HANDLEIDING FOTOSET
Doelgroep:

ouder(s) of jongere(n) tussen 10 en 23 jaar oud

Duur:

30 à 60 minuten

Locatie:

op een rustige, gezellige plaats (bijvoorbeeld in een gesprekslokaal van een
gemeente, bij het gezin thuis, in de bib, …)

Doel van gesprek met ouder(s) alleen:
-

De ouders begrijpen de voordelen van een vrijetijdsactiviteit voor hun kinderen.
De ouders staan stil bij de interesses van hun kind.
De ouders krijgen informatie over het lokale vrijetijdsaanbod.

Doel van gesprek met jongere:
-

De jongere begrijpt de voordelen van een vrijetijdsactiviteit voor zichzelf.
De jongere staat stil bij zijn interesses en wensen.
De jongere krijgt informatie over het lokale vrijetijdsaanbod.

Voorbereiding
●
●

Zoek een rustige, gezellige plaats.
Leg de foto’s verspreid om de tafel gericht naar de ouder/jongere.

Gesprek met de fotoset
1.
2.
3.
4.

Laat de persoon tegenover jou drie foto’s kiezen die hem/haar aanspreken.
Vraag waarom de persoon deze foto’s heeft genomen. Wat trekt je aan in deze foto’s?
Laat de persoon tegenover jou drie foto’s kiezen die hem/haar totaal niet aanspreken.
Vraag waarom de persoon deze foto’s heeft genomen. Waarom spreken deze foto’s je niet
aan?
5. Nu moet je kiezen over welk thema jullie verder gaan babbelen:
a. Je wil de persoon overtuigen van het belang van een vrijetijdsbesteding.
b. Je wil de persoon informeren over het bestaande aanbod.
De lijst met vragen kan je helpen bij dit gesprek. Let op! Het is niet de bedoeling dat het een
interview is, maar een gezellig babbel. Je hoeft zeker niet alle vragen te overlopen.

➢ Vragen voor de ouder(s)
-

Wat is vrije tijd? Is vrije tijd altijd leuk?
Kan je een kind verplichten om een activiteit te doen tijdens de vrije tijd?
Is Arabische les op zaterdag ook vrije tijd?
Wat als je kinderen huishoudelijke klusjes moeten doen, is dat vrije tijd?
Wat als je kind een bijbaan heeft?
Opmerking: In België betekent vrije tijd alle momenten
waarop je kind niet op school zit en geen huiswerk maakt.

-

Hoe oud zijn jullie kinderen?
Wat doen jullie kinderen in hun vrije tijd?
Stel: het is woensdagnamiddag en de kinderen zijn alleen thuis, wat doen ze dan?
Wat doe je samen met je kind?
Vind je het gemakkelijk om samen iets met je kind te doen?
Vind je genoeg tijd om samen iets met je kind te doen?

-

Doet je kind aan sport? Waarom wel/niet?
Doe je zelf aan sport en beweging? Waarom wel/niet?
Doet jouw kind een activiteit in teamverband?
Waarom wel/niet?

-

Komen jullie kinderen vaak buiten?
Hebben jullie kinderen veel vrienden?
Waar en wanneer spreken ze af met hun vrienden?

-

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alleen of met vrienden iets gaan doen?
Mogen jullie kinderen alleen naar buiten? Waarom wel/niet?
Welke afspraken maak je met je kinderen? (bv. tijd, …)

-

Welke organisaties ken jij in de buurt?
Geef je de voorkeur aan zelf activiteiten doen of je kind laten deelnemen aan
georganiseerde activiteiten?
Welke organisaties ken jij?
Wat vind jij van deze organisaties?

-

Heb jij al eens korting gekregen?
Hoe ben je te weten gekomen dat je korting kon krijgen?
Heeft er iemand jou geholpen?

➢ Vragen voor jongere(e) tussen 10 en 18 jaar oud
-

Wat betekent “vrije tijd” voor jou? Is vrije tijd altijd leuk?
Wat doe jij in België na school of in het weekend? Heb jij veel vrije tijd?
Wat deed je graag in jouw land na school of tijdens het weekend?
Zie je nu vaak jongeren buiten de school? Zijn dat vrienden van op school of ook
anderen? Wil je meer contacten met jongeren van jouw leeftijd?
Doe je soms activiteiten met je gezin? Vind je dat je genoeg tijd doorbrengt met je
familie? Welke activiteiten zou je graag samen doen?
Doe jij aan sport? Waarom wel/niet?
Spreek je soms af met vrienden? Waar en wanneer? Wat doen jullie dan vooral?
Welke activiteiten kan je allemaal doen in jouw gemeente/stad? Welke organisaties
ken?
Doe jij graag sport? Waarom wel/niet? Waar kan je sporten als je wil deelnemen aan
wedstrijden?
Ben je lid van een jeugdbeweging? Waarom wel/niet? Welke jeugdbewegingen zijn
er in jouw gemeente/stad? Wat kan je er doen?
Leer jij graag iets nieuw in je vrije tijd? Wat kan je leren? Bij welke organisaties kan
je terecht om iets te leren?
Wat zijn culturele activiteiten? Heb je al eens deelgenomen aan een culturele
activiteit? Waarom wel/niet?
Aan welke activiteiten kan je gratis deelnemen? Welke kortingen kan jij krijgen als je
deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit?
Heb jij al eens vrijwilligerswerk gedaan? Waarom wel/niet? Wat heb je erdoor
geleerd?
Ken jij organisaties waar je als jongere vrijwilligerswerk kunt doen?
Heb jij al een een studentenjob gedaan? Waarom wel/niet? Is dit vrije tijd? Vanaf
welke leeftijd kan je een zakcentje bijverdienen?
Waar je terecht met vragen rond sport, jeugdwerk of cultuur?

Aan de hand van deze vragen kom je te weten wat de jongere graag doet, wat de ouder(s) belangrijk
vinden voor hun kind en wat hun voorkeuren zijn.
Indien je voelt dat er interesse is, overloop je het lokale vrijetijdsaanbod dat aansluit op de leeftijd
en interesses van het jongere. Hiervoor kan je gebruik maken van de poster.
Plan een toeleiding.

