Vraag kort na wat Primaire Identiteit is.

Primaire
Identiteit
(PI)

LES #1

Mijn blonde haar vind 
ik mooi, daar ben ik wel 
trots op.’
Merel //

Doel // 
De leerlingen weten wat Primaire Iden-
titeit is // De leerlingen kijken naar hun 
eigen Primaire Identiteit en naar die van 
de ander

Primaire
Identiteit
(PI)‘Mijn blonde haar vind 

ik mooi, daar ben ik wel 
trots op.’
Merel //

Lespakket ‘MIJ’  
Een onderzoek naar  
de eigen identiteit en 
die van de ander 

Identiteit heeft betrekking op het beeld dat je van jezelf 

hebt en het beeld dat anderen van je hebben. 

Identiteit vormt ons én geven we, in een voortdurende 

wisselwerking met de omgeving, zelf vorm.

In dit lespakket komen hiervan verschillende aspecten aan 

de orde: Welke kenmerken heb je meegekregen en welke 

keuzes hebben je identiteit gevormd? Daarnaast wordt  

nagedacht hoe keuzes worden beïnvloed door bijvoorbeeld 

vrienden en media en kijken de jongeren vooruit naar hoe 

hun identiteit in ontwikkeling is. 

Hiermee wordt ingespeeld op een belangrijk maatschap-

pelijk vraagstuk, de identiteitsontwikkeling van jongeren 

in een multiculturele stad, land en wereld.

HET LESPAKKET

‘MIJ’ is ontwikkeld door Centrum 16·22 voor leerlingen van 

de derde klas Voortgezet Onderwijs. Het lespakket bestaat 

uit vijf lessen. In elke les staat één van de volgende thema’s 

centraal:

– Primaire Identiteit 

– Secundaire Identiteit 

– Invloeden 

– Imago & vooroordelen 

– Identiteit in ontwikkeling 

Elke les begint met een korte documentaire waarin jonge-

ren vertellen over hoe hun identiteit tot stand is gekomen, 

hoe zij zichzelf zien en hoe zij denken dat anderen hen 

zien. Naar aanleiding hiervan gaan de leerlingen aan de 

slag met gevarieerde werkvormen. 

Regie + camera // Anneke de Lind van Wijngaarden / 

www.delindvanwijngaarden.com

Productie // Centrum 16•22

Geluid + camera // Annelies Kruk / Frank van Brandwijk

Montage // Aart Jan van der Linden

Voice over // Peter de Gelder

Redactie // Centrum 16•22: Annelies Boom / Yvonne Abhau / 

Joyce Bikker / Leo Sterrenburg / Jeroen Ernst

Met dank aan // Clint Mangal / Justin van Riel /  

Sophie Kampmeijer / Erdinc Eksi / Merel Oorschot

Ontwerp // Carrie Zwarts / www.carriezwarts.nl

Deze DVD werd mogelijk gemaakt door 

Fonds 1818 en de Gemeente Den Haag

© Centrum 16·22 / 2011

Een productie van // 

Doña Ana in opdracht van Centrum 16•22

Meer informatie //  

Centrum 16•22 

Trompstraat 5 / 2518 BL Den Haag 

T 070 356 01 54 / F 070 346 80 50 

info@centrum1622.nl 

www.centrum1622.nl
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Lespakket ‘MIJ’  
Een onderzoek naar 
de eigen identiteit en 
die van de ander

Mijn ouder(s)/verzorger(s) #1

Wat vormt iemands identiteit?
Wat wordt er voor je bepaald en wat kies je zelf?
Welke identiteit heeft de leerling online?
Wat is imago en hoe bepaalt dit de sfeer in de klas?

Meer informatie over 
project MIJ jr.?

Ga voor meer informatie over 
project MIJ jr. naar onze site: 
centrum1622.nl of ga naar 
projectmij.nl!

 

‘ Het MIJ-profiel is een mooie 
  meerwaarde van dit project 
om de thematiek rondom 
identiteit spelenderwijs eigen 
te maken’ 
Docent // Maris College Media & Design

Centrum 16·22 – vormingswerk in het onderwijs – verrijkt kinderen en jongeren 
door het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s op scholen. Deze programma’s 
stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat zij zelfredzaam, sociaalvaar-
dig en succesvol kunnen participeren in de maatschappij.

 Trompstraat 5
 2518 BL Den Haag
 070 356 01 54
 www.centrum1622.nl

Groeten
 uit...

Mijn drankjes #2

Mijn games #1

Ik speel:

[eerste keus]
[tweede keus]
[derde keus]

#1
#2
#3

#1

#3

Ik drink:

#1 xx
#2 xx
#3 xx

Ik bezoek online:

#1 xx
#2 xx
#3 xx

Mijn sites #3

Mijn verzameling #4

#1

#1

#2 #3

#2

#3

Mijn favoriete dier is:

[diersoort]

Mijn tv-programma’s #7

Ik kijk:

#1 xx
#2 xx

Groeten
 uit...

