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1. 1. Inleiding 

1.1 Doel van de cursus 

Het doel van het Photovoice trainingsprogramma is om participatieve fotografie te 

gebruiken als een instrument dat vluchtelingen en asielzoekers in staat stelt om te 

reflecteren, te delen, te leren en hun ervaringen uit te drukken op een manier die hen 

mondig maakt en die waardevol is en tot nadenken stemt voor de gastgemeenschap en 

de samenleving in het algemeen. 

De methodologie van dit creatieve fotolaboratorium is een zeer effectief middel om 

vraagstukken met betrekking tot migratiestromen in vraag te stellen, terwijl het 

tegelijkertijd alternatieve eerstepersoonsvisies biedt voor de hedendaagse problemen 

van migratie. Gedurende de zogenaamde "migratiecrisis" zijn fotografie en 

mediabeelden een krachtig instrument geweest om de publieke perceptie van 

gebeurtenissen vorm te geven. De beelden beïnvloeden de publieke opinie, het politieke 

discours en de institutionele oplossingen (of het gebrek daaraan), dus het is belangrijk 

dat de mensen die het proces ervaren ook bijdragen aan deze beelden in de sociale 

verbeelding. 

Met het oog hierop bevordert dit project de productie en circulatie van beelden die de 

menselijkheid, de waardigheid, de veerkracht en de vindingrijkheid van de mensen op 

doorreis respecteren. 

In het proces van het leren van nieuwe vaardigheden en het delen van hun verhalen, 

ontdekken de deelnemers en trainers uiteindelijk nieuwe manieren van kijken, luisteren 

ze naar elkaar en zijn ze in staat om hun verhalen te vertellen. De workshops hebben de 

kracht om paradigma's te verschuiven voor alle betrokkenen: vluchtelingen, hun familie 

en vrienden, trainers en gastgemeenschappen, waardoor rimpelingen ontstaan die zich 

over de hele wereld verspreiden. 

Het programma is erop gericht vluchtelingen de vaardigheden en de mogelijkheid te 

bieden om hun eigen verhalen over ontheemding te creëren en uit te drukken, in een 

context waarin hun vertegenwoordiging in de Europese publieke ruimte meestal in 

handen is van instellingen en de media. Deelname aan de workshops is een zeer 

empowerende ervaring voor vluchtelingen en het belangrijkste resultaat is de impact op 

hun leven door het leren, uitdrukken en delen van hun verhalen. 

Bovendien worden de alternatieve fotografische documenten door de verspreiding van 

de tijdens de workshops geproduceerde getuigenissen een katalysator voor verandering 

en voor wederzijds begrip van de massabewegingen van de bevolking die onze wereld 

vormgeven. 
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De verspreiding van het eindresultaat (via online platforms, sociale media, kleine 

tentoonstellingen, publicaties of het versturen van door de deelnemers geproduceerde 

ansichtkaarten) en de mogelijkheid om participatieve activiteiten uit te voeren in de 

openbare ruimte (voor productie of verspreiding) zijn een manier om identiteiten, 

namen en beelden te geven aan de vluchtelingen die meestal worden afgeschilderd als 

een onpersoonlijke, naamloze massa in plaats van als individu, en om hun verhalen te 

delen. 

Beelden worden meer dan een boodschap: de fysieke en emotionele reis wordt 

getransformeerd in een groter verhaal, en wordt een verhaal dat we allemaal delen. 

 

sleutelwoorden: #participatieve fotografie #empowerment #creativemethodod 

#storytelling #lifestories #refugees #fotovoice 

 

PROGRAMMA: 

De workshops zijn opgebouwd rond twee modules: POSTCARDS en ROBOTECA, die 

technische bijscholing combineren met verhalen vertellen, delen en reflectie. Elke 

module is gebaseerd op boeiende, vernieuwende projecten waarin de vluchtelingen 

leren, delen en vaardigheden implementeren om hun eigen voorstellingen te 

produceren, de controle over hun verhalen te herwinnen en de gastgemeenschappen 

te verrijken met nieuwe perspectieven.    

Algemene doelstellingen: 

• het aanleren van technische vaardigheden die de sleutel vormen tot 

zelfvoorziening in de digitale economie 

• om dominante verhalen uit te dagen en een nieuw denkbeeld over ontheemden 

te creëren 

• het implementeren van een innovatieve onderwijspraktijk door middel van 

participatieve fotografie 

• om mensen in post/traumatische situaties in veiligheid te brengen, hun 

eigenwaarde te herstellen 

• het bevorderen van de teamgeest en de waarden van vriendschap, 

verdraagzaamheid en respect onder de vluchtelingengemeenschappen en de 

gastgemeenschappen 

• bevordering van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het 

in twijfel trekken van de vluchtelingencrisis 
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Specifieke doelstellingen voor studenten: 

• het vergroten van het gevoel van eigenwaarde door het verwerven van nieuwe 

expertise (schrijven, fotograferen, digitaal bewerken) 

• zich uit te spreken via verschillende communicatiemiddelen (schrijven, verhalen 

vertellen, fotograferen) 

• om vertrouwen te winnen door te delen in een veilige omgeving 

• om verhaaltechnieken te leren die de genezing kunnen bevorderen door het 

delen van traumatische ervaringen 

FORMAT:  

Deze workshops zijn specifiek gericht op vluchtelingen en asielzoekers, en ontheemden 

in het algemeen, met een maximum aantal van 20 deelnemers. 

Elke sessie duurt in totaal 12 uur over 3 dagen. 
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1.2 Theoretische achtergrond 

Negatieve stereotypen vernietigen 

Participatiefotografie is een krachtig instrument dat diepgewortelde stereotypen en 

machtsonevenwichtigheden bestrijdt en tegelijkertijd nieuwe soorten verhalen en 

mogelijkheden opent. 

In de beelden die de media overspoelen, zijn vluchtelingen bijna altijd stille 

onderwerpen. Ze zijn zelden hoofdpersonen met een agentschap, veel minder makers 

van hun eigen beelden. Machtsverhoudingen en ontmenselijkende patronen zijn diep 

ingebed in deze beeldmakende dynamiek. In de beelden die we zien van migranten die 

proberen de grens te beklimmen of in precaire bootjes te stapelen, hebben de media de 

macht om het dominante verhaal van een dreigende zwerm te creëren. Ook in het geval 

van bewakingsbeelden bij grensovergangen, ID-foto's op kaarten, paspoorten en 

asielaanvragen ligt de macht in handen van de staat. 

Participatieve fotoprojecten hebben als doel de machtsdynamiek tussen fotograaf en 

onderwerp te transformeren. Ze breken de illusie van een objectieve verteller af en 

leggen de macht in handen van de protagonisten. Participatieve fotografie vervangt het 

ene verhaal door een veelvoud aan verhalen, een veelvoud aan standpunten. Elk een 

menselijk leven, elk even valide en waardevol.    

Photovoice participatieve fotosessies zijn een zeer bewuste, speelse manier om de 

machtsverhoudingen ingebed in wie het verhaal vertelt, wiens verhaal wordt verteld, en 

zelfs wat het verhaal is. In het project See.Tell.Listen geeft participatieve fotografie een 

stem aan vluchtelingen die in de verbeelding van hun leven en ervaring op een zijspoor 

zijn gezet. De workshops creëren een context waarin het mogelijk wordt om hun eigen 

discours en verhalen vorm te geven, en stimuleren ook hun eigenwaarde en de digitale 

geletterdheid die steeds belangrijker wordt in digitale economieën en samenlevingen. 
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1.3 Inhoud van de sessies 

Voor het SEