
Op interactieve wijze nodigen we deelne-

mers uit om na te denken over hun kijk op 

daders, slachtoffers en op zichzelf.  

Wil je iemand een tweede kans geven?  

Hoe zit het bij ons en in andere landen met 

het strafrecht? Deze vragen komen  

aan bod, aangevuld met verhalen van  

ervaringsdeskundigen.

Elke plek van de belevingsroute heeft een 

andere setting en invalshoek op het thema. 

Op deze manier leren de deelnemers 

verhalen van meerdere kanten te bekijken 

en ontstaat er een veelzijdig beeld op het 

geheel. 

Er wordt gewerkt met verschillende  

vormen, zoals rollenspel en media. 

1. Introductie thema & warming-up.

2. Verdelen in groepjes.

3. Start belevingsroute:

groepjes gaan uiteen en volgen elk in een 

andere volgorde de belevingsroute.

4. Terugkoppeling:

Het programma wordt op interactieve  

wijze afgesloten.

Het programma ‘More than meets the eye’ neemt je mee in een beleving 

over de onderwerpen: daders, slachtoffers en maatschappij. 

MORE THAN 
MEETS THE

EY

Het programma



De belevingsroute bestaat uit verschillen-

de onderdelen, die flexibel inzetbaar zijn. 

Enkele onderdelen zijn:  

· De Wolf

Deelnemers horen een bekend verhaal 

vanuit een ander perspectief.

· De Grote Detentieshow

Deelnemers nemen deel aan een quiz over 

daders, slachtoffers en de maatschappij.

· Annemie

Deelnemers bekijken een korte film over  

de getuigenis van Annemie, wiens broer  

is vermoord.

· De Biechtkamer

Deelnemers gaan op zoek naar de dader  

in zichzelf.

· Mangoboom

Deelnemers maken kennis met een  

alternatieve manier van kijken naar 

straffen. 

Afhankelijk van de invulling van de  

belevingsroute duurt het programma  

1,5 – 2,5 uur. Voor het complete programma 

dienen vier verschillende ruimten beschik-

baar te zijn. 

Het programma richt zich op het 

versterken van het empathisch en reflectief 

vermogen. Het laat deelnemers nadenken 

over hun houding ten opzichte van de 

ander.

More than meets the eye daagt je uit je 

zelfkennis te verbreden. Het zet je aan het 

denken over oordelen, veroordelen,  

vergeving, mededogen en context.

Het programma prikkelt, verwart, levert 

gesprek op, maakt dan weer stil én draagt 

bij aan de dynamiek van de groep zelf.

Neem gerust contact met ons op voor een 

offerte of voor het meedenken over een 

themadag of -week van uw organisatie of 

school. Wij horen graag van u!

‘De verschillende kamertjes doen een beroep op ál je zintuigen’ - Jan de Cock.

‘Het was bijzonder om te biechten. Ik neem normaal nooit de tijd  
om hierover na te denken’ - Deelnemende leerling. 
 

‘Het werd heel persoonlijk voor de leerlingen. Ze werden geraakt en gingen 
zelf na denken over hoe ze omgaan met mensen die ze niet leuk vinden.’ 
- Heather Zuur.

Voor meer informatie en/of vragen mailt u naar: hofmanjesse@gmail.com

ontwerp : Martin Bakker

Doelen


