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Twintig jaar geleden lanceerden JEF Europe en zijn ledenorganisaties het programma 
Europe@School, dat gericht is op het versterken van het bewustzijn over Europa en 
het ontwikkelen van een Europese identiteit bij jongeren. Het bestaat uit ingrepen in 
het formele schoolsysteem en in niet-formele leercontexten, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van niet-formeel onderwijs en leermethoden. Via het programma voeren 
jonge vrijwilligers pedagogische activiteiten uit voor jongeren in hun vertrouwde 
omgeving(op scholen en daarbuiten), waardoor de positie van de deelnemers als 
Europese burgers in het bewustzijn van hun rechten wordt versterkt. Het programma 
heeft duizenden jongeren in heel Europa bereikt.

De activiteiten van Europe@School kunnen worden uitgevoerd voor drie verschillende 
leeftijdsgroepen, elk met een specifiek aangepaste methodologie en hulpmiddelen:

6-10 jaar oud: Het wordt aanbevolen om de Europese kernwaarden 
en symbolen te promoten, op basis van concrete en toegankelijke 
verwijzingen naar Europese culturen (talen, keuken, enz.). De activiteiten 
moeten alternerend passief en actief zijn; afwisseling tussen spelletjes 
en uitleg. 

10-14 jaar oud: Op deze leeftijd beginnen kinderen het verschil te 
begrijpen tussen Europa als geografische regio en de Europese 
Unie als een systeem van instellingen met concrete beleidslijnen en 
regelgeving die gevolgen hebben voor de dagelijkse levenservaring 
van de mensen. Vrijwilligers dienen altijd te kiezen voor energieke en 
interactieve activiteiten die rekening houden met de perspectieven van 
de deelnemers.

14-17 jaar oud: Het is mogelijk om de relevante onderwerpen uit te 
breiden met een institutionele en historische invalshoek. Vrijwilligers 
dienen de deelnemers te begeleiden bij het ontdekken van het 
besluitvormingsproces door middel van pedagogische spelletjes, 
waaronder rollenspellen. De implicaties voor het Europees burgerschap 
en de rechten/verplichtingen kunnen worden benadrukt, maar ook 
specifieke EU-programma’s zoals Erasmus+ en het EU-beleid.

Inleiding
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Op basis van de principes van niet-formeel onderwijs is Europe@School ontwikkeld 
volgens een aantal sterke educatieve principes die het gebruik van creatief educatief 
materiaal en een blijvende impact begunstigen:

Op maat gemaakt voor de doelgroep: Het programma is ontwikkeld 
voor studenten in de hele Europese Unie. Vrijwilligers moeten nauw 
samenwerken met leerkrachten en begeleiders en met professionele 
jongerenwerkers die nauwe banden hebben met de doelgroepen, om 
activiteiten te kunnen kiezen die het best aansluiten bij de educatieve 
en overige behoeften van elke groep.

Klaar voor gebruik: Het pedagogisch materiaal kan direct worden 
gebruikt in de klas/gekozen omgeving en is gebruiksvriendelijk.

Hedendaags: Europe@School maakt gebruik van hedendaagse media 
en is up-to-date.

Neutraali: Tiedot on tarjottava neutraalilla tavalla ja opiskelijoita on 
kannustettava muodostamaan omat mielipiteensä. Europe@School 
-ohjelmassa toteutettujen interventioiden tarkoituksena on tiedon 
jakaminen nuorille.

Creatief en motiverend: Het programma maakt gebruik van moderne 
methoden die zowel leerkrachten als leerlingen motiveren om thema’s 
van Europa in de klas en op school te verkennen. Daarom is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de activiteiten de doelgroep aanspreken.
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Een goede bewustmakingsactiviteit bevat zoveel mogelijk van de volgende elementen:

Gezien de bovengenoemde kenmerken van de activiteiten bestaat het specifieke doel 
van het 2020 Europe@School werkplan erin de competenties van jongerenwerkers en 
vrijwilligers te ontwikkelen om activiteiten uit te voeren voor groepen kansarme jongeren, 
in het bijzonder jongeren met een handicap, Roma en andere minderheidsgroepen, 
jonge migranten en vluchtelingen. Zo zijn door de Jonge Europese Federalisten en 
deskundigen specifieke doelstellingen opgesteld om deze doelgroepen te kunnen 
bereiken:

De activiteit heeft een duidelijk doel, bijvoorbeeld het stimuleren van de 
deelnemers om na te denken over een bepaald aspect van de EU / het 
verkennen van de actualiteit / het nadenken over Europese waarden / 
het leren van bepaalde feiten.

De activiteit is interactief. Deelnemers moeten actief bijdragen. 

De activiteit zorgt voor aantrekkelijke visuele stimuli. 

De activiteit is zodanig gestructureerd dat de aandacht van de 
deelnemers behouden blijft en de nieuwsgierigheid naar de volgende 
modules wordt gestimuleerd.

De activiteit verschilt van wat de deelnemers gewoonlijk op school doen 
binnen hun formele onderwijsprogramma’s.

De activiteit is aangepast aan de interesse, vaardigheden en beperkingen 
van de deelnemers. 

De activiteit moedigt de deelnemers aan om ook na afloop van de sessie 
te blijven leren over de EU. 

Capaciteitsopbouw aanbieden aan jongerenwerkers en opvoeders die 
gespecialiseerd zijn in Europese maatschappijleer over hoe te werken 
met kansarme groepen leerlingen.

Aanpassen en creëren van niet-formele onderwijsmiddelen voor deze 
doelgroepen.

Ontwikkelen van online tools om maandelijkse updates te leveren over 
beleids-/regelgevingsontwikkelingen en kansen met betrekking tot de 
doelgroepen.



Europe@School 2020 Werkplan

9

Om met minderheden te kunnen werken, zijn enkele voorwaarden vastgesteld:

Erkenning van individuele behoeften om allerlei soorten stereotypering 
te vermijden die zich zouden kunnen voordoen bij de omgang met de 
betrokken doelgroepen.

Bij de uitvoering van activiteiten met de doelgroep rekening houden 
met leeftijdsgebonden, culturele, geslachtsgebonden en religieuze 
overwegingen.

Benadruk de rechten van de doelgroepen die beschermd worden door 
fundamentele documenten (zie referenties). 

Bouw relaties op met de naasten van de deelnemers. De betrokkenheid 
van leerkrachten, familie en verzorgers is essentieel. Het is ook belangrijk 
om partnerschappen te ontwikkelen met lokale organisaties en andere 
belanghebbenden die kunnen helpen om de doelgroep te bereiken en 
vertrouwen te wekken.

Faciliteer peer to peer initiatieven: de stemmen van de kinderen moeten 
worden gehoord, bij voorkeur vóór de tussenkomst (indien mogelijk). 
Het is belangrijk om jongeren bij het hele proces te betrekken om hen 
een gevoel van ownership te geven en de motivatie te bevorderen.

Indien nodig, geef alternatieve formaten van informatiemateriaal, 
bijvoorbeeld gemakkelijk te lezen tekst, audio, enz.

Onderhoud zoveel mogelijk continuïteit met de jongeren met wie je 
interageert. Overweeg om een ‘cyclus’ van pedagogische activiteiten 
voor kansarme groepen in te voeren. In ieder geval moet rekening 
worden gehouden met de personele en financiële middelen.