[plaats hier een 
vakantiefoto van jou 

of van internet]

Mijn vakantieplekken #8

Ik kijk graag naar:

xxx www.youtube.com/watch?v=1PW8Hzr7uA0

Ik eet het liefst:

#1 [Koolhydraten]
#2 [Vlees/Vis]  
#3 [Groenten]    

Ik kies ook voor...

Mijn andere SI-keuzes #14

Ik bel het liefst met een:

[merknaam]

Boek Hobby Favoriete feestdag Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Mijn artiest #11

[plaats hier een 
foto van jouw 

favoriete 
acteur/actrice]

My
FASHIONVictim

36

FASHIONVictim

37

StyleGuide

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

[schoenen]

[accessoires]

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

[merken]

[plaats hier een 
foto van jouw 
kledingstijl]

Mijn kledingstijl #9

Mijn filmster #10

Mijn lievelingseten #12

#2

Mijn favoriete dier #6

Mijn merk mobiel #13

[plaats hier een plaatje 
van wat je verzamelt]

I like
...

Mijn sport #5

           
HUISWERKOPDRACHT

en nu hij / zij...

  

(naam)  is... 

...geduldig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...zelfverzekerd 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...eerlijk 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...verzorgd 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...verlegen 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...behulpzaam 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...spontaan 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...moedig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...handig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...agressief 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...rustig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...bemoeizuchtig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

...nieuwsgierig 0  helemaal wel  /  0  wel  /  0  niet  /  0 helemaal niet

Laat deze twee imagotesten invullen door 
twee personen die je zelf mag kiezen.

Geslacht m/v

Vertel: hoe is het is om een jongen / meisje 

te zijn (kies voor het geslacht dat jij hebt).

Noem één voordeel en één nadeel van het 

jongen / meisje zijn.

Geboorteplaats

Vertel wat over je geboorteplaats:

Hoe groot is de plaats? Waar staat het om 

bekend, wat is er wel of niet bijzonder aan?

Hoe kun je merken dat jij er vandaan komt?

Geslacht m/v

Vertel: hadden je ouders (of je broers / zussen) 

liever gehad dat je een jongen of een meisje 

was?

En jij, hoe vind jij het dat jij een jongen of 

een meisje bent?

Voor- en achternaam

Weet jij wat jouw voor- en / of achternaam 

betekent? Heeft jouw naam iets te maken 

met hoe je bent? Wat dan?

Geboorteland

Druk in cijfers uit hoe belangrijk jouw 

geboorteland is voor jou. Hoe hoger het cijfer, 

hoe belangrijker. Vertel waarom je hiervoor 

kiest.

Voor- en achternaam

Wat voor een naam heb je? 

Is deze bijvoorbeeld oud of nieuw, is het een 

typische familienaam of juist niet?

Geboorteland

Vertel wat jij ervan vindt dat jij in het land 

geboren bent waar jij bent geboren. 

Noem hierbij een voordeel en een nadeel 

van het land.

Geloof

Wat zijn de twee belangrijkste dingen waar 

iemand aan kan merken dat jij wel of niet 

een geloof hebt?

Geboorteplaats

Druk in cijfers uit hoe belangrijk jouw 

geboorteplaats is voor jou. Hoe hoger het 

cijfer, hoe belangrijker. Vertel waarom je 

hiervoor kiest.

Geloof

Druk in cijfers uit hoe belangrijk jouw geloof 

is voor jou. Hoe hoger het cijfer, hoe belang-

rijker. Vertel waarom je hiervoor kiest.

Wij, Jij, Mij

Namen:

  Als groep hebben wij deze 
overeenkomsten in PI en SI:

Elke groepsgenoot heeft dit
anders in zijn/haar PI en SI:

  Deze overeenkomsten in PI en SI 
hebben sommige groepsgenoten:
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#4 
DE ORGANISATIE

Centrum 16·22 begon in 1972 als clubhuis 
aan de Prinsegracht in Den Haag en ontwik-
kelde zich tot een centrum voor jongeren van 
16 tot 22 jaar (dat verklaart gelijk ook onze 
naam). Het merendeel van de bezoekers 
waren scholieren. De school was dan ook een 
veelvuldig voorkomend onderwerp in het 
Centrum. 

Er ontstond, bijna als vanzelfsprekend, een 
samenwerking tussen het onderwijs en Cen-
trum16·22. Een samenwerking waarbij on-
derwijs en vormingswerk elkaar aanvulden. 
Geleidelijk zijn de activiteiten van Centrum 
16·22 verplaatst van het clubhuis naar de 
scholen. 
Zodoende ontstond een unieke organisatie in 
Nederland die inmiddels al meer dan 40 jaar 
aantoont dat haar werk vruchten afwerpt: 
een welzijnsorganisatie voor vormingswerk 
die daar werkt waar jongeren als vanzelfspre-
kend bij elkaar zijn: op school.

