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OVEREENKOMSEN ZOEKEN EN VERSCHILLEN ONTDEKKEN (MARINA

  ABOUAZI) 

DOEL: 

 

Overeenkomsten zoeken en verschillen ontdekken waarbij de mensen elkaar 

leren kennen. Deze methodiek kan ook bijdragen tot de ontdekking van de 

culturele diversiteit binnen de groep en de groepssfeer ten goede komen. 

 

 

Werkvorm: Rollenspel 
 

Groepsgrootte: + 10 

 

Tijdsduur: Minstens 50 min. (discussie inbegrepen) 

 
Benodigdheden: schoolbord, krijt of flip-over en stiften/ vragenlijst aangepast 

aan het thema/voor elke deelnemer een kopie van het vragenlijstje en pennen 

en blanco blaren/ voorbeeld rooster 

 

Voorbereiding:  vragenlijst opstellen aangepast aan het thema 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE OEFENING: 

 

Iedere speler dient een vragenlijst in te vullen en daarna iemand anders te 

zoeken die op al de vragen net dezelfde antwoorden heeft gegeven. Op die 

manier vertrekt elke deelnemer vanuit zijn persoonlijke mening/visie al dan niet 

gerelateerd aan zijn opvoeding, cultuur, gewoontes enz…op een zoektocht 

doorheen andere culturen en gewoontes. 

Wanneer ze niemand kunnen vinden, vraag je hen dan iemand te zoeken 

waarmee ze minstens 5 kenmerken gemeen hebben. Indien ze dan nog niemand 

hebben, moeten ze zoeken naar 4 of minstens 2 gemeenschappelijke 

antwoorden. Misschien is er iemand bij zonder gemeenschappelijke 

overeenkomsten of verschillen. Ook deze is interessant om te bespreken. 

 

 

INSTRUCTIES  VOOR DE TRAINER: 

 

Stap 1: 
Deel de 5 stellingsvragen uit aan de deelnemers en laat ze invullen. 

 

Stap 2: 

Teken ondertussen op het bord een rooster zoals het voorbeeld in bijlage met 

namen van de deelnemers en aantal vragen. 

 

Stap 3: 



 
2 

Trainer vraagt aan elke deelnemer wat zijn stelling is bij elke vraag en vult dit in 

het rooster in. a van akkoord of n van niet akkoord. Dit voor elke vraag en elke 

deelnemer. (via het voorbeeld rooster is dit duidelijker). 

 

Stap 4: 
Deelnemers kijken nu elk voor zichzelf op het rooster met wie ze de meeste 

overeenkomsten hebben. 

 

Stap 5: 

De discussie kan nu losbarsten.   

Anita en Danny hebben bijvoorbeeld 5overeenkomten. Vicky en Hamid 4. 

 

Het komt erop neer dat je via deze methodiek na het invullen van de vragen een 

bespreking op gang krijgt waar de deelnemers vertellen waarom ze niet akkoord 

of juist wel akkoord gaan met een bepaalde stelling. Door bv.opvoeding, cultuur, 

gewoontes ze er zo over denken. Een betere kennismaking kan dan ook leiden 

tot een betere communicatie mits aanpassing van de 

communicatievaardigheden. 

 

DISCUSSIEVRAGEN: 
 

 Hoeveel mensen vonden iemand met alle 5-4-3-2 gemeenschappelijke 

antwoorden. 

 Waar zat de verscheidenheid-overeenkomst. 

 Als jullie zo een heterogene groep zijn, hoe gaan jullie dan kunnen 

samenwerken/leven? 

 

EXTRA INFO: / 
 

 

VERSLAG EN EVALUATIE: / 

 

 

 BIJLAGEN: 
 

- Voorbeeld rooster 

- Opdrachten 
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BIJLAGE 1 : FICHES PERSONALIA 

 

Vragen 

van 1 

tot 5 

1ste letter voornaam deelnemers 

  A S M L O R D V G H 

1 a a n a n n a n a n 

2 n a n a n a n a a a 

3 a a a n n a a n a n 

4 a a a n a n a a a a 

5 n n n a a n n a n n 

 

 

Voorbeeld namen van de deelnemers: 

Horizontaal in rooster: A=Anita, S=Sonja, M=Maria, L=Ludo, enz…. 

Verticaal in rooster: Vraag 1,2,3,4,5 
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BIJLAGE 2 : OPDRACHTEN 

 

Opdrachten 2x5 voorbeeldvragen die naargelang je thema aangepast 

kunnen worden:  

 

Antwoord op de vragen hieronder en zoek iemand anders die dezelfde 

antwoorden heeft op al de 5 vragen. Indien dat niet lukt. Probeer dan iemand te 

vinden waarmee je 4 vragen hetzelfde hebt ingevuld, of 3 of 2 of ……misschien 

ben je echt een uitzonderlijk iemand en heb je geen één vraag gelijk aan een 

ander kunnen beantwoorden.  

 

1) Samen uit een pot eten met onze handen (geen bestek) vind ik lekker en 

gezellig. 

Akkoord of niet akkoord?.........  

 

2) Indien je 5 jaar in België verblijft moet je automatisch de Belgische 

nationaliteit krijgen.  

Akkoord of Niet akkoord ?.................... 

 

3) Ik vind het terecht dat je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt vooraleer 

je recht hebt op een huis van de sociale huisvestingsmaatschappij.  

Akkoord of Niet akkoord? …………… 

 

4) Ik vind dat alle godsdienstlessen op school afgeschaft moeten worden. In de 

plaats zouden ze beter een les algemene wereldreligie’s onderwijzen?  

Akkoord of niet akkoord?........................ 

 

5) Elke werknemer zou recht moeten hebben op 2 religieuze betaalde feestdagen 

naargelang zijn religieuze overtuiging.   

Akkoord of niet akkoord?............... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

1) Ik zal later voor mijn ouders zorgen. Ze moeten niet naar het 

bejaardentehuis. 

Akkoord of niet akkoord?............................ 

 

2) Ik schuif graag aan bij een internationaal/continentaal ontbijtbuffet. 

Akkoord of niet akkoord?................. 

 

3) Ik woon het liefst in een multiculturele wijk i.p.v. een residentiele homogene 

wijk. 

Akkoord of niet akkoord?................. 
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4) Ik vind dat de westerse regeringen al genoeg geld geven aan 

ontwikkelingslanden. Bij onvoorziene rampen vind ik het niet nodig om de 

gewone burger nog eens aan te zetten om aan geldinzamelingen te doen. 

Akkoord of niet akkoord?……. 

 

5)Ik drink graag een borreltje tegen de kou. 

Akkoord of niet akkoord………… 