Checklijst van de 
trainingsorganisatie 
Goed omgaan met kansarme groepen vereist dat aan verschillende voorwaarden 
wordt voldaan, met name dat er voldoende kennis is over de groep in kwestie. De 
volgende aanbevelingsnota bevat richtlijnen van deskundigen op basis van hun 
theoretische kaders en praktijkervaringen. Houd er rekening mee dat de uitvoering van 
een activiteit met een doelgroep voorafgaande voorbereidings- en opvolgingsfasen 
met zich meebrengt. 





A. 
Voorbereidingsfase
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Het bereiken van relevante belanghebbenden
Het onderhouden van contacten met lokale organisaties en andere belanghebbenden 
is van cruciaal belang bij het werken met jongeren uit kansarme groepen. Het kan gaan 
om basisorganisaties, leerkrachten, opbouwwerkers, of in wezen mensen (waaronder 
vertegenwoordigers van organisaties) die een echte band hebben met de doelgroep. 
Idealiter zouden deze personen en organisaties JEF-werknemers en -vrijwilligers de 
nodige kennis over de doelgroepen moeten verscha!en. Het is essentieel om met 
deze actoren samen te werken om een goed inzicht te krijgen van elke doelgroep.

Aanpassing van activiteiten en hulpmiddelen aan de behoeften en capaciteiten van 
de doelgroep
De aanpassing van activiteiten en hulpmiddelen is van nature a"ankelijk van de 
doelgroep in kwestie. Zoals gezegd wordt het aangemoedigd om samen met de 
lokale belanghebbenden te werken aan de ontwikkeling van activiteiten en de 
selectie of aanpassing van instrumenten. Verder moedigen we het gezamenlijk 
bedenken van activiteiten met lokale belanghebbenden en leden van doelgroepen 
aan. Alle instrumenten moeten worden aangepast om de behoeften van elke groep 
te respecteren.

Vooroordelen, stereotypen en kennisniveaus inschatten
Om goed te kunnen werken met kansarme groepen is het noodzakelijk dat de facilitatoren 
hun eigen vooroordelen en kennis over de groep in kwestie kritisch beoordelen, 
evenals hun eigen vaardigheden en andere competenties. De organisatoren van een 
activiteit kunnen verschillende hulpmiddelen gebruiken om de facilitatoren te helpen 
bij hun zelfevaluatie. Daarnaast is het voor zowel de organisatoren als de facilitatoren 
belangrijk om mogelijke conflicten die zich tijdens de uitvoering van de activiteiten 
kunnen voordoen, aan te kaarten. Zelfs de meest competente jonge werknemers 
en vrijwilligers kunnen niet worden beschouwd als experts in alle kwesties die de 
doelgroep betre!en, vooral niet als ze geen regelmatig contact hebben gehad met 
leden van deze groep. 

Als er expertise nodig is, bijvoorbeeld voor het omgaan met trauma’s, complexe 
culturele kwesties etc., moeten jonge vrijwilligers geen rollen en taken op zich nemen 
waarvoor ze niet professioneel zijn opgeleid (bijvoorbeeld psychologische begeleiding 
of culturele bemiddeling). Vrijwilligers zouden daarentegen toegang moeten hebben 
tot ervaren deskundigen die de nodige professionele expertise kunnen leveren om 
specifieke problemen op te lossen. Dit moet met de relevante lokale partners worden 
besproken voordat een activiteit met de doelgroep wordt uitgevoerd.

Voorbereidingsfase
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Het samenstellen van diverse groepen
Het wordt sterk afgeraden om deelnemers van elkaar te scheiden of te labelen op 
basis van hun nationaliteit, etniciteit, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. 
Integendeel zou het mengen van verschillende deelnemers een essentiële rol moeten 
spelen bij het stimuleren van de integratie van individuen en groepen in de “reguliere 
samenleving”. Alle deelnemers en lokale belanghebbenden dienen zich op hun gemak 
te voelen om hun meningen en visies te uiten en moeten worden uitgenodigd om 
mee te werken aan het organiseren of co-creëren van activiteiten. Daarnaast moeten 
jongerenwerkers uit verschillende gebieden worden betrokken bij het ontwerpen, 
organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

Praktische aspecten
Praktische factoren spelen een grote rol in de organisatie van de activiteiten. De 
frequentie van de ontmoetingen is van cruciaal belang. Het werken met kansarme 
groepen vereist het creëren van vertrouwen en vertrouwdheid, die zich tijdens 
de eerste ontmoeting waarschijnlijk niet volledig zal ontwikkelen. Daarom wordt 
aanbevolen dat jongerenwerkers hun strategieën aanpassen aan de tijdslijnen van 
elke interventie. Ook de locatie van de activiteit moet worden beoordeeld. Daarnaast 
wordt het aangemoedigd om redelijke doelen en doelstellingen vast te stellen die aan 
het einde van de activiteit kunnen worden gemeten.



B. Uitvoeringsfase
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Inleiding 
Vrijwilligers moeten een sessie altijd beginnen door zichzelf en hun eigen achtergrond 
voor te stellen om een relatie met de deelnemers op te bouwen. Dit moet worden 
gevolgd door een reeks energieke en boeiende opwarmingsspelletjes, inclusief 
ijsbrekerspelletjes voor het geval de deelnemers elkaar niet kennen, om een goede 
voorsprong te hebben op de eigenlijke activiteiten. Een informele sfeer dient 
gedurende de gehele sessie te worden gehandhaafd. In deze eerste momenten moet 
de facilitator speciale aandacht besteden aan het inschatten van de algemene kennis, 
persoonlijkheden en houdingen van de deelnemers, evenals de groepsdynamiek; het 
identificeren van potentiële conflicten en uitdagingen; het verder aanpassen van de 
activiteiten aan de tijdelijke behoeften van de groep. Het doel van het eerste deel 
van de sessie is om een veilige ruimte te creëren waar de deelnemers zich vrij voelen 
om hun meningen te delen en gemakkelijk met elkaar en met de facilitator(en) te 
kunnen communiceren. Het is belangrijk om formele onderwijsmethoden te vermijden. 
Vrijwilligers worden niet verondersteld een “klas” te leiden en hun rol is niet die van 
“leerkracht”. 

Hoofdactiviteiten
Om een optimaal verloop van de sessie te behouden, is het aan te raden om voort te 
gaan met een teambuildingsspel met een Europese thematiek. Een dergelijk spel zou 
het dubbele doel dienen om de juiste sfeer op te bouwen en het specifieke thema 
met betrekking tot Europa of de EU te introduceren. De juiste sfeer is nodig om een 
positieve groepsdynamiek te bereiken, de aandacht van de deelnemers te behouden 
en hen aan te moedigen zich actief in te zetten. In dit stadium zou de veilige ruimte al 
tot stand moeten zijn gebracht, zodat de deelnemers hun eigen ervaringen, kennis en 
ideeën zouden beginnen te delen. 

Jongerenwerkers/vrijwilligers moeten voldoende aanpassingsvermogen hebben om 
het programma of de details van de activiteiten te kunnen aanpassen aan de kennis 
en het gedrag van de groep gedurende de hele sessie. Verder moeten de deelnemers 
een actieve rol spelen bij het definiëren van de behandelde onderwerpen en de 
activiteiten moeten door de facilitator(en) en de groep worden mee opgebouwd. Geen 
enkel onderwerp wordt beschouwd als verplicht. Het is cruciaal om te begrijpen dat de 
sessies niet altijd verlopen zoals gepland of verwacht. Conflicten kunnen zich voordoen 
tijdens de uitvoeringsfase. Hoewel het een uitdaging is om een algemene richtlijn op 
te stellen die relevant is voor alle mogelijke soorten conflicten, zal JEF Europe een 
training in conflictbeheersing voorzien om de vrijwilligers zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Het is ook belangrijk om dit te bespreken met de lokale belanghebbenden.