Er is veel veranderd in die 40 jaar, maar één ding niet, de 
manier van benaderen van kinderen en jongeren: vormings-
werk bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten 
die erop gericht zijn om individuen in groepsverband aan te 
zetten hun eigen ontwikkeling positief te sturen. Centraal 
hierbij staat het ontwikkelen van een eigen identiteit en het 
zelfstandig kunnen hanteren van de eigen mogelijkheden in 
hun sociale relaties en handelingen. Dit gebeurt door middel 
van vergroting van kennis en inzicht, toetsing van de eigen 
opinies en gevoelens aan die van anderen, verbetering van 
vaardigheden en expressievermogen. Kortom: het aanbie-
den van nieuwe ervaringen, inzichten en ontwikkelingsmo-
gelijkheden op sociaal-emotioneel gebied.

Centrum 16•22 is een Haagse organisatie en werkt op alle 
vormen van onderwijs in de stad: primair, voortgezet, 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs en tevens speciaal 
onderwijs. Met de lespakketten worden ook scholen in de 
rest van het land bereikt.

De belangrijkste thema’s waarbinnen de projecten van 
Centrum 16•22 vallen zijn:
 
–  identiteit
–  preventie 
–  sociaal emotionele ontwikkeling
–  seksuele & relationele vorming
–  weerbaarheid
–  toekomstoriëntatie
–  participatie
 
In het voortgezet onderwijs is diversiteit in achtergronden 
en geloofsovertuigingen altijd al een onderwerp geweest. 
Wat verbindt de jongeren en wat scheidt hen? Nog nooit was 
dat onderwerp zo actueel als nu: er worden oorlogen 
uitgevochten in landen ver weg. Maar die oorlog dringt ook 
steeds meer Europa binnen door, bijvoorbeeld, aanslagen op 
concertzalen en metro’s. En andersom vertrekken jongeren 
uit hun eigen leefomgeving naar die verre landen uit idealis-
me om mee te vechten in die oorlog. Extremisme is letterlijk 
dichterbij dan ooit. En daarom ook steeds meer onderwerp 
van gesprek in de projecten van Centrum 16•22.
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#5 
IN DE PRAKTIJK

In het voorwoord van 2 werelden / 2 werkelijk-
heden, een rapport van het Ministerie van 
OCW, schrijft Minister Bussemaker: 

“‘ Het onderwijs heeft er door deze polarisatie 
een taak bijgekregen’, is een verzuchting die 
Kleijwegt van een docent optekende. En hij 
heeft gelijk. Vooral als overtuigingen botsen, 
kan het heel ingewikkeld zijn om met jonge-
ren te praten over actuele kwesties en over 
hun rol in de samenleving. Over dat ze als 
individu rechten hebben, maar dat ze tege-
lijk ook plichten hebben ten opzichte van 
anderen” *2)

In een recent verschenen rapport over integratie op school 
constateert DUO Onderwijsonderzoek dat, in de vier grote 
steden, 56% van de ondervraagde schoolleiders en docenten 
op hun school ziet dat er sprake is van mislukte integratie en 
toenemende segratie onder hun leerlingen. Twee opmerkelij-
ke constateringen:

–  Een van de mogelijke oorzaken daarvan is het verschil in 
onderwijskansen. Maar 8% de Haagse schoolleiders en 
docenten ziet hier een oorzaak in, tegen een landelijk 
gemiddelde van 18%. 

–  Als het gaat om wiens taak het is om iets aan deze segrega-
tie te doen vindt men landelijk dat de belangrijkste taak bij 
ouders ligt. Direct daar achteraan komen de school en de 
politiek. Hier scoort men in Den Haag op het eerste punt 
(school) veel lager dan het gemiddelde: 21% tegenover een 
gemiddelde van 35,4% en op het tweede punt (politiek) 
veel hoger: 70% tegenover een gemiddelde van 50,4%. *3)

Als zich iets voordoet in de actualiteit, dichtbij de jongeren 
op het schoolplein, of verder weg, op landelijk niveau, is dit 
direct merkbaar in de gesprekken in het klaslokaal. Bijvoor-
beeld naar aanleiding van de rellen in Schilderswijk rondom 
de arrestatie van Mitch Henriquez, die geleid heeft tot zijn 
dood, is er veel commotie in de klas tijdens de MIJ-lessen. 
Leerlingen zijn het er veelal over eens dat de relschoppers 
niet zo heftig hadden moeten reageren, hoewel ze wel 
begrijpen waarom ze dat deden: de politie maakt vaak 
fouten, vinden ze. Jongeren worden, huns inziens door de 
politie als groep negatief benaderd als ze op straat staan, 
vooral als het groepen jongens zijn. Een aantal jongens 

reageert glimlachend op de rellen. Ze kennen de jongens die 
meededen aan de rellen en vinden het wel stoer.
In veel discussies, tijdens de uitvoering van MIJ, komt de 
frustratie over het in hokjes gestopt worden aan de orde. 
Uiterlijke kenmerken, of het nu om primaire identiteitsken-
merken als huidskleur of secundaire kenmerken als een 
hoofddoek gaat, de hokjesgeest maakt dat jongeren zich niet 
gezien voelen als individu. 

