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Handleiding zet een stap vooruit!
SPEL



Spel: Zet een stap vooruit 
We willen graag een spel met jullie spelen. Het heet: ‘Zet een stap vooruit’. Het is heel belangrijk dat niemand 
praat tijdens het spel. 

Iedereen krijgt zo een kaartje met daarop de omschrijving van een persoon die je in dit spel bent. Bijvoorbeeld 
een jongen van 10 uit Afrika die niet naar school kan. Of een meisje van 16 in een rolstoel uit Nederland.  
Het is heel belangrijk dat je aan niemand laat weten wie er op jouw kaartje staat.

Lees de omschrijving goed en probeer te bedenken wat voor leven die persoon heeft. Je kunt natuurlijk niet alles 
weten, maar neem de tijd en kijk er goed naar. 

• In wat voor huis woont deze persoon?
• Kunnen kinderen in dit land naar school?
• Zijn ze arm of rijk?
• Zou deze persoon een moeilijk of een makkelijk leven hebben?

•   Het kan zijn dat kinderen zeggen zich niet goed in de rol in te kunnen leven, omdat ze er te weinig van 
weten. Maak hen duidelijk dat dit niet erg is en dat het voldoende is als iedereen zijn best doet en zijn of 
haar fantasie gebruikt.

•   Tijdens het inleven in de rol mogen de kinderen zelf bepalen hoe ze de stelling of situatie interpreteren.
•   Geef de kinderen na het voorlezen van de stelling even tijd om hun situatie in te schatten en een stap 

vooruit te zetten of niet. Soms moeten ze dit ook gokken, niet alles staat letterlijk op het kaartje.
•   Er moet voldoende ruimte zijn zodat de kinderen in een rij naast elkaar kunnen staan en stappen vooruit 

kunnen doen. 
•   Laat aan de kinderen zien hoe groot de stap is die ze mogen zetten (dit hangt af van de grootte van de 

zaal of het lokaal).
•   Er kunnen geen kinderen halverwege mee doen of stoppen met het spel, omdat dit de uiteindelijke ver-

houdingen verstoort.

Nu iedereen goed heeft nagedacht over de persoon op zijn of haar kaartje, is het tijd om allemaal op één lange 
rij tegen een muur te gaan staan. 

Ik ga steeds een zin voorlezen en jullie moeten bedenken of dat past bij de omschrijving op jouw kaartje. Pro-
beer dus zo goed mogelijk te denken als het kind op je kaartje, alsof jij hem of haar bent. Ik vraag bijvoorbeeld: 
heeft jouw persoon elke dag genoeg te eten? Als je denkt dat dat zo is, dan doe je een stap naar voor. Als je 
denkt dat het niet zo is, dan blijf je gewoon staan.

Handleiding zet een stap vooruit!



Er zijn geen goede of foute antwoorden! En het is ook geen wedstrijd wie het verste naar voren stapt. Probeer 
gewoon zo goed mogelijk te bedenken hoe het leven van de persoon op je kaartje is. Neem je beslissing zonder 
te kijken wat de andere kinderen doen. Dat zijn namelijk weer andere personen met een ander leven. Hun ant-
woorden zijn dus anders dan die van jou!

Het is heel belangrijk dat je na de laatste zin die ik voorlees op je plek blijft staan!

Lees de onderstaande stellingen voor. Nadat alle stellingen zijn voorgelezen is er een afstand ontstaan tus-
sen de verschillende kinderen. Zorg dat de kinderen op hun plek blijven staan. 
Geef de kinderen de kans om even rond te kijken en de situatie goed in zich op te nemen en te onthouden. 
Als het goed is, weet nog steeds niemand wie welke rol heeft gekregen. 

Vragen
  1. Je hebt altijd in je leven genoeg geld gehad om te eten.
  2. Waar jij woont kunnen meisjes en jongens dezelfde dingen doen.
  3. Als je ziek bent, dan kun je naar de dokter.
  4. Je gaat elk jaar wel één keer of vaker op vakantie.
  5. Je bent blij met je leven.
  6. Je kunt zelf kiezen met wie je wilt spelen, praten of kussen.
  7. Je kunt later worden wat je wilt.
  8.  Je kunt veilig over straat lopen. Niemand zal iets heel gemeens doen zoals je vastpakken, je slaan of je 

uitschelden.
  9. Als je jarig bent, dan hebben je ouders genoeg geld om dat te vieren.
10. Je kunt elke dag naar school gaan
11. Je hoeft niet te werken om je familie te helpen en geld te verdienen
12. Je woont in een fijn huis en jullie hebben een telefoon en een televisie.
13. Als je later kinderen krijgt, dan kun je zorgen dat zij genoeg eten hebben en naar school kunnen.
14. Je mag verliefd worden op wie je wil (jongen of meisje) en zelf kiezen met wie je (later) trouwt.
15. Je mag zelf kiezen of je in god gelooft of niet.
16. Je ouders hebben genoeg tijd om leuke dingen met je te doen.
17. Je bent zelf de baas over je lijf; niemand raakt jou aan als je dat niet wilt.

