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Activiteit Open en Divers 

Diversiteitenspel 
 
 
 
 
Doel van de activiteit 
Inzien hoe diversiteit en discriminatie in de samenleving/ binnen groepen kan zijn. 
 
 
Beschrijving van de activiteit 
De groep deelnemers wordt door middel van kaartjes in vier verschillende groepen verdeeld. Groep 1 
tot en met groep 4. De instructies die zij allen krijgen, is dat zij absoluut niet mogen praten. Ook 
krijgen ze te horen en dat als zij ontevreden zijn met de manier hoe de groep werkt, ze altijd mogen 
kiezen voor groep 5 (leg de kaartjes + instructie hiervoor op een aparte tafel). Ook krijgen zij per groep 
een blad met instructies. 
 
Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Bespreek de activiteit na op de opgedane ervaringen. Heb daarna met elkaar een gesprek over of je 
jezelf wel eens gediscrimineerd wordt. Hoe merk je dat je gediscrimineerd wordt en wat doet dat met 
je? Is dat vergelijkbaar met hoe deze activiteit voelde?  
Controleer voordat je als leiding deze activiteit afsluit of er nog dingen zijn die nog niet genoeg zijn 
afgerond. Benoem dat het een spel was en dat iedereen weer uit z’n rol stapt.  
 
 
Benodigd materiaal 

> Papieren met groepsbeschrijving per groep 
> Papieren met groepsnummers 
> Rollenkaartjes voor groep 1 t/m groep 4 

 
 
Veiligheid 
Sociale veiligheid, omdat je achteraf met elkaar in gesprek gaat over open en divers 
 
 
Tips 
Activiteitenveld samenleving en identiteit 
 
 
 
Instructies voor de groepen 
Groep 1 is de grootste groep en ook de dominante groep (ongeveer 9 personen).  
Groep 2 wil met de hele groep onderdeel zijn van groep 1 (ongeveer 4 personen). 
Groep 3 wil allemaal onderdeel zijn van groep 1 (ongeveer 4 personen) 
Groep 4 wil via groep 2 of groep 3 onderdeel worden van groep 1 (ongeveer 3 personen) 
Groep 5 iedereen is hier welkom 
 
Zie de volgende losse pagina’s met verdere instructies per groep. 
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Groep #1 – instructies 

- ER WORDT NIET GEPRAAT/ MAAK GEEN GELUID 
- Er wordt niet geduwd of getrokken 
- Houd jullie groepsnummer zo, dat heel de groep hem kan zien 
- Blijf dicht bij elkaar 
- Blijf waar je bent 
- Accepteer maar 2 personen uit Groep #2 in jullie groep 
- Accepteer maar 1 persoon uit Groep #3 in jullie groep 
- Accepteer niemand uit Groep #4 in jullie groep 
- Wordt er door een deelnemer, die door jullie groep is toegelaten, een andere 

deelnemer van een andere groep toegelaten? Dan moeten beide groepen 
weer uit jullie groep.  

 
Accepteren of afwijzen van anderen in jullie groep 

- Gebruik alleen lichaamstaal op te communiceren 
- Om iemand te accepteren in de groep: knik dan ja 
- Om iemand af te wijzen voor de groep: schud dan nee 

 
Als je niet gelukkig of ontevreden bent over hoe je groep werkt…  
Ga naar het midden van de kamer en open een van de rode Groep #5 papieren. Volg 
de aanwijzingen zonder dat iemand anders deze kan zien.  
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Groep #2 – instructies 
- ER WORDT NIET GEPRAAT/ MAAK GEEN GELUID 
- Er wordt niet geduwd of getrokken 
- Houd jullie groepsnummer zo, dat heel de groep hem kan zien 
- Probeer met heel je groep in Groep #1 of Groep #3 te komen. 
- Accepteer maar 1 persoon uit Groep #4 in jullie groep 

 
Accepteren of afwijzen van anderen in jullie groep 

- Gebruik alleen lichaamstaal op te communiceren 
- Om iemand te accepteren in de groep: maak het handgebaar “kom maar” 
- Om iemand af te wijzen voor de groep: maak het handgebaar “stop” 

 
Als je niet gelukkig of ontevreden bent over hoe je groep werkt…  
Ga naar het midden van de kamer en open een van de rode Groep #5 papieren. Volg 
de aanwijzingen zonder dat iemand anders deze kan zien.  
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Groep #3 – instructies 
- ER WORDT NIET GEPRAAT/ MAAK GEEN GELUID 
- Er wordt niet geduwd of getrokken 
- Houd jullie groepsnummer zo, dat heel de groep hem kan zien 
- Probeer toegang te krijgen tot Groep #1 
- Accepteer niemand uit Groep #2 in jullie groep 
- Accepteer maar 1 persoon uit Groep #4 in jullie groep 
- Eenmaal in Groep #1, wijs Groep #4 helemaal af 

 
Accepteren of afwijzen van anderen in jullie groep 

- Gebruik alleen lichaamstaal op te communiceren 
- Kijk eerst iedereen goed aan 
- Om iemand te accepteren in de groep: draai naar hem toe met een glimlach 
- Om iemand af te wijzen voor de groep: draai van hem af en laat je rug zien 

 
Als je niet gelukkig of ontevreden bent over hoe je groep werkt…  
Ga naar het midden van de kamer en open een van de rode Groep #5 papieren. Volg 
de aanwijzingen zonder dat iemand anders deze kan zien.  
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Groep #4 – instructies 
- ER WORDT NIET GEPRAAT/ MAAK GEEN GELUID 
- Er wordt niet geduwd of getrokken 
- Houd jullie groepsnummer zo, dat heel de groep hem kan zien 
- Probeer in Groep #1 te komen door deelnemer uit Groep #2 en #3 te 

benaderen die al lid zijn van Groep #1  
 
Accepteren of afwijzen van anderen in jullie groep 

- Gebruik alleen lichaamstaal op te communiceren 
- Gebruik een willekeurige manier van non verbale communicatie om iemand 

toe te laten in je groep.  
- Als je onderdeel wordt van iemands groep, gebruik je dezelfde manier van 

non verbale communicatie, zonder het te vragen.  
 
Als je niet gelukkig of ontevreden bent over hoe je groep werkt…  
Ga naar het midden van de kamer en open een van de rode Groep #5 papieren. Volg 
de aanwijzingen zonder dat iemand anders deze kan zien.  
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Groep #5 – instructies 
 

ER WORDT NIET GEPRAAT / MAAK GEEN GELUID 
 
 

Iedereen is welkom in deze groep! 
 

Steek je hand uit zoals op het plaatje. 
 

Leg dit papier terug/ houd het groepspapier niet omhoog. 
 

Jouw speciale instructie is: geef elk nieuw groepslid een high five! 
 

Wees geduldig en kijk wat er gebeurt bij de andere groepen. 
 
 

 