Op de vraag wie in de klas een buitenlander is, steekt 
iedereen zijn hand op. Hierna worden er drie hoeken aange-
wezen in de klas: iedereen die in Nederland geboren is, gaat 
in hoek een staan. In hoek twee verzamelt iedereen zich die 
in Europa geboren is. In de laatste hoek staan alle leerlingen 
die buiten Europa geboren zijn. Tot verbazing van de vor-
mingswerker staat de helft van de klas in de eerste hoek. Ook 
de klas is in eerste instantie licht verbaasd. Vooral omdat ze 
dachten dat iedereen in deze hoek zou staan, maar er blijken 
daadwerkelijk leerlingen te zijn die buiten Nederland 
geboren zijn. In het gesprek dat volgt blijkt dat in deze klas 
afkomst niet van belang is: ze zijn allemaal buitenlands dus 
de verschillen zijn niet eerder aan de orde gekomen. Er volgt 
een gesprek over wat het betekent om je buitenlands te 
voelen en in Nederland geboren te zijn en hoe het komt dat 
ze zich geen Nederlander kunnen of willen noemen. Eén 
leerling heeft een kort maar krachtig antwoord: “Zo word ik 
toch niet gezien, dus.” 

In deze gesprekken is de rol van de vormingswerker nooit die 
van ‘wetende’ of ‘uitlegger’. Het gaat steeds om vragen 
stellen. Om door te vragen als jongeren stellig zijn over hoe 
iets in elkaar zit. Of omdat iets moet of mag vanwege een 
geloofsovertuiging. Aanmoedigen tot onderzoek of samen 
op onderzoek uitgaan en niet klakkeloos iets aannemen en 
dat proces in de groep begeleiden, dat is de taak van de 
vormingswerker van Centrum 16•22.

*2)  2 werelden / 2 werkelijkheden – blz 7 | Margalith Kleijwegt | 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 2016

*3)  Rapportage Integratie op school – januari 2017 |  

DUO onderwijsonderzoek | Van Grinsven, Van der Woud & Elphick
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#6 
RESULTATEN

In 2015 & 2016 werden, in opdracht van de 
bestuursdienst van de Gemeente Den Haag, 
in totaal 1795 leerlingen bereikt met MIJ  
en MIJ jr. Het project werd in totaal 90 keer 
uitgevoerd. 

– primair onderwijs: 22 groepen
– voortgezet onderwijs: 61 groepen
– mbo: 7 groepen

In bijlage I vindt u de uitsplitsing per project, PO/VO en de 
lijst met scholen waar het project werd uitgevoerd.

Na elke uitvoering vond er een evaluatie plaats met de 
leerlingen en docenten. Leerlingen evalueerden schriftelijk, 
docenten en leerkrachten mondeling.

Belangrijke punten uit deze evaluaties //  

De opbouw van een identiteit wordt goed begrepen en 
gereproduceerd door de leerlingen. Leerlingen geven vaak 
aan dat ze meer over anderen en zichzelf hebben geleerd. 
Ook dat een mening niet goed of fout is komt regelmatig 
terug. 

Azad geeft in zijn evaluatie kort en bondig aan waar het in 
gesprekken steeds om draait: Identiteit betekent niet veel 
voor mij. Ik ben overal anders. Op school, stage, werk, thuis 
en op straat ben ik een ander persoon. Op school ben ik vaak 
druk maar soms ook rustig. Buiten ben ik altijd druk en 
daardoor herkennen ze me. Op stage ben ik altijd rustig, want 
ik vind het belangrijk dat ik dat goed doe. 

Uit de evaluaties voor docenten, bij de vraag wat de groep 
lastig vindt om te bespreken, komt vaak het geloof aan de 
orde. Leerlingen en docenten vinden het moeilijk, vanwege 
hun geloof, om over bepaalde onderwerpen te praten. Tevens 
geven leerlingen aan dat ze de manier waarop anderen over 
hun geloof praten niet begrijpen. 

Een aantal docenten merkt aan zijn of haar groep dat, door 
MIJ of MIJ jr, leerlingen zelfbewuster zijn geworden en 
openlijker met elkaar praten over onderwerpen. 

Een aantal verbeterpunten omtrent het lesmateriaal wordt 
meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project. 
–  De filmpjes, die de introductie voor een les vormen, mogen 

actueler. 

–  Vooral de leerlingen spreken de wens uit om meer doe- 
opdrachten te mogen doen. 

–  Docenten vinden de taal van het materiaal (het theoretisch 
kader) zo nu en dan te ingewikkeld voor hun leerlingen. 

Een specifieke werkvorm over uitsluiting en aanpassing 
wordt hoog gewaardeerd door leerlingen en leerkrachten. 
Het maakt heel invoelbaar waar leerlingen in en buiten de 
school vaak mee geconfronteerd worden. 