Uitvoeringsfase
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Afronden
Facilitatoren moeten gedurende de hele sessie een vriendschappelijke benadering 
hanteren en zich op één lijn stellen met de groep om onnodige hiërarchieën te vermijden 
die als betuttelend zouden kunnen worden geïnterpreteerd. Er wordt voorgesteld 
dat facilitatoren persoonlijke verhalen/ervaringen delen die de deelnemers kunnen 
motiveren of inspireren om zich in de toekomst meer in te zetten. Het delen van 
persoonlijke ervaringen kan ook dienen om mogelijke kansen voor de groep te bieden. 
De facilitatoren worden aangemoedigd om te praten over relevante JEF-activiteiten, 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, Erasmus+-projecten en andere EU-programma’s 
en/of andere mogelijkheden waarvan zij hebben gebruik gemaakt.

De sessie dient te worden afgesloten met een moment voor feedback, waarbij de 
deelnemers hun ervaringen, kritiek en mogelijke aanbevelingen kunnen delen. Deze 
informatie moet door de facilitator worden geanalyseerd en aan het team worden 
gecommuniceerd, zodat ze kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige 
activiteiten. 

Naast een open reflectiesessie kunnen door de deelnemers specifiek voorbereide 
feedbackformulieren worden ingevuld om de kwantitatieve meting van hun indrukken 
te vergemakkelijken. De feedback van de formulieren kan ook worden gebruikt om 
een database van succesvolle facilitatoren te ontwikkelen. 



C. 
Follow-upfase
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Bij de opvolging wordt aanbevolen dat de jongerenwerkers de uitgevoerde activiteit 
of workshop op de website van Europe@School documenteren en beoordelen. Dit 
stelt de organisatoren van het programma in staat om de verschillende methoden en 
instrumenten die door de facilitatoren worden gebruikt te volgen en zo bij te dragen 
aan het verzamelen van uitgebreide feedback over de impact, de beperkingen, de 
zwakke punten en de ruimte voor verbetering van het programma). De database 
kan de inhoud verder uitdiepen en zo dienen als een betrouwbare referentie voor 
toekomstige jongerenwerkers en trainers die projecten uitvoeren gericht op jongeren 
met een handicap, Roma en andere minderheden, alsook op jonge migranten en 
vluchtelingen.

De werkcontext moet door de jongerenwerkers tijdens de voorbereidingsfase worden 
bepaald, of zij zich verbinden tot het uitvoeren van cycli of afzonderlijke sessies. In 
het geval van cycli van welke lengte dan ook, is het sterk aanbevolen om dezelfde 
vrijwilligers in te zetten om met een groep te werken in plaats van de vrijwilligers 
tussen verschillende groepen te laten roteren. Hoewel er voor- en nadelen zijn van 
beide modaliteiten (behoud van dezelfde facilitator en wisselende facilitatoren), wordt 
in het geval van het werken met kansarme groepen door de deskundige adviseurs 
van JEF Europe aanbevolen om prioriteit te geven aan continuïteit en het opbouwen 
van vertrouwen. Als de vrijwilligers worden afgewisseld, wordt aanbevolen om de 
continuïteit op te bouwen door een lokale partner te introduceren als contactpersoon 
tussen de groep en de vrijwilligers. 

Er moet worden opgemerkt dat het werken met kansarme groepen een uitdaging kan 
zijn en voor de jongerenwerkers belastend kan zijn. Daarom worden jongerenwerkers 
aangemoedigd om na te denken over hun prestaties en betrokkenheid, en om duidelijk 
en open te communiceren met het secretariaat van het project. Het is ook belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om de sessies te 
bestuderen en te evalueren en om hun ideeën en visies voor toekomstig werk te 
delen. Om deze reden moeten de facilitatoren die betrokken zijn bij het programma 
over relevante ervaring beschikken, zelf aan E@S-activiteiten hebben deelgenomen 
en/of met minderheden hebben gewerkt. Het belangrijkste is dat ze deel moeten 
hebben genomen aan opleidingsactiviteiten. 

 1 De term “Roma” verwijst in dit document naar Roma, Sinti, Kale, Travellers en aanverwante groepen in Europa, waaronder Pavee, 
Dom en Lom, en heeft tot doel de grote verscheidenheid aan betrokken groepen te dekken, waaronder groepen die zich als zigeuners 
identificeren (definitie 2014 door de Raad van Europa).

Follow-upfase



Aanbevelingen voor 
het werken met 
groepen jonge Roma 
en andere etnische 
minderheden.
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Met een bevolking van meer dan 10 miljoen mensen verspreid over Europa is de Roma 
een van de grootste minderheidsgroepen in Europa. Hoewel de Roma al eeuwenlang 
in Europa verblijven, blijven zij in veel Europese landen op sociaal en economisch vlak 
gemarginaliseerd, wat een inbreuk vormt op hun rechten en schadelijke vooroordelen 
propageert. Hoewel de meeste Europese landen wetten hebben die de rechten 
van de Roma en andere minderheden beschermen, worden de Roma systematisch 
geconfronteerd met vormen van sociale uitsluiting, racisme en vooroordelen die 
hen beletten om ten volle te genieten van hun rechten en deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. Naar schatting volgt slechts 30% van de Roma-kinderen het 
hoger secundair onderwijs van hun leeftijdsgenoten uit niet-minderheidsgroepen.

De rechten van de Roma worden erkend in internationale documenten zoals de 
VN-Verklaring over de rechten van personen die behoren tot nationale of etnische, 
religieuze en taalkundige minderheden en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens (EVRM). Bovendien zijn door de Europese instellingen 
verschillende strategieën en beleidsmaatregelen uitgevoerd om de Roma-
minderheid te ondersteunen en de Roma te helpen actief deel te nemen aan het 
beleidsvormingsproces. Een prominent voorbeeld is het Roma Youth Action Plan van 
de Raad van Europa (zie de verwijzingen). 

Bij het werken met de Roma-gemeenschap en andere nationale, etnische, culturele 
of taalkundige minderheidsgroepen is het van cruciaal belang om tijdens de 
voorbereidingsfase speciale aandacht te besteden aan de beoordeling van de sociale 
vaardigheden en culturele fijngevoeligheid van de facilitatoren, in plaats van aan 
hun technische vaardigheden of specifieke instrumenten. Eerste vragen om jezelf te 
stellen vooraleer een project te starten:

Aanbevelingen voor het werken met groepen 
jonge Roma en andere etnische minderheden.

Waarom is het voor jou interessant en belangrijk om met de specifieke doelgroep 
te werken?

Wat is jouw doel?
 
Is het de bedoeling dat het om één enkele bijeenkomst gaat of om een project op 
lange termijn? 

Waar moet de interventie plaatsvinden? 

Zal je werken met een heterogene groep (bijvoorbeeld in de middelbare schoolklas) 
of een groep die uitsluitend bestaat uit leden van een bepaalde minderheid?
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Alvorens sessies te houden die gericht zijn op Roma of andere minderheden, moeten 
facilitatoren een opleiding volgen om in te gaan op specifieke kwesties die verband 
houden met de rechten van minderheden en met marginalisering en discriminatie. Het 
is cruciaal dat facilitatoren hun interculturele inzichten en competenties ontwikkelen, 
met inbegrip van zelfreflectie over hun eigen vooroordelen over minderheidsgroepen, 
om hun eigen vooroordelen aan te pakken.  

