
Hi CHICA! 
 
Deze gesprekskaartjes van CHICA horen bij de aflevering over ‘Meidenvenijn’. 

Met deze gespreksaartjes hopen we dat het dit onderwerp voor jou makkelijker 
bespreekbaar te maken. Dat kan in de klas, in je vriendinnengroep of met je 
jeugdvereniging. Door écht samen het gesprek aan te gaan ontdek je misschien 
wel een hele andere kant van iemand. Maar het kan ook gewoon fijn zijn om te 
weten hoe anderen met een situatie omgaan of ergens over denken!

Wat is MEIDENVENIJN?!
Meidenvenijn is: “Het subtiel kwetsen door meisjes, van andere meisjes” - Anke 
Visser. Dat kan door iemand buiten te sluiten, te roddelen, groepjes te vormen, 
negeren, iemand op te stoken, rollen met je ogen als iemand wat zegt of doet, 
zuchten, fluisteren, manipuleren of door online haataccounts aan te maken, 
stickers te maken en nog zoveel meer…

Lees hier meer over MEIDENVENIJN

Hoe werken de CHICA gesprekskaartjes?
In dit document zitten 19 vragen, in 3 verschillende categorieën. 

Roze = EASY TALK 
De naam zegt het al, redelijk makkelijke vragen. 

Blauw = DILEMMA 
Bij deze vragen moet je kiezen tussen het een of het ander. Welke keuze maak 
jij? En waarom?

Geel = NO SHAME 
Vragen waar je zonder te lang nadenken EERLIJK op moet antwoorden. 
 
Dit document kun je dubbelzijdig of enkelzijdig uitprinten en uitknippen. Doe dit 
op dik papier zodat de kaartjes wat steviger zijn. 
Eén voor één pak je een kaartje uit steeds een andere categorie.  Deze lees je 
voor, je geeft je eigen antwoord en bespreekt met de anderen wat zij zouden 
doen. Leuk om in een pot te stoppen!
 
BELANGRIJK
Er bestaan géén foute antwoorden! Sta open voor elkaars gevoel en mening. Het 
gaat erom hoe jij het ervaart. Vraag een ouder iemand om hierbij te helpen als 
het lastig is. 

https://youtu.be/AnXEk_FjVD4
http://bit.ly/CHICA-Meidenvenijn


CHICA GESPREKSKAARTJES | EASY TALK VOORKANT

TIP | LUKT DUBBELZIJDIG PRINTEN NIET? 
         PRINT DAN ALLEEN DE VOLGENDE PAGINA UIT. 



CHICA GESPREKSKAARTJES | EASY TALK ACHTERKANT

Wat is MEIDENVENIJN?!

Welke nare dingen zijn er 
over of tegen jou gezegd?

Wie of wat zou jou kunnen 
helpen als er meidenvenijn 

bij jou gebeurt?!

Wat is RODDELEN?

Het is makkelijk om te 
roddelen of iemand buiten 

te sluiten!

STELLING

Een wereld zonder 
MEIDENVENIJN kan niet!

STELLING

TIP | PRINT DEZE KAARTJES OP WAT DIKKER PAPIER
         VOOR MEER STEVIGHEID



CHICA GESPREKSKAARTJES | DILEMMA VOORKANT

TIP | LUKT DUBBELZIJDIG PRINTEN NIET? 
         PRINT DAN ALLEEN DE VOLGENDE PAGINA UIT. 



CHICA GESPREKSKAARTJES | DILEMMA ACHTERKANT

JE ZIET MEIDENVENIJN GEBEUREN? 
WAT DOE JIJ?!

A. Niks, je kan er toch niets aan doen...
B. Je zegt er gelijk wat van
C. Je doet mee, stel dat ze het bij jou doen...

WAT IS ERGER?

  A. Groepjes vormen
  B. Negeren
  C. Roddelen

D. Fluisteren
E. Rollen met ogen

WAT ZOU JIJ DOEN?!

Iemand laten weten
dat je die persoon irritant vindt.

Iemand negeren. Het houdt
vanzelf wel op of gaat weg. 

OF

WAT ZOU JIJ DOEN?!

Achter QUEEN B aanlopen 

Opkomen voor de ander
OF

WAT ZOU JIJ DOEN?!

Jezelf veranderen om erbij te horen.
Bijvoorbeeld door kledingstijl.

Niks aantrekken van wat anderen
van je vinden

OF

WAT ZOU JIJ EERDER DOEN?!

ONLINE negeren/roddelen/buitensluiten

REAL LIFE negeren/roddelen/buitensluiten
OF

JE MOET KIEZEN: WIE WIL JIJ ZIJN?!

  A. QUEEN B
  B. MEELOPER
  C. GEPESTE 

TIP | PRINT DEZE KAARTJES OP WAT DIKKER PAPIER
         VOOR MEER STEVIGHEID



CHICA GESPREKSKAARTJES | NO SHAME VOORKANT

TIP | LUKT DUBBELZIJDIG PRINTEN NIET? 
         PRINT DAN ALLEEN DE VOLGENDE PAGINA UIT. 



CHICA GESPREKSKAARTJES | NO SHAME ACHTERKANT

Waarom doen wij eigenlijk 
zo bitchie tegen elkaar?

Wat is de ergste gedachte 
die jij weleens hebt gehad 

over een ander?

Wat is een typische 
QUEEN B?!

Ik ben een meeloper

Wat is jouw gemeenste 
bitch actie geweest?

Als je anders bent is het 
logisch dat je gepest wordt!

STELLINGSTELLING

TIP | PRINT DEZE KAARTJES OP WAT DIKKER PAPIER
         VOOR MEER STEVIGHEID