Harde cijfers // 

Uit de evaluaties, gehouden op basis en voortgezet onder-
wijs, komen de volgende rapportcijfers:

mij jr PO GROEP 7/8  VO KLAS 1

De theorie is duidelijk 7 7

Het digitale profiel ziet er mooi/
aantrekkelijk uit 

7,5
 

6

Dit project leert mij anders te 
denken over dingen 

7,5
 

6,5

Dit project heeft mij veel nieuwe 
informatie gegeven. 

8
 

8

Dit project is belangrijk om te krijgen 7,5 7

mij VO KLAS 3/4 & MBO KLAS 1

Dit project is belangrijk om te krijgen  7

De personen uit de DVD spreken mij aan  4,4

De theorie was duidelijk  7,6

De werkbladen zien er mooi uit  7,2

De filmpjes zijn leuk  7,2

Dit project leert mij anders denken over dingen  6

Dit project heeft mij veel nieuwe informatie gegeven 6

In bijlage II en III vindt u meer informatie uit de evaluaties 
van beide projecten.
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#7 
EN NU

In de afgelopen jaren veranderde onze samen-
leving snel. Aanslagen op verschillende plaat-
sen in, onder andere, Europa, een oorlog in 
Syrië waar jongeren naar afreizen om onder-
deel van uit te maken. Het heeft gezorgd dat 
in onze maatschappij mensen recht tegenover 
elkaar zijn komen staan. Discriminatie en 
radicalisering zijn woorden die bij deze tijd 
horen. 

Door de jaren heen hebben de vormingswer-
kers van Centrum 16·22 ervaren dat er een 
verschuiving heeft plaats gevonden in de 
discussies in de klassen tijdens de projecten. 
Hoewel MIJ en MIJ jr. aanvankelijk niet 
ontwikkeld zijn om deze onderwerpen aan de 
orde te stellen, bleken de projecten juist 
geschikt voor het bespreekbaar maken van 
deze onderwerpen met jongeren. Toch is er 
behoefte aan toespitsing op het onderwerp. 

Naast het proces van de eigen identiteitsontwikkeling 
hebben wij gemerkt dat jongeren steeds meer behoefte 
hebben aan het uitgebreid bespreken van discriminatie op 
o.a. huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging en de rol van 
media/internet.

Het project MIJ werd in 2009 ontwikkelt om de complexe 
thematiek rondom identiteitsontwikkeling bij jongeren 
bespreekbaar en inzichtelijk te maken in het voortgezet 
onderwijs. In 2012 volgde MIJ jr. voor de hoogste twee 
groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Voor deze doelgroep werd het project 
uitgebreid met een onderdeel over virtuele identiteit.
Bij de ontwikkeling van het project was het uitgangspunt: de 
thematiek met jongeren bespreekbaar maken, ongeacht 
afkomst, sociale klasse of opleidingsniveau. Daarbij wordt 
de multiculturele samenleving in Nederland steeds als 
gegeven gezien, waar je ook woont of op school gaat. We 
realiseren ons daarbij ter dege dat in een grote stad als Den 
Haag wellicht meer spanningen voelbaar en zichtbaar zijn 
als het gaat om een multiculturele omgevingen, diversiteit 
en polarisatie.

–  Beide projecten blijken goed aan te sluiten bij de leeftijds-
fase waarin de jongeren zitten:

–  Bij MIJ jr, gaat het vooral over het individu, wie je bent en 
over het maken van bewuste keuzes. Het blijkt tevens een 
goede voorbereiding voor de overgang van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs.

–  In klas 3/4 volgt MIJ. De theorie wordt herhaalt en aange-
scherpt. De verdieping van het project gaat in deze 
leeftijdsfase in op het functioneren in een groep, wat 
imago is en hoe je met groepsdruk en uitsluiting omgaat. 

Naar aanleiding van de evaluaties //  

Met de resultaten in het voorgaande hoofdstuk in ons 
achterhoofd kunnen we opmaken dat er een verschil is in hoe 
MIJ jr en MIJ wordt ervaren door de doelgroep. 83% vindt MIJ 
leerzaam en leuk. Bij MIJ jr is dat 55%. Dit heeft te maken 
heeft met de belevingswereld van de jongeren bij een bepaal-
de leeftijd: hoe ouder ze zijn hoe belangrijker het onderwerp 
identiteit. Hoe minder abstract ook: ze kunnen beter 
reflecteren op het onderwerp en er bewust mee omgaan. Dit 
is de directe aanleiding voor onze ambitie om dit project 
door te ontwikkelen voor 18 en ouder. 

Uit de evaluaties, onder docenten en leerlingen, blijkt dat het 
theoretisch kader en de opbouw van het project helder zijn 
en inzichten teweeg brengt. 

Het project scoort ook goed op onderdelen als ‘leert mij 
anders denken over dingen’ en ‘geeft mij nieuwe informatie’.