Bij het werken met jonge Roma of andere minderheden is het belangrijk om informatie 
te verzamelen over de doelgemeenschap. Bij gebrek aan directe persoonlijke 
contacten wordt aanbevolen om contacten te leggen via nationale en Europese 
koepelorganisaties die leden van de doelgroep bijeenbrengen. Het is cruciaal om 
contact op te nemen met lokale organisaties en hen niet alleen te betrekken bij de 
uitvoering van de activiteiten, maar ook bij de gezamenlijke opbouw van elke fase van 
het project. 

Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende verzoeken en voorwaarden 
die door potentiële partners worden voorgesteld. Jongerenvrijwilligers moeten 
duidelijk uitleggen wat de verwachte resultaten van de activiteiten zijn. Voor 
minderheidsgemeenschappen is het uiterst belangrijk dat zij hun activiteiten co-
creëren en een impact hebben op kwesties die hen rechtstreeks aanbelangen.

3 YEN – Youth of European Nationalities: White Paper on Minority Rights (pagina 38).
4Europese Commisse – Report on the implementation of national Roma integration strategies 2019 (pagina 2)
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Alle partijen die betrokken zijn bij het project moeten bijleren over het probleem van 
discriminatie en over de rechten van minderheden in de context van de mensenrechten. 

Facilitatoren moeten in staat zijn om eventuele gevallen van discriminerend gedrag 
tijdens de activiteiten van het project te herkennen en adequaat aan te pakken en 
te matigen. Ze moeten rekening houden met de behoeften van de deelnemers die 
voortvloeien uit hun culturele en sociale achtergrond en de problemen waarmee ze 
in hun dagelijks leven te maken hebben. Het wordt aanbevolen om onderwerpen als 
het Europese beleid in de context van de belangen van de doelgroep te bespreken, 
met inbegrip van de gevallen van mensenrechtenschendingen. Het wordt aanbevolen 
om vragen te overwegen zoals: Waarom is de erkenning van hun rechten en 
gemeenschappen op Europees niveau belangrijk? Wat is de toegevoegde waarde 
van de Europese Unie? 

Het is ook nuttig om rekening te houden met het begrip intersectionaliteit, omdat 
personen die tot een etnische minderheid behoren ook nog eens gediscrimineerd 
kunnen worden vanwege hun andere kenmerken (bijvoorbeeld Roma-leden van de 
LGBTQIA+-gemeenschap).

Bij het werken met minderheidsgemeenschappen die gebaseerd zijn op gezinswaarden, 
is het noodzakelijk om ouders en verzorgers zo direct mogelijk te betrekken. Dit is 
in het bijzonder het geval bij activiteiten op nationaal of internationaal niveau die 
gepaard gaan met reizen, omdat het kan blijken dat sommige deelnemers nooit uit de 
buurt van hun familie zijn gebleven. 
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Er moet speciale aandacht worden besteed aan de keuze van de locatie en de 
werktaal van de activiteiten om ervoor te zorgen dat alle uitgenodigde deelnemers 
aan de activiteit kunnen deelnemen. De locatie moet bereikbaar zijn. Er kan niet 
worden aangenomen dat leden van een etnische minderheid vloeiend Engels of 
de plaatselijke o#ciële taal spreken. Taalbarrières kunnen worden geminimaliseerd 
door gebruik te maken van inclusieve communicatiemethoden en hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld artistieke activiteiten) en/of door lokale belanghebbenden als facilitatoren 
of tolken in te schakelen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met mogelijke 
economische barrières die leden van de doelgroep ervan kunnen weerhouden om 
deel te nemen aan de activiteiten. Mocht dit het geval zijn, dan is het noodzakelijk om 
deze belemmeringen aan te pakken en te elimineren, bijvoorbeeld door de kosten 
van het gebruikte materiaal, de vervoerskosten, enz. te dekken.
 
Facilitatoren moeten zich richten op het creëren van een veilige ruimte waar deelnemers 
zich vrijelijk kunnen uiten en hun eigen ervaringen en gevoelens kunnen delen. De 
activiteiten moeten het gevoel van identiteit van de deelnemers versterken en hen 
als individu bekrachtigen door hen voldoende ruimte te bieden om onderwerpen te 
identificeren die voor hen van belang zijn, om bij te dragen aan het ontwerp van de 
activiteiten en om actief deel te nemen.

In het geval van sessies over gevoelige onderwerpen als zigeunerhaat, discriminatie 
en racisme is het nuttig om ten minste twee facilitatoren in te zetten, zodat een van hen 
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zich kan richten op mogelijke kortstondige behoeften van afzonderlijke deelnemers, 
terwijl de andere de hele groep blijft begeleiden. Facilitatoren moeten zich inzetten 
om jongeren uit minderheden te ondersteunen en te helpen bij het overwinnen van 
hindernissen binnen en buiten de sessie. Het is belangrijk om er rekening mee te 
houden dat jongeren uit kansarme milieus in veel gevallen zich niet op hun gemak 
voelen in grotere groepen en het dus nuttig zou kunnen zijn om de doelgroep voor 
delen van de sessie op te splitsen in kleinere subgroepen. Tijdens de plenaire delen 
van de sessie is het van cruciaal belang dat de facilitatoren voldoende ruimte en 
spreekmogelijkheden bieden aan iedereen, en ervoor zorgen dat naar elke spreker 
geluisterd wordt. De facilitatoren moeten de deelnemers de mogelijkheid bieden om 
actief deel te nemen aan het hele project door hen te wijzen op manieren om ook 
buiten de sessie aan vrijwilligerswerk te doen. 

Facilitatoren moeten ervoor zorgen dat hun vooroordelen en vooringenomenheid niet 
bepalend zijn bij hun oordeelsvorming. Zowel facilitatoren als deelnemers moeten 
kritisch nadenken om stereotypen te doorbreken. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar 
om te wijzen op verschillende minderheidsgroepen binnen een grotere groep; het 
gedrag van individuen in verband te brengen met gemeenschappen waartoe ze 
behoren; of stereotypen op een andere manier in stand te houden. 

Na afloop van de sessie moeten de facilitatoren nadenken over de manier waarop 
de sessie verlopen is. Ze moeten feedback verzamelen van deelnemers en co-
facilitatoren (inclusief personen van partnerorganisaties, als deze aanwezig zijn).  
Indien mogelijk dienen zij een enquête in te vullen van de vaardigheden die tijdens 
de sessie zijn gebruikt, het materiaal dat nodig is om de sessie na te bootsen en de 
verdere opleiding die nodig is om betere activiteiten te ontwikkelen. 
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Na het verloop van de activiteiten is het belangrijk om er verslag over uit te brengen 
om verschillende methoden en hulpmiddelen te vergaren die worden gebruikt om 
verschillende onderwerpen te introduceren. 

Vragen die moeten worden overwogen zijn onder meer: 

Maakt jouw activiteit deel uit van een langlopend project/cyclus? Zo ja, hoe wil je de 
volgende keer te werk gaan?
 
Hoe kan je jouw ervaringen uit deze sessie/cyclus delen met onze partnerorganisatie 
die de mogelijkheid heeft om een gelijkaardige activiteit te implementeren met 
deze of een gelijkaardige groep buiten het E@S-project? 

Hoe kan je in contact blijven met de partnerorganisatie om een uitwisseling van 
beleidsideeën voort te zetten? 