Evaluatie spel ‘Zet een stap vooruit‘ 
Dat was de laatste stelling. Nu is het belangrijk dat iedereen op zijn of haar plek blijft staan. 
Wat betekent het als je niet veel stappen hebt kunnen zetten? Heb je dan een fijn leven? Mag je dan zelf weten 
wat je wilt doen in je leven? 

Nu mag iedereen een voor een vertellen welke persoon hij of zij is.
• Wat vonden jullie van het spel? 
• Vond je het moeilijk of makkelijk om te bedenken hoe de persoon op jouw kaartje leeft? 
• Vond je het leuk of niet leuk als je een stap vooruit kon zetten? 
• En wat vond je er van als je juist géén stap kon zetten?
• Hoe komt het dat niet iedereen op dezelfde plek staat?
• Denk je dat er grote verschillen zijn in de wereld? 
• Maakt het uit waar je geboren bent? 



BIJLAGEN
Rollen bij ‘Zet een stap vooruit’ 

1.
Je bent een meisje van 11 jaar
Je hebt alleen een moeder en twee broertjes 
Je woont in een klein hutje in Uganda
Je moeder heeft geen werk en geen geld
Jij moet haar thuis helpen (schoonmaken) en kan niet 
naar school
Je broertjes mogen wel naar school
Je woont in een gevaarlijke buurt, je kunt niet zomaar 
de straat op
Je moet van je moeder elke zondag naar de kerk
Als je 14 bent moet je trouwen met een man die je  
niet kent.

2.
Je bent een meisje van 10 jaar
Je hebt alleen een moeder en acht broertjes 
Je woont in een klein huisje in Thailand
Je moeder heeft geen werk en geen geld
Jij moet haar thuis helpen (schoonmaken) en kan niet 
naar school
Je broertjes mogen wel naar school
Je woont in een rustige buurt
Je moet van je moeder elke zondag naar de kerk
Je mag verliefd worden op wie je wil

3.
Je bent een jongen van 12 jaar
Je woont in een mooi huis in Duitsland 
Je woont met je vader en moeder, die allebei werken
Je hebt verkering met een meisje 
Je lievelingsvak op school is gym
Later wil je voetballer worden
Je ouders gaan naar de kerk maar je hoeft niet mee
  
4.
Je bent een meisje van 12 jaar
Je woont in een mooi huis in Spanje
Je woont met je vader en moeder, die allebei werken
Je hebt verkering met een meisje, maar niemand  
weet dit 
Je lievelingsvak op school is taal
Later wil je schrijfster worden
Je ouders gaan naar de kerk en jij moet mee terwijl je 
niet gelooft

5.
Je bent een meisje van 14 jaar
Je woont in Marokko in een klein huisje
Je ouders vinden het geloof heel belangrijk 
Je slaapt met je drie broertjes op 1 kamer
Jij weet nog niet of je in god gelooft
Je ouders hebben niet zo veel geld en werken  
de hele dag op het veld
Je gaat naar school
Je mag je school afmaken, later wil je politieagente 
worden
Je mag geen verkering hebben, je broertjes mogen 
dat wel

6.
Je bent een jongen van 14 jaar
Je woont in Mexico in een klein huisje
Je ouders vinden het geloof heel belangrijk 
Je slaapt met je drie broertjes op 1 kamer
Jij weet nog niet of je in god gelooft
Je ouders hebben niet zo veel geld en werken de hele 
dag in de fabriek
Je gaat niet naar school, maar moet als je 15 bent ook 
gaan werken in de fabriek
Je hebt verkering met een meisje uit de buurt

7.
Je bent een jongen van 8 jaar 
Je woont in Vietnam met je ouders
Je bent de dochter van de schooldirecteur
Je moeder hoeft niet te werken, er is genoeg geld
Jullie hebben een groot huis
Je mag geen verkering hebben van je ouders
Je weet nog niet of je in god gelooft, je ouders vinden 
dat goed
Je speelt veel met je vriendjes en vriendinnetjes 
samen