MIJ jr. scoort gezien de gemiddelde cijfers hoger in groep 7 en 
8 van het primair onderwijs, dan in het onderbouw van 
middelbare scholen. We merken dat zowel leerlingen en 
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leerkrachten van het basisonderwijs enthousiast zijn om aan 
dit project deel te nemen en vinden het een mooi middel om 
het zelfvertrouwen van de leerlingen een boost te geven als 
ze de overstap maken naar het middelbare onderwijs. MIJ jr. 
verdient een aanscherping van het project om het nog meer 
te laten aansluiten op de belevingswereld van leerlingen uit 
groep 7/8. Hiermee maken we ook direct de keuze om MIJ jr. 
niet aan te bieden in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs daar ze met andere aspecten bezig zijn op deze 
leeftijd. 

Uit de evaluaties lezen we dat de portretten op de DVD, 
behorende bij het project, gedateerd beginnen te raken. De 
variëteit in leeftijd en achtergrond mag kritisch tegen het 
licht gehouden worden. De filmpjes op zich scoren hoog 
omdat de opbouw van de filmpjes en de gekozen werkvorm 
(film en dan nabespreken) wel aanspreekt.

Ambities //  

–  In het onderwijs wordt gezocht naar manieren om de 
onderwerpen radicalisering bespreekbaar te maken in de 
klas. MIJ en MIJ jr. Zijn daar, met een aantal aanpassingen in 
het lesprogramma nog meer dan nu, geschikt voor.

–  Vanuit het MBO is er tevens grote behoefte aan lesmateri-
aal rondom deze onderwerpen. MIJ en MIJ jr. zijn ontwik-
keld voor leerlingen tussen de 10 en 18 jaar. Door de inhoud 
aan te passen aan de leeftijdstijdgroep is het project in het 
MBO te gebruiken. 

–  Voor deze laatste doelgroep willen we ‘anti-radicalisering 
sessies’ ontwikkelen. In samenwerking met Movies that 
Matter kijken 2 groepen jongeren uit het MBO naar een 
film waarin radicalisering en polarisering centraal staan. 
Naar aanleiding van wat de leerlingen gezien hebben gaan 
zij in groepen aan de slag met thema’s als jongeren- / 
dwingende groepsculturen, invloeden, meningsvorming, 
cultuur & geloof, opvoeding, normen & waarden en macht. 
In de gebruikte werkvormen ervaren de leerlingen hoe 
beïnvloeding werkt. De sessies vinden buiten de school 
plaats in, bijvoorbeeld een theater of het Filmhuis.

Een knelpunt //  

In het verleden verzocht de Gemeente Den Haag ons te 
onderzoeken of cofinanciering vanuit het onderwijs moge-
lijk is. Op onze rondgang langs Haagse scholen geven 
teamleiders steeds weer aan dat er maar een zéér beperkt 
budget is voor dit soort belangrijke projecten. Cofinanciering 
lijkt derhalve niet mogelijk. Er is één school, het Edith Stein 
College, die beide programma’s integraal opgenomen heeft 
in hun curriculum.
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In mei 2015 verscheen bij het dagblad Trouw 
een bijlage ‘de Verdieping – terug in de Schil-
derswijk’. Hierin wordt verslag gedaan van 
een zoektocht in de Haagse Schilderswijk. 
Twee pagina’s zijn gevuld met een verslag van 
een journalist die bij de uitvoering van ons 
project MIJ jr. op basisschool ’t Palet meeliep.

Op zoek naar lone wolves en een goed tegenverhaal

Trouw | 27.03.15 | Niels Markus 

Het aantal Hagenaars dat naar Syrië of Irak gaat, groeit nog 
altijd. De laatste vier maanden vertrokken weer veertien jiha-
disten naar Islamitische Staat, wat het totaal op 46 brengt. 
De harde kern van de Haagse jihadbeweging, afgelopen 
zomer veelvuldig en luidruchtig demonstrerend in de 
Schilderswijk, zit inmiddels vast. Naast strafrechtelijke 
vervolging wil de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen de 
voedingsbodem voor radicalisering wegnemen. Deze week 
presenteerde hij plannen die moeten voorkomen dat 
jongeren jihadistische ideeën krijgen en uitreizen. Vier 
maatregelen uitgelicht.

Tegenwicht bieden aan propaganda //

Geharde ronselaars en haatzaaiers praat je hun ideeën niet 
uit het hoofd. Voor de meeste meelopers kan het wél helpen 
eens met een imam of schriftgeleerde te praten. Die weten 
een alternatief verhaal te vertellen voor de jihadistische 
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propaganda die jongeren vooral via sociale media over zich 
heen krijgen. De moslimgemeenschappen moeten een 
‘counter-narrative’, een tegenverhaal, bieden, vindt Van 
Aartsen. Van de gemeente of de politie zullen radicaliserende 
jongeren namelijk niet zo snel aannemen dat zij het verkeer-
de pad volgen. Daarom wil Den Haag onder meer imams en 
jongerenwerkers die contact hebben met voor de gemeente 
moeilijk bereikbare groepen, wegwijs maken op sociale 
media en in de jongerencultuur. Op die manier kunnen 
imams op Facebook en Twitter een tegenverhaal bieden.