Hoe zorgen we er als JEF voor dat Roma-jongeren en jongeren uit andere 
minderheden meer betrokken worden bij onze activiteiten? Hoe kunnen we 
diversiteit en sociale inclusie onder onze leden actief bevorderen? Hoe kunnen 
we vertegenwoordigers van minderheidsgroepen helpen bij het bereiken van 
leidinggevende posities?





Aanbevelingen voor het 
werken met groepen 

jonge migranten en 
vluchtelingen
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Sinds de immigratiepiek naar Europa in 2015 (door de pers aangeduid als de 
‘vluchtelingen- en migrantencrisis’) is de stroom migranten naar de EU aanzienlijk 
afgenomen, met inbegrip van de toestroom van illegale immigranten en potentiële 
asielzoekers. Toch is het aantal asielaanvragen in de EU in korte tijd meer dan 
verdubbeld en de laatste jaren is één op de drie aanvragers een kind. Door deze 
tendens is de behoefte aan activiteiten op het gebied van sociale integratie voor 
jonge vluchtelingen en andere migranten toegenomen. 

In de eerste plaats moet in het kader van dit project een onderscheid worden 
gemaakt tussen migranten, vluchtelingen en asielzoekers, zoals gedefinieerd door 
de instellingen van de EU. Het  Glossarium van het Europees Migratienetwerk van de 
Europese Commissie  geeft de volgende definities:

In de context van de EU is een asielzoeker een onderdaan van een 
derde land of een stateloze persoon die om internationale bescherming 
verzoekt uit hoofde van het vluchtelingenverdrag en -protocol van 
Genève vanwege het risico van vervolging of slechte behandeling 
of andere ernstige schade in zijn of haar land van herkomst. Om als 
vluchteling in aanmerking te komen, moet een asielzoeker het bewijs 
leveren voor een evaluatie.

Aanbevelingen voor het werken 
met groepen jonge migranten en 
vluchtelingen
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Bij het werken met groepen vluchtelingen is inzicht in de status van elk individu in 
elke groep noodzakelijk om de hulpmiddelen en activiteiten op adequate wijze aan te 
passen. 

In de context van de EU is een vluchteling ofwel een onderdaan van 
een derde land die is erkend als iemand die internationale bescherming 
nodig heeft. Volgens het Vluchtelingenverdrag van Genève is een 
vluchteling een persoon die ‘uit gegronde vrees voor vervolging wegens 
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale 
groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan 
hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan 
of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, 
indien hij geen nationaliteit bezit en ten gevolge van bovenbedoelde 
gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 
verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde 
vrees, niet wil terugkeren.’

In de globale context is een migrant een persoon die buiten het 
grondgebied verblijft van de staat waarvan hij onderdaan of burger is 
en die meer dan een jaar in een vreemd land heeft verbleven, ongeacht 
de oorzaken (vrijwillig of onvrijwillig) en de gebruikte middelen om te 
migreren (regulier of onregelmatig). In de EU-context is een migrant een 
persoon die:

4 Europees Migratienetwerk (EMN) – Woordenlijst https://ec.europa.eu/home-a!airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en
5  Actieplan van de Raad van Europa betre!ende de bescherming van kinderen van vluchtelingen en migranten in Europa (2017-2019)
6 Vluchtelingenverdrag inzake de status van vluchtelingen (en Protocol) - 1951 & 1967 (ook bekend als Verdrag van Genève)

i)een persoon die zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van een EU/EVA-
lidstaat vestigt voor een periode die ten minste twaalf maanden duurt of naar 
verwachting zal duren, en die voorheen zijn gewone verblijfplaats in een andere EU/
EVA-lidstaat of een derde land heeft gehad; of

ii)een persoon die gedurende ten minste twaalf maanden op het grondgebied van de 
EU/EVA-lidstaat heeft verbleven.
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De term migrantengroepen omvat een zeer brede categorisering van subgroepen en een 
verscheidenheid aan individuele ervaringen, waaronder reguliere migranten, irreguliere 
migranten, asielzoekers, economische migranten, tijdelijke arbeidsmigranten, enz. Het is van 
cruciaal belang om te voorkomen dat stereotypen en veralgemeningen worden versterkt. In 
plaats daarvan moeten alle bij het project betrokken partijen zich richten op de behoeften 
van de individuen. Het is echter ook belangrijk om een diepgaand inzicht te krijgen in de 
collectieve ervaringen van de groep in kwestie. Het is daarom nuttig om leden van de 
migrantengemeenschappen uit te nodigen om de lokale activiteiten van het project vorm te 
geven.

Dit project zou vele mogelijkheden moeten bieden om de bewustwording over de wettelijke 
erkenning en bescherming van de mensenrechten in het algemeen en van de rechten van 
migranten in het bijzonder te verspreiden door middel van overeenkomsten en mechanismen 
zoals het Vluchtelingenverdrag inzake de status van vluchtelingen . Tegelijkertijd biedt het 
project een ruimte om eventuele voortdurende mensenrechtenschendingen te herkennen. De 
activiteiten kunnen specifiek gericht zijn op discriminatie, waaronder systemisch racisme en 
xenofobie en haatmisdrijven. 

Aangezien jongeren een onevenredig groot deel van alle immigranten in de EU uitmaken, 
is het van cruciaal belang hen te voorzien van adequate instrumenten om de schadelijke 
gevolgen van discriminatie te beperken. Voor deze jongeren vormt sociale integratie de kans 
om verschillende barrières te overwinnen, waardoor zij sociale rechten kunnen verwerven 
als volledig geïntegreerde leden van de samenleving. Zo moet de sociale integratie van 
alle vluchtelingen- en migrantenkinderen worden verbeterd door middel van onderwijs en 
opleiding. Een uitnodigende en inclusieve samenleving moet kinderen van vluchtelingen en 
migranten helpen om op te groeien in een koesterende omgeving en hen ondersteunen bij hun 
overgang naar volwassenheid. Participatief werk met deze jongeren is van vitaal belang om hun 
persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Tegelijkertijd draagt hun deelname aan het publieke 
debat bij aan de opbouw van een open samenleving die de Europese kernwaarden bevordert. 

Bij het werken met migranten en vluchtelingen is het noodzakelijk om de taalkundige, culturele, 
religieuze, emotionele en psychologische behoeften van alle betrokkenen zorgvuldig in 
overweging te nemen. De taalbarrière is vaak de grootste bekommernis en het kan nuttig zijn 
om professionele tolken in te schakelen. Als dit niet realiseerbaar is, kan het nodig zijn om 
leeftijdsgenoten en/of verzorgers van de deelnemers als tolken aan te werven. De communicatie 
tussen facilitatoren en deelnemers (en tussen deelnemers onderling) is noodzakelijk voor een 
gezonde groepsdynamiek en actieve deelname aan de activiteiten. Aan de andere kant kunnen 
fysieke en artistieke activiteiten dit doel met succes vervullen, vooral als kinderen van de 
autochtone bevolking erbij betrokken worden. 

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat migranten en vluchtelingen in 
bepaalde gevallen beperkte vrijheden hebben, vooral als het gaat om mobiliteit en reizen. 
Jongerenwerkers dienen de verschillende mogelijkheden op lokaal, nationaal en internationaal 

7 Raad van Europa – Glossary on youth: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
8 Meer informatie over de website van de Alliance against Anti Gypsyism: www.antigypsyism.eu 
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niveau te onderzoeken en alleen de relevante mogelijkheden aan de deelnemers voor te 
leggen. Het presenteren van mogelijkheden waarvoor de deelnemers niet in aanmerking 
komen, is contraproductief, frustrerend en teleurstellend, en kan hun zelfvertrouwen en 
toekomstperspectieven schaden.

