


Hoe ga je aan de slag met “Hé, het is oké” in groep? 
Benodigdheden

● Stel een werkgroep samen met sleutelfiguren

● 1 gespreksleider 
○ Neemt op voorhand de situaties uit “Hé, het is oké” door
○ https://mediawijs.be/héhetisoké

● Situaties zwart- wit 
○ Zie verder per leeftijd 
○ Je kan deze tonen via een ppt, online tool (Mentimeter of Socrative) of afdrukken voor elke 

groep

● Eventueel internet voor online tool 



Aan de slag
Uitleg methodiek - Inleiding 

● Leg de opzet uit: Jongeren tasten grenzen af van wat kan en niet. Hoe 
reageer jij als begeleider? 

● Verdeel de groep in groepjes van drie. Geef hen een situatie (zwart-wit).
● De groepjes bespreken de situatie. Is de situatie oké of niet? Welke vlag zou 

dit volgens hen krijgen? En waarom? 
○ Wat kan je afleiden uit de situatie?
○ Is het grensoverschrijdend?
○ ...

● Nadien gaat iemand van de groep in een hoek van de zaal staan. Elke hoek 
is een vlag. Ze leggen uit waarom dit voor hun groepje zo is. Noteer op een 
flap de elementen die de groepen aanhalen. 

○ Je kan de groepjes ook laten stemmen via een online tool zoals Mentimeter of Socrative. 

  



Aan de slag
Uitleg methodiek - Criteria

● Leg de zes criteria uit aan de hand van de factoren die door de groepen zijn 
aangehaald. Geef extra uitleg en vul verder aan. 

● Pas de criteria nadien toe op de situatie. Zijn de zes criteria van toepassing of 
niet? 



Aan de slag
Uitleg methodiek - Vlaggen

● Ga na welke vlag de situatie krijgt o.b.v. de criteria. Bij een groene vlag zijn 
alle criteria vervuld. Zijn één of meerdere criteria niet vervuld? Dan krijgt de 
situatie een gele, rode of zwarte vlag. 



Hé, het is oké - Aan de slag
Uitleg methodiek - Toepassing criteria en vlaggen

● De groepjes bespreken nog enkele andere situaties aan de hand van de 
criteria en kennen er een vlag aan toe. Ze geven ook een gepaste reactie. 

● Bespreek nadien in groep.   
































































































































