8.
Je bent een meisje van 8 jaar 
Je woont in Zambia met je ouders
Je bent de dochter van een directeur
Je moeder hoeft niet te werken, er is genoeg geld
Jullie hebben een groot huis
Je mag geen verkering hebben van je ouders
Je gelooft niet in god, maar je ouders mogen dat  
niet weten
Je speelt op school veel met je vriendjes en vriendin-
netjes samen



9.
Je bent een jongen van 18 jaar
Je woont in Nederland 
Je bent net klaar met school en bent nu een soldaat in 
het leger
Je woont op de legerbasis, je deelt een mooie kamer 
Je bent verliefd op een jongen, maar niemand mag 
het weten
Je ouders zijn gescheiden, maar goede vrienden
Je ouders geloven niet in god, jij wel en dat is prima

10.
Je bent een jongen van 16 jaar
Je woont in Rusland, je ouders zijn arm
Je moest stoppen met school om in het leger te gaan 
Je woont op de legerbasis, je deelt een kleine  
vochtige kamer met een agressieve jongen 
Er zitten geen meisjes in het leger
Er is een goede dokter in het leger
Je moet na het leger van je ouders een meisje  
zoeken en met haar trouwen

11.
Je bent een meisje van 1 jaar uit China
Je ouders wilden liever een jongen en zijn niet  
blij met je
Je mag als je groter bent niet naar school, omdat je 
een meisje bent
Je woont op het platteland in een klein hutje
Iedereen in het dorp moet altijd naar de kerk
Je ouders werken de hele dag op het veld, jij zit op de 
rug van je moeder
Je ouders kiezen als je 10 bent een man voor je uit 
om mee te trouwen

12.
Je bent een meisje van 1 jaar uit Nederland
Je ouders zijn heel blij met je en kunnen alles kopen 
wat je nodig hebt
Je mag als je groter bent naar school
Je woont in de grote stad in een heel fijn huis
Je hoeft niet in god te geloven als je groter bent
Je mag later kiezen op wie je verliefd wordt

13.
Je bent een jongen van 8 jaar uit Egypte
Je woont met je vader in een klein huisje van steen 
met een tv
Je zit in een rolstoel en kunt daarom niet naar school
Je vader heeft geen werk en geen geld voor de dokter 
Mensen willen je liever niet aanraken of met je praten 

omdat je gehandicapt bent
Gelukkig komt je buurmeisje vaak langs, zij mag niet 
naar school omdat ze een meisjes is
Je vader gelooft in god, jij moet dat ook van hem

14.
Je bent een meisje van 10 jaar
Je woont in Tanzania met je moeder en je broertje
Jullie hebben weinig geld
Je werkt elke dag met je moeder als schoonmaakster 
in een hotel
Je broertje gaat naar school
Iedereen in je dorp gelooft in god, dat hoort zo
Je moet over vier jaar trouwen met de buurjongen

15.
Je bent een meisje van 17 jaar
Je woont in België met je ouders
Jullie wonen in een mooi huis in een leuke buurt
Je ouders werken allebei, maar zijn ook vaak thuis
Je bent verliefd op een meisje, al je familie en  
vrienden vinden dat leuk voor je
Je zit op de middelbare school en wilt later directeur 
worden
Je gelooft niet in god

16.
Je bent een jongen van 13 jaar
Je komt uit Syrië maar bent voor de oorlog gevlucht 
naar Nederland
Je ouders hadden in Syrië een goede baan, maar 
hebben nu geen werk
Jullie wonen in een druk asielzoekerscentrum
Je zit in groep 8 en dat vind je heel leuk
Je wilt later kapper worden
Je ouders vinden dat je in god moet geloven
Jij mag veel meer thuis dan je zusje
Als je ziek bent kun je naar een goede dokter in het 
asielzoekerscentrum

17. 
Je bent een meisje van 16 jaar
Je bent geboren in Nederland
Je ouders leven niet meer
Je hebt geen huis, je woont op straat
Je slaapt elke avond in een opvanghuis waar  
het niet veilig is
Soms raken mannen je aan terwijl je dit niet wilt
Je moet bedelen voor geld
Je gelooft niet in god



18. 
Je bent een jongen van 10 jaar
Je komt uit een dorpje in de bergen van Nepal
Je ouders zijn boeren en werken hard voor een  
beetje geld
Jij en je zusjes mogen naar school
Na school maak je huiswerk en speel je met de buur-
kinderen 
Later wil je leraar worden
Je moet binnenkort wel trouwen met een meisje uit 
het dorp
Je gelooft in god, net als iedereen in je dorp