Vaardigheden en hobby’s van de deelnemers moeten in aanmerking worden genomen 
bij het ontwerpen van de activiteiten voor specifieke groepen. Hoewel migranten- en 
vluchtelingenkinderen in de EU toegang krijgen tot formeel onderwijs, worden hun vaardigheden 
en bekwaamheden vaak niet voldoende erkend en gepromoot, en worden zij niet voldoende 
aangemoedigd om in hun vrije tijd deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. Dit project wil alle 
deelnemers de mogelijkheid bieden om hun eigenwaarde te vergroten en tegelijkertijd hun 
Europese identiteit te ontwikkelen. 

Alvorens met jonge migranten en vluchtelingen te werken, moeten jongerenwerkers worden 
ingelicht over kwesties op het gebied van geestelijke gezondheid die op onevenredige wijze 
de groepen in kwestie tre!en, waaronder verschillende soorten trauma’s. De aandacht voor de 
geestelijke gezondheid en het welzijn is noodzakelijk voor de integratie op lange termijn van 
kansarme migrantengroepen in de gastsamenlevingen. Maar zelfs professionele jongerenwerkers 
ontbreken vaak aan een adequate opleiding op het gebied van de bescherming van de 
geestelijke gezondheid en lopen zelf het risico om psychologische problemen te ondervinden, 
vooral als gevolg van een burn-out. Om deze redenen is het belangrijk dat facilitatoren een 
adequate opleiding volgen om zich vertrouwd te maken met mogelijke trauma’s en culturele 
gewoontes. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de individuele situatie van elke 
deelnemer. Indien mogelijk is het aan te bevelen om ondersteunend personeel op locatie te 
leveren voor noodsituaties die professionele aandacht vereisen, en er moet iemand op locatie 
zijn die specifiek is getraind in het omgaan met de specifieke behoeften van de deelnemers 
voor elke activiteit.

Tegelijkertijd is het bemoedigend vast te stellen dat naar schatting 75% van de migranten en 
vluchtelingen in de EU erin slaagt traumatische gebeurtenissen te verwerken en zich in de 
gastsamenlevingen te integreren. Het is in ieder geval onaanvaardbaar om mensen die lijden 
aan geestelijke gezondheidsproblemen (met inbegrip van migranten en vluchtelingen) te 
stigmatiseren of te labelen met termen die verwijzen naar hun omstandigheden. Voor mensen 
die een psychologisch trauma hebben ondergaan, wordt de term overlevenden (survivors) 
voorgesteld.



Aanbevelingen voor 
het werken met 
jongeren met een 
handicap
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Volgens Eurostat zijn ongeveer 80 miljoen Europese burgers getro!en door een of andere 
vorm van handicap. De EU heeft zich ertoe verbonden hun situatie te verbeteren door de 
Europese strategie inzake handicaps (2010-2020) uit te voeren, gebaseerd op het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). 
De strategie inzake handicaps heeft geleid tot de goedkeuring van initiatieven zoals de 
Europese Toegankelijkheidswet in 2018, die tot doel had de bestaande wetgeving uit te 
breiden en toegankelijkheidsnormen voor producten en diensten te bepalen om beter 
tegemoet te komen aan mensen met een handicap.

Hoewel de Europese instellingen een beleid hebben ingevoerd dat mensen met een handicap 
in staat stelt hun rechten te verbeteren, worden veel mensen nog steeds geconfronteerd met 
dagelijkse uitdagingen als gevolg van een gebrek aan voldoende infrastructuur en sociale 
inclusie in hun omgeving. Jongeren met een handicap lopen een groter risico op schooluitval, 
langdurige werkloosheid en sociale inactiviteit dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. 

Het begrip handicap omvat een brede reeks van aandoeningen die individuen op 
verschillende manieren en in verschillende mate beïnvloeden. Bij het werken met een persoon 
of personen met een handicap moeten jongerenwerkers en vrijwilligers de specificiteit van 
de aandoening(en) die de deelnemer(s) treft (tre!en) begrijpen om adequate activiteiten 
te kunnen ontwerpen. Zij kunnen de behoeften van de deelnemers leren kennen van hun 
leerkracht (in het geval van een formele onderwijsomgeving) of van zorgverleners en andere 
belanghebbenden die regelmatig contact hebben met de deelnemer(s) in kwestie.  

De UNCRPD erkend dat “het begrip handicap aan verandering onderhevig is. Onder personen 
met een handicap verstaan we personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of 
zintuigelijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten 
volledig e!ectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 
Het vloeit voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en 
fysieke drempels die hen belet ten volle, e!ectief en op voet van gelijkheid met anderen te 
participeren in de samenleving”.

In het volgende hoofdstuk geeft dit handboek voorbeelden van fysieke en intellectuele 
handicaps en suggesties over hoe de activiteiten van projecten kunnen worden aangepast 
aan de behoeften en profielen van deelnemers met specifieke aandoeningen. Het is echter 
cruciaal om te onthouden dat er vele andere categorieën van handicaps bestaan en dat 
deze relevant kunnen zijn voor de deelnemers die voor het project zijn uitgenodigd. 

Aanbevelingen voor het werken met 
jongeren met een handicap
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Fysieke handicaps
Deze categorie omvat verschillende soorten handicaps. JEF Europe heeft een aantal best 
practices verzameld die zijn voorgesteld door relevante experts en die de participatie 
van jongeren met verschillende soorten fysieke handicaps kunnen vergemakkelijken en 
stimuleren. 

Het is echter aangewezen dat de organisatoren en facilitatoren van de activiteiten ook 
overleggen met relevante organisaties en patiënten met dezelfde soort handicap als de 
deelnemer(s) aan een bepaalde sessie of cyclus. Deze personen zijn het best geplaatst 
om mogelijke uitdagingen te identificeren en activiteiten aan te passen voor jongeren met 
specifieke aandoeningen.  

Als de groep dove of visueel gehandicapte leerlingen omvat, kan het 
nodig zijn om gebruik te maken van visuele middelen, ondersteunende 
hoortoestellen of professionelen zoals een tolk of schrijftolk. 

Bij het voorbereiden van de zaal moeten de facilitatoren zich afvragen: Is 
de omgeving zo voorbereid dat iedereen actief kan deelnemen? (Denk 
aan voldoende zitplaatsen of ruimte, verlichting, geluiden enz.).

Ga direct in gesprek met deelnemers met een handicap om onmiddellijk 
te begrijpen wat u moet doen om het evenement voor hen volledig 
toegankelijk te maken. Stel vragen en doe geen veronderstellingen. 

Geef de voorkeur aan activiteiten in kleine subgroepen.

Hou rekening met het feit dat sommige personen met een handicap 
zich ongemakkelijk kunnen voelen bij fysieke aanrakingen.

Het opbouwen van de activiteit:

Toegankelijkheid:
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Mobiliteitsbeperkingen:

Visuele beperkingen:

Gehoorbeperkingen:

Geestelijke handicaps:

Activiteiten die weinig beweging vergen.

Hulpmiddelen die berusten op visuele en auditieve waarnemingen.

Als er met een gemengde groep wordt gewerkt (inclusief studenten met 
en zonder een handicap), kies dan activiteiten die alleen handelingen 
vereisen die door alle deelnemers kunnen worden uitgevoerd, inclusief 
degene(n) met de specifieke handicap.

Gebruik geen visuele stimuli zoals flipcharts, foto’s of video’s, tenzij 
het mogelijk is om begeleiding of een audiobeschrijving te geven aan 
deelnemers die dat nodig hebben. 