Solisten in het vizier krijgen //  

De huidige generatie jihadisten huurt geen zaaltjes af om 
over de islam te praten en is ook niet veel te vinden in 
moskeeën. Vooral via het internet verspreiden zij hun ideeën. 
Daardoor is het moeilijker ze in de gaten te houden. Vooral de 
lone wolves onder de moslimextremisten worden gevreesd: 
eenlingen die zich wel laten inspireren door het gedachten-
goed van jihadististische organisaties, maar zich niet actief 
aansluiten bij die groepen. Juist die eenzame wolven zijn 
vaak de extremisten die aanslagen plegen. Daarom is Den 
Haag samen met het Openbaar Ministerie en de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een 
programma gestart om gevaarlijke eenlingen in het vizier te 
krijgen. Van Aartsen is zich ervan bewust dat je de volledig 
geïsoleerde jihadist moeilijk in beeld krijgt. Maar vaak 
kennen verschillende organisaties wel wat gegevens over 
solisten. Is de jongere in beeld, dan is de volgende opdracht 
om te herkennen wanneer gevaar dreigt.

Meidenmiddagen voor achterblijvers //  

Schaamte en ongeloof. Voor veel ouders komt het uitreizen 
van hun kind naar Islamitische Staat volkomen onverwacht. 
Moeders blijven ongerust achter over het lot van hun zoon of 
dochter en schamen zich omdat zij signalen hebben gemist.

De gemeente Den Haag wil vooral de achtergebleven  
vrouwen, die een spilfunctie hebben in het gezin, aandacht 
geven. Verschillende vrouwenorganisaties in de Hofstad 
worden ingezet om ‘verborgen vrouwen’ te vinden. Die clubs 
gaan ook bijeenkomsten organiseren voor vrouwen wier 
partner of zoon naar het Midden-Oosten is vertrokken. Van 
Aartsen noemt in zijn plannen lotgenotenbijeenkomsten, 
meidenmiddagen en zonodig individuele begeleiding en 
coaching. De lotgenotengesprekken waren er al in het 
centrum van de stad, de komende tijd worden die uitgebreid 
naar andere stadsdelen. Ook de landelijke politiek werkt aan 
een programma voor ondersteuning van achterblijvers.

Leer te twijfelen //  

Durf vragen te stellen. Dat is de belangrijkste boodschap van 
Centrum 16/22, dat workshops geeft om jongeren te helpen 
hun identiteit te ontwikkelen. Vooral jongeren die in twee of 
meer culturen opgroeien, worstelen met identiteit en 
zingeving. ‘Dat komt’, schrijft Van Aartsen, ‘omdat de cultuur 
van thuis, van school en van de straat soms verschillende 
eisen aan hen stellen en andere idealen nastreven’. Door een 
tegengeluid leren jongeren volgens de burgemeester ‘dat je 
in Syrië niet in de hemel op aarde terechtkomt, maar in 
verschrikkelijke situaties’. Scholieren die door vrienden of 
oudere broers extremistische ideeën ingefluisterd krijgen, 
moeten die niet klakkeloos overnemen. Joyce Bikker van 
Centrum 16/22 geeft de lessen nu aan vmbo-scholieren. De 
stichting wil ook cursussen over identiteit geven op de 
lagere mbo-niveaus. “Zij zijn volgzamer en minder kritisch.” 
Er lopen ook twee projecten op basisscholen. Die willen de 
stichting en de gemeente uitbreiden. Bikker leert kinderen 
twijfelen: “Ga zelf op zoek naar bronnen en zeg niet te snel: ‘Ik 
mag me dat niet afvragen van mijn geloof’.”
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BIJLAGE I 
DEELNEMENDE SCHOLEN

2015

Primair onderwijs //

Het Palet Schilderswijk mij jr
De Spoorzoeker Spoorwijk mij jr
Yunus Emre Transvaal mij jr
Oranjeschool Scheveningen mij jr
Daltonschool De Vijver Wateringse Veld mij jr
Annie MG Schmidt Statenkwartier mij jr

Voortgezet onderwijs //

Johan de Witt Centrum mij jr
Maris College Waldeck mij jr
Maris College Statenkwartier mij jr
Esloo College Molenwijk mij jr
Francois Vatel Burgen & Horsten mij jr
Edith Stein College Centrum mij jr
Esloo College Molenwijk mij
Lyceum Ypenburg Ypenburg mij
De Poort Scheveningen mij

2016 

Primair onderwijs //

De Eshof Houtwijk mij jr
Anne Frankschool Bouwlust mij jr
Max Velthuijs Zeeheldenkwartier mij jr
Het Galjoen Groente & Fruitmarkt mij jr
De Elout Regentessekwartier mij jr
Het Lichtbaken Waldeck mij jr
De Wissel Morgenstond mij jr

Voortgezet onderwijs //

Wellantcollege Madestein mij jr
Hofstede PRO Dreven & Gaarden mij jr
Diamant College Burgen & Horsten mij
Francois Vatelschool Burgen & Horsten mij
Vrijzinnig-Chr. Lyceum Belgisch Park mij
De Piramide Morgenstond mij
De Einder Transvaal mij

MBO //

ROC Mondriaan Sociaal Werk  mij
ROC Mondriaan BOL Middenkader mij
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BIJLAGE II 
MIJ JR: MEER RESULTATEN

25%
Gaf verschillende antwoorden zoals:

–  Ik heb meer over mijn klasgenoten 

geleerd.