19. 
Je bent een meisje van 4 jaar
Je woont in Nederland met je vader en moeder 
Jullie hebben een mooi huis
Jullie gaan 3 keer per jaar op vakantie
Je gaat net voor het eerst naar school en vindt het 
heel leuk
Je mag later zelf kiezen op wie je verliefd wordt
Je vader gelooft in god, je moeder niet

20. 
Je bent een meisje van 13 jaar 
Je woont in Colombia
Je woont in een klein maar fijn huisje met je ouders en 
zusje en boertje
Je ouders verdienen net genoeg geld voor eten
Je bent zwanger geraakt van je vriendje terwijl je  
dat niet wilt
Je mag niet meer naar school omdat je zwanger bent
Je vriendje mag nog wel naar school
Je gelooft in god, je ouders niet

21. 
Je bent een jongen van 11 jaar
Je woont in Denemarken met je ouders
Jullie hebben een groot huis en veel geld
Je ouders zijn wel altijd aan het werk, ze zijn bijna 
nooit thuis
Je bent verliefd op een jongen, maar je ouders vinden 
dit niet goed
Je lievelingsvak is rekenen, je wilt later je eigen  
winkel openen
Je gelooft niet in god, je ouders wel

22. 
Je bent een jongen van 11 jaar
Je woont in Ghana met je ouders
Jullie hebben een klein huisje en genoeg geld voor 

eten en school
Je ouders zijn wel altijd aan het werk, ze zijn bijna 
nooit thuis
Je bent verliefd op een meisje, maar je ouders vinden 
dit niet goed
Je lievelingsvak is rekenen, je wilt later je eigen hotel 
openen
Je gelooft in god, dat moet  van je ouders 

23. 
Je bent een meisje van 7 jaar
Je woont in Nederland
Jullie hebben een fijn huis in een klein dorpje
Je bent blind en gaat naar een speciale school
Met een stok kun je overal naar toe lopen
Je ouders helpen je veel en ook op straat wordt je 
altijd geholpen
Je weet nog niet of je in god gelooft
Je hebt veel vriendjes en vriendinnetjes

24. 
Je bent een meisje van 7 jaar
Je woont in India
Je woont met je ouders in een kleine huisje in een 
rustig dorpje
Je bent blind en kan niet naar school
Je ouders werken hard en zijn niet rijk
Niemand wil met je spelen omdat je blind bent 
Op straat is het niet veilig voor jou
Je moet van je ouders in god geloven

25. 
Je bent een Nederlands meisje van 17 jaar
Je ouders hebben een goede baan en een mooi huis
Je bent net klaar met je middelbare school
Je hebt met je bijbaantje gespaard
Nu ga je een jaar lang op reis naar Australië
Daar logeer je op de mooiste plekken
Je bent niet verliefd en gelooft niet in god

26. 
Je bent een jongen van 16 jaar
Je bent geboren in Peru
Je ouders leven niet meer
Je hebt geen huis, je woont en slaapt op straat
Soms raken mannen je aan terwijl je dit niet wilt
Je moet bedelen voor geld
Je gelooft in god



27. 
Je bent een meisje van 9 jaar
Je woont in Griekenland
Je woont met je ouders in een kleine huisje in een 
rustig dorpje
Je bent doof en kunt niet naar school
Geld voor de dokter is er niet 
Je ouders werken hard en zijn niet rijk
Gelukkig heb je veel vriendjes
Je moet van je ouders elke zondag naar kerk,  
ook al geloof je niet in god
Je mag van je ouders pas een vriendje als je  
18 jaar bent

28. 
Je bent een meisje van 12 jaar 
Je woont in Brazilië
Je woont in een klein maar fijn huisje met je ouders en 
zusje en boertje
Je ouders werken hard en verdienen net genoeg geld 
voor eten
Je bent zwanger geraakt van je vriendje terwijl je dat 
niet wilt
Je mag nog wel naar school ook al ben je zwanger
Je gelooft in god, net als je ouders, iedereen gelooft in 
je dorp in god

29. 
Je bent een meisje van 8 jaar
Je woont in Nederland met je vader en moeder 
Jullie hebben een mooi huis en genoeg geld
Jullie gaan 3 keer per jaar op vakantie
Je zit in groep 5 en wordt heel erg gepest
Je mag later zelf kiezen op wie je verliefd wordt
Je vader gelooft niet in god, je moeder wel

30. 
Je bent een jongen van 14 jaar
Je komt uit Italië 
Jullie hebben genoeg geld en een mooi huis 
Je wilt liever een meisje zijn, maar niemand mag dit 
weten, dan slaan ze je in elkaar
Je ouders zijn gelovig en je moet elke week naar  
de kerk
Je vader is dominee en je moeder is huisvrouw
Jongens mogen thuis meer dan meisjes
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