Gebruik verhalen en discussies om de aandacht van alle deelnemers te 
krijgen en te behouden.

Zorg ervoor dat mensen met een visuele beperking aan de activiteiten 
deelnemen.

Schakel een gebarentolk in.

Zorg voor veel visuele stimuli en hulpmiddelen op basis van visuele 
waarnemingen.

Deze categorie omvat stoornissen op vlak van aandachts-, leer- of sociaal interactie-
vermogen. Het is niet voldoende om af te haan op de volgende adviezen die door JEF 
Europe zijn verzameld, maar het is evenzeer belangrijk om met vertegenwoordigers 
van relevante organisaties en/of mensen met een bepaalde handicap te overleggen 
voordat de activiteiten worden bepaald. 

De volgende hulpmiddelen en methoden zijn eigen aan een  groep. In gemengde 
groepen verdient het de voorkeur om meerdere middelen te gebruiken of prioriteit te 
geven aan de middelen die nuttig zijn voor de verschillende groepen. 

Gebruikte hulpmiddelen en methoden: 
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Aandachtsstoornis en hyperactiviteit (ADHD) spectrum:

Autismespectrum en andere sociale interactiegerelateerde aandoeningen: 

Bied veel snelle en energieke activiteiten aan.

Bevorder activiteiten in kleine subgroepen.

Kies voor activiteiten met lichamelijke beweging.

Bedenk specifieke fixaties die de deelnemer(s) zou(den) kunnen vertonen. 
Raadpleeg vooraf relevante personen ( leerkrachten, verzorgers enz.) 
om voorbereid te zijn. 

Geef de deelnemers een duidelijk schema van de sessie. 

Gebruik hulpmiddelen die steunen op visuele middelen en technologie 
(bijvoorbeeld Kahoot! app).

Geef, a"ankelijk van de handicap, de voorkeur aan activiteiten die geen 
oogcontact vereisen.

Vermijd luide geluiden.

Vermijd lichamelijk contact.
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Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat het bij de voorbereiding op het werken 
met personen met een handicap belangrijk is om samen te werken met personen 
en/of organisaties die verstand hebben van de relevante specifieke aandoening(en). 
Het wordt aanbevolen om hen te betrekken bij elke fase van de uitvoering van de 
activiteiten, inclusief de voorbereidingsfase en de follow-up. 

Om de inclusiviteit te maximaliseren, is het aanbevolen om alle communicatie (zoals 
tekst, e-mails en berichten) te bewerken volgens de easy read methode. Nodeloos 
ingewikkelde zinnen moeten evenzeer worden vermeden als gesofisticeerde 
woordenschat en het opnemen van te veel concepten in één zin of paragraaf. 
Duidelijke concepten moeten op een eenvoudige manier worden uitgelegd. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
Een individu kan meerdere aandoeningen hebben die resulteren in 
verschillende soorten van handicap. 

Het wordt aanbevolen om rekening te houden met intersectionaliteit.

Sommige handicaps (vooral als ze niet ernstig zijn) kunnen minder 
opvallend zijn dan andere. Het is cruciaal om veronderstellingen over 
een individu of groep te vermijden.



Woordenlijst & 
Verwijzingen 
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Woordenlijst 11
Antigypsyism/Zigeunerhaat is racisme tegen Roma (waaronder maar niet beperkt tot 
Roma en Sinti) of tegen andere etnische minderheden die doorgaans worden verward met 
Roma vanwege overeenkomsten in culturen en levensstijlen. Hoewel de term Antigypsyism 
door activisten wordt gebruikt en een toenemende institutionele erkenning heeft gekregen, 
worden de nuances van het probleem van zigeunerhaat nog steeds niet volledig begrepen 
door het groot deel van de Europese samenleving.

Handicap is het gevolg van een beperking die fysiek, mentaal, zintuiglijk, 
ontwikkelingsgebonden of cognitief kan zijn. Het kan ook het gevolg zijn van een combinatie 
van verschillende vormen van beperkingen, die de functionele prestaties van een individu 
en het vermogen om verschillende handelingen te verrichten beïnvloeden. De aanwezigheid 
van een handicap (vanaf de geboorte of op latere leeftijd als gevolg van een ziekte of een 
ongeval) kan leiden tot een verminderde deelname van het getro!en individu aan sociale, 
culturele en economische activiteiten.

Discriminatie betekent dat een persoon of een groep personen anders wordt behandeld 
dan anderen. In negatieve zin is discriminatie een gedrag dat categorieën mensen op grond 
van hun bepaalde kenmerken de sociale participatie ontzegt vanwege vooroordelen. De 
kenmerken kunnen betrekking hebben op a$omst, leeftijd, geslacht, geslachtsidentiteit of 
-uitdrukking, seksuele geaardheid, etniciteit, huidskleur, gezondheid, handicap, specifieke 
fysieke kenmerken, nationaliteit, taalvaardigheid, geloofsovertuiging of andere categorieën 
Discriminerend gedrag kan gericht zijn op individuen op basis van hun werkelijke of 
vermeende lidmaatschap van een bepaalde groep of sociale categorie. 

Etnische minderheden of etnische onderscheidbaarheid kunnen worden opgeëist door een 
minderheidsgroep binnen een samenleving of worden opgelegd door de meerderheidsgroep 
op basis van de nationale of culturele traditie van de minderheidsgroep. Leden van een 
etnische minderheid kunnen een gevoel van verwantschap delen met andere leden van de 
minderheid. Sommige personen uit etnische minderheden zijn qua politieke macht, rijkdom en 
sociale status achtergesteld ten opzichte van de leden van de meerderheidsgroep. Bovendien 
worden groepen etnische minderheden in de meeste samenlevingen geconfronteerd met 
systemische discriminatie. 

Formeel onderwijs is een gestructureerde en systematische vorm van leren. Het bestaat uit 
reeksen van onderwijsactiviteiten die ontworpen en georganiseerd zijn om vooraf bepaalde 
leerdoelen te bereiken of om een specifieke set van taken in een bepaalde periode te 
voltooien. Een gemeenschappelijk kenmerk van een formeel onderwijsprogramma is 
dat bij het vervullen van leerdoelen of onderwijstaken een succesvolle afronding wordt 
gecertificeerd.
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Mensenrechten zijn morele principes of normen die bepaalde standaarden van menselijk 
gedrag beschrijven en worden beschermd door wetgeving, waaronder het internationaal 
recht. Mensenrechten omvatten het recht op leven en vrijheid, het vrij zijn van slavernij en 
marteling, vrijheid van mening en meningsuiting, het recht op werk en onderwijs, en nog 
veel meer. Ze zijn inherent aan alle mensen en gelijk aan allen. Ze zijn nauw met elkaar 
verbonden, onderling a"ankelijk en ondeelbaar. 

Interculturaliteit beschrijft een set van veelzijdige processen van interactie waarbij relaties 
tussen verschillende culturen worden geweven, om groepen en individuen in staat te stellen 
banden te smeden tussen culturen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 
Interculturaliteit omarmt het concept van hybride identiteiten en fusieculturen, waarbij 
mensen en groepen zich mengen en nieuwe culturele patronen creëren die elementen van 
voorheen onderscheiden en gescheiden normen, waarden, gedragingen en levensstijlen 
bevatten.

LGBTQIA+ is de gangbare a$orting voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Queer, 
Intersexueel en Asexueel. Soms staat Q voor Questioning in plaats van Queer. 