– Vooroordelen.

– Je mening is goed en fout.

– Iedereen is anders.

– Iedereen is gelijk.

– Over internetgebruik. 

–  Dat je pas mensen leert kennen als je 

met ze praat.

6% 
Geeft aan niks geleerd te hebben.

3%
 Jezelf blijven en meer zelfvertrouwen 

hebben.

50%
Gaf verschillende dingen aan zoals:

–  Nieuwe dingen geleerd over mezelf  

en de ander.

–  Over karakter.

–  Dat je niet alles van je identiteit kan 

kiezen.

–  Over vooroordelen en wat mensen  

niet aan je kunnen zien.

–  Dat je kunt kiezen wat voor geloof  

je wilt zijn.

–  Dat je niet hoeft te doen wat een  

ander doet.

–  Dat alles wat je hebt of doet je 

identiteit is.

41% 
Wat primaire identiteit en secundaire 

identiteit en imago is.

15% 

Dat pesten niet goed is en hoe je het beste 

met elkaar om kunt gaan.

10% 

Hoe je beïnvloedt kan worden, hoe je met 

elkaar omgaat en de verschillen tussen 

mensen.

42%
Geeft aan dat ze vooraf niet precies wist 

wat identiteit inhield. Tevens kregen de 

jongeren meer inzicht in waar ze wel of 

niet een keuze hebben in de identiteits-

ontwikkeling.

8%
Imago en hoe anderen mij zien.

58% 
Leuk en leerzaam

42% 
Niet leerzaam en saai

WAT VOND JE
VAN MIJ JR.?

NOEM 3 DINGEN 
DIE JE VAN MIJ JR. 
HEBT GELEERD
(OPEN VRAAG)

WELKE NIEUWE 
DINGEN HEB JE 
OVER IDENTITEIT 
GELEERD?
(OPEN VRAAG)

41%

42%

8%

50%

15%

25%

6%

3%
10%
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BIJLAGE III 
MIJ: MEER RESULTATEN

11% 

Niet snel of gelijk oordelen, iemand 

anders zijn/haar verschillen waarderen. 

7% 

Gaf verschillende antwoorden zoals:

– Zat geleerd! Veel.

– Anders naar de wereld kijken.

–  Dat je soms niet jezelf kan zijn als je dat 

eigenlijk wel zou willen.

–  Mensen kijken anders dan je denkt, ze 

gaan vaak mee met een groep.

–  Keuzes, levensstijl en karakter.

–  Dat je niks weet door alleen op uiterlijk 

af te gaan, afkomst speelt niet echt een 

grote rol.

–  Dat je moet accepteren hoe je bent met 

dingen die je niet kan veranderen.

–  Wat je kunt doen als iets niet lukt.

53 % 

Wat primaire identiteit en secundaire 

identiteit is en de invloed hiervan op het 

zelfbeeld. Welke factoren je identiteit 

vormen, ook bij verschillende culturen en 

mensen. 

29%  
Imago en beïnvloeding. Hoe anderen mij 

zien en over mij denken. Hoe lastig het is 

om je eigen imago aan te passen.

83% 
Leuk en leerzaam

17% 
Niet leerzaam

en saai

WAT VOND JE
VAN MIJ?

NOEM 3 DINGEN 
DIE JE VAN MIJ
 HEBT GELEERD
(OPEN VRAAG)

WELKE NIEUWE 
DINGEN HEB JE 
OVER IDENTITEIT 
GELEERD?
(OPEN VRAAG)

48%

34%

3%
5%

10%

11%

7%

29%

53%

5%
Geeft aan: over de toekomst na te gaan 

denken.

3% 

Geeft aan: het effect van discriminatie en 

mensen uit andere culturen. 

34%
Geeft verschillende reacties, zoals:

– Wat mensen van huidskleur vinden.

–  Het verschil tussen mensen en dat je 

omgeving je identiteit bepaalt.

– Hoe het geloof mij beïnvloedt.

– Hoeveel invloed mijn afkomst heeft.

– Hoe mensen vooroordelen bedenken.

–  Ik wist wel wat een vooroordeel was 

maar niet dat het zo vaak voorkomt.

48% 

Geeft aan: de primaire en secundaire 

identiteit. Hoe beïnvloeding en bevoor-

oordeling in zijn werk gaat.

10%
Geeft aan: alles al te weten, dus niets 

nieuws gehoord te hebben.



Meer informatie
Centrum 16·22
Brouwersgracht 2
2512 ER Den Haag
info@centrum1622.nl


