
I Believe
De wereld in een wijk 
 
Educatief project voor middelbare scholieren  
en studenten MBO in tentoonstelling (12/ 21 jaar) 
19 maart tot 9 juni 2019 

Bezoek de expositie en maak met de klas 
een wereldreis 

In de tentoonstelling ‘I Believe, de wereld in een wijk’ 
maken leerlingen kennis met de bewoners van Bressoux: 
een wijk bij Luik, een mengelmoes van culturen en 
geloven. 

Door middel van 12 korte films en 17 fotoseries met  
informatieve teksten, vertellen de bewoners uit Bressoux 
hoe zij denken over kwesties als: migratie, racisme, 
nationalisme, integratie, radicalisme, de positie van 
migrantenvrouwen, geloof en vooral samenleven met 
andere culturen in hun eigen omgeving.   

Leerlingen maken kennis met Yassin, een jonge rapper 
met Marokkanse roots die in Bressoux is opgegroeid.  
Hij geeft aan dat de wijk zeker zijn problemen heeft, maar 
dat er ook een keerzijde aan het verhaal is. Bressoux is in 
zijn ogen ook een wijk met samenhang, waar bewoners 
elkaar ondersteunen.  

Ontmoet ook Miko, een veelbelovend bokstalent met 
meerdere Belgische titels op zijn naam, die benoemt dat 
lokale initiatieven als een boksschool jongeren een plek 
in de samenleving kunnen bieden.  

Maar luister ook naar het verhaal van Jean Claude-  
bijnaam Popeye- die als zeeman 4 keer de wereld over 
voer en 12 kinderen van 7 vrouwen heeft, in verschillende 
werelddelen. Popeye heeft de hele wereld gezien, maar 
vindt dat in België eerst de Belgen zelf geholpen moeten 
worden.  

In de korte films en fotoseries nemen de bewoners van 
Bressoux je mee in hun oprechte verhalen en geven ze je 
een kijkje in hun diverse wijk. Wordt geconfronteerd met 
vooroordelen, aannamens en laat je raken door de 
persoonlijke verhalen en overtuigingen van de bewoners.



Educatief project 
Diepgang in diversiteit en  
maatschappelijke vraagstukken  

Het aangeboden educatief programma bij de tentoon- 
stelling is ontworpen door Hennelien Stoorvogel, docent 
burgerschap en maatschappijleer in het middelbaar 
beroeps onderwijs en Frank Schenk docent maatschappij- 
leer en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Er is dus 
rekening gehouden met de aansluiting bij vakken als maat- 
schappijleer, burgerschap, geschiedenis en godsdienst.  

Dit educatieve project is geschikt voor leerlingen/
studenten van VMBO/ HAVO/VWO en MBO.
In dit project:
• Krijgen de leerlingen kort uitleg over de achtergrond 

van het Project I Believe | De wereld in een wijk   
• Een rondleiding en uitleg in de tentoonstelling 
• Maken leerlingen aan de hand van een kijkwijzer 

opdrachten in de tentoonstelling
• Maken de leerlingen (zelfstandig) een vlog 
• Is er o.l.v. de educatief medewerker een afsluitend 

klassengesprek over “Wat te doen met culturele diver- 
siteit?” Hoe gaan wij om met angst en onwetendheid? 
Welke kennis moeten wij hebben? Moet iedereen zich 
veilig voelen in Nederland en hoe realiseren wij dat 
dan? Wat kunnen culturen van elkaar leren?

• Optioneel: workshop vlog maken door professionele 
video/ vlogdocent 

 (duur: 1 uur) 
• Optioneel: workshop door Anti Discriminatie  

Voorziening Limburg 
 Middels een interactieve gastles worden scholieren 

bewust gemaakt van de werking en effecten van voor- 
oordelen. In deze les ervaren jongeren wat discriminatie 
is, leren zij omgaan met verschillen door kennis op te 
doen van de begrippen hokjesdenken, vooroordelen en 
discriminatie. Het doel is om zo bij te dragen aan respect- 
voller omgaan met elkaar en daardoor pestgedrag en 
discriminatie te verminderen (duur: 1 uur). 

Kosten

Kosten: € 65,-  per groep van max. 25 leerlingen voor de 
rondleiding, kijkwijzer & vlog  en afsluitend klassen- 
gesprek (1,5 uur) 

Kosten optionele aanvullende vlogworkshop video/
audio/vlogdocent  € 100,- 
(Totaalpakket € 155,- incl. btw)  

Kosten optionele aanvullende workshop Anti  
Discriminatie Voorziening Limburg € 50,- 
(Totaalpakket: € 105,-  incl.btw)  

Aanmelden kan bij:
miriam.mordang@maastricht.nl   
043 - 350 5570/ 350 5568  

Waarom ‘I Believe’?  

De laatste jaren staat het samenleven onder druk door de 
komst van migranten, in combinatie met de aanslagen in 
Europa door extremistische religieuze groeperingen.  
De diversiteit van onze samenleving neemt toe. Tegelijker- 
tijd verharden de standpunten in het maatschappelijke 
debat. Nederland, Europa polariseert. Extreemrechtse 
groeperingen winnen aan macht, het anti-migratie 
sentiment brengt politieke partijen electoraal succes.  
De (politieke) migratiecrisis brengt zelfs de eenheid van 
de Europese Unie in gevaar.  

Mensen baseren hun mening (en hun stemgedrag) op 
berichten uit hun omgeving en de media. De mainstream 
nieuwsberichten over de migrantenproblematiek 
presenteren een versie van de wereld die de bestaande 
overtuigingen eerder bevestigen, in plaats van deze ter 
discussie te stellen.  

Met als belangrijkste gevolg dat het ‘gewoon’ wordt om 
angst te hebben voor de vreemdeling. De ‘ander’ wordt 
ervaren als een bedreiging voor ‘onze’ welvaart, onze 
manier van leven, onze veiligheid en onze banen.  

Het probleem (waar dit project op inspeelt) is dat we de 
‘ander’ eigenlijk helemaal niet kennen. We weten niet 
hoe het is om zelf in een wijk te leven waar meer dan 90% 
een migratie achtergrond heeft. En we weten ook niet hoe 
de migrant zelf denkt over de thema’s van onze tijd. In de 
tentoonstelling en het bijbehorende educatieve project 
worden leerlingen uitgenodigd om deze migrantenwijk 
van binnenuit te leren kennen en met deze kennis vanuit 
begrip en nieuwsgierigheid in plaats van angst en 
onwetendheid een dialoog met elkaar te voeren. 

Centre Céramique en Natuurhistorisch Museum  
Maastricht vormen één organisatie en zijn onderdeel 
van de gemeente Maastricht. Centre Céramique is lid  
van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.