Niet-formeel onderwijs is elke vorm van onderwijs die buiten het formele onderwijs om 
plaatsvindt. Niet-formeel onderwijs is een integraal onderdeel van levenslang leren dat 
jongeren en volwassenen in staat stelt vaardigheden, bekwaamheden en disposities te 
verwerven, te onderhouden en uit te breiden die nodig zijn om zich aan te passen aan een 
voortdurend veranderende omgeving. Het kan door individuen worden verworven op hun 
persoonlijke initiatieven door middel van verschillende leeractiviteiten die buiten het formele 
onderwijsstelsel plaatsvinden, of door verschillende organisaties worden aangeboden. 

Sociale inclusie of sociale integratie is het proces van bevordering van waarden, relaties 
en instellingen die alle leden van een samenleving in staat stellen deel te nemen aan haar 
sociale, economische en politieke leven, met inachtneming van de beginselen van gelijkheid 
van rechten, billijkheid en universele waardigheid. 

Daarentegen is sociale uitsluiting (ook bekend als marginalisatie) het proces waarbij 
bepaalde groepen systematisch worden benadeeld als gevolg van discriminatie. Sociale 
uitsluiting kan zich voordoen in openbare instellingen, zoals het rechtssysteem of het 
onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook in sociale instellingen zoals gezinnen.

Kansarme jongeren zijn jongeren die ten opzichte van de meerderheid van hun 
leeftijdsgenoten benadeeld worden door hindernissen die kunnen leiden tot discriminatie of 
die meer inspanning vereisen om doelen te bereiken. Het kan gaan om sociale, economische 
of geografische hindernissen, handicaps, leermoeilijkheden, culturele verschillen, 
gezondheidsproblemen, enz.

 11Europarat - Glossar zum Thema Jugend: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Weitere Informationen auf der Website der Allianz gegen Antiziganismus: www.antigypsyism.eu 
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Compass (2015)  is een handboek dat een alomvattend perspectief op 
mensenrechteneducatie met jongeren bevordert.

Taking it seriously (2015) is een gids met aanbevelingen van het Comité van Ministers 
van de Raad van Europa, waarin adviezen en voorbeelden van maatregelen ter 
bevordering van de sociale integratie en de cohesie van jongeren uit kansarme milieus 
zijn opgenomen. 

Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR) is een internationaal mensenrechtenverdrag 
tussen 47 lidstaten van de Raad van Europa. Het bestaat uit een aantal artikelen 
die specifieke rechten en vrijheden garanderen en onrechtvaardige en schadelijke 
praktijken verbieden.

Documenten met betrekking tot jonge Roma en andere minderheidsgroepen

Barabaripen – Young Roma speak about multiple discrimination (2014): In dit document 
delen jonge Roma hun persoonlijke verhalen over meervoudige discriminatie, zowel 
binnen als buiten hun gemeenschap.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018): Een paper over 
zigeunerhaat, ontwikkeld door het European Grassroots Organisations Network 
(ERGO) en ternYpe tijdens een 5-daagse studiebijeenkomst.

Mirrors (2015): Een handboek dat binnen de Roma Youth Action is ontwikkeld om 
zigeunerhaat te bestrijden door middel van onderwijs over mensenrechten en andere 
niet-formele onderwijsprocessen.

Roma inclusion at local level (ROMACT): Het programma, dat in 2013 door de Europese 
Commissie en de Raad van Europa is gelanceerd, is bedoeld om burgemeesters en 
gemeentelijke overheden te ondersteunen bij de samenwerking met lokale Roma-
gemeenschappen om een beleid en openbare diensten te ontwikkelen die voor 
iedereen toegankelijk zijn, ook voor de Roma.

Right to Remember (2014): Een handboek voor Onderwijs met jongeren over de Roma-
genocide en -discriminatie.

Verwijzingen
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Het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden is op 10 
november 1994 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa aangenomen 
en op 1 februari 1998 in werking getreden. Het is een van de meest uitgebreide 
verdragen voor de bescherming van de rechten van personen die tot nationale 
minderheden behoren.

Het Roma Youth Action Plan wordt door de Raad van Europa geïmplementeerd om de 
uitdagingen aan te kaarten waarmee jonge Roma in Europa worden geconfronteerd, in 
het bijzonder met betrekking tot hun empowerment, deelname aan de beleidsvorming 
en andere besluitvormingsprocessen en -structuren op Europees niveau.

De VN-Verklaring over de rechten van personen die behoren tot nationale of etnische, 
religieuze en taalkundige minderheden werd in 1992 aangenomen. De verklaring stelt 
essentiële normen vast om de rechten van personen die tot een minderheid behoren te 
waarborgen en is als zodanig een belangrijke referentie voor de werkzaamheden van 
de Verenigde Naties. Zij biedt een leidraad voor de staten die streven naar diversiteit 
en non-discriminatie, alsook voor de minderheden zelf, die zich voor gelijkheid en 
participatie inzetten. 

Documenten met betrekking tot jonge migranten en vluchtelingen

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): Een gezamenlijk 
seminarieverslag van de Raad van Europa en de UNHCR waarin onder dwang 
verdreven jongeren en andere jonge activisten die zich voor hen inzetten, werden 
samengebracht. 

STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees :Een publicatie met praktische hulpmiddelen voor jongerenwerkers 
over de inclusie en participatie van jonge vluchtelingen op het lokale niveau. 

Het Verdrag betre!ende de status van vluchtelingen en het Protocol betre!ende de 
status van vluchtelingen: Het verdrag werd in 1951 in Genève aangenomen en het 
protocol in 1967. Het is een multilateraal VN-verdrag dat het belangrijkste juridische 
document vormt waarin wordt gedefinieerd wie vluchteling is en wie niet, alsook de 
rechten van vluchtelingen en de wettelijke verplichtingen van de staten ten opzichte 
van hen.
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De Hoge commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) is de VN-Vluchtelingenorganisatie 
die de opdracht heeft om de internationale actie ter bescherming van vluchtelingen 
en ter bestrijding van vluchtelingenproblemen wereldwijd te leiden en te coördineren, 
en om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen.

Documenten met betrekking tot jongeren met een handicap

Guide for accessible meeting for all (Euroopan Vammaisfoorumi - EDF): Een gids 
waarin advies en acties worden verzameld waarmee rekening moet worden gehouden 
om een conferentie te organiseren die tegemoetkomt aan de behoeften van alle 
mogelijke deelnemers, met inbegrip van personen met een handicap.

How to make your political campaign accessible (FEPH) : Een webpagina met 
gemakkelijk uit te voeren tips om ervoor te zorgen dat hun project of politieke 
boodschap elke Europese burger met een handicap bereikt.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) is in 2006 
aangenomen. Het verdrag is bedoeld als een belangrijk mensenrechteninstrument 
en richt zich expliciet op de sociale ontwikkelingsdimensie. Het neemt een brede 
categorisering van personen met een handicap op en bevestigt opnieuw dat 
alle personen met welke vorm van handicap dan ook van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden moeten genieten. Het verduidelijkt en kwalificeert hoe alle 
categorieën van rechten van toepassing zijn op personen met een handicap en 
identificeert gebieden waarop aanpassingen moeten worden gemaakt voor personen 
met een handicap zodat zij hun rechten e!ectief kunnen uitoefenen.

Your rights in the European Union (FEPH) : Een document waarin een historisch 
perspectief wordt geschetst op de ontwikkeling van de rechten van personen met 
een handicap binnen de EU en van de rechten waarvan personen met een handicap 
genieten op grond van het EU-recht.
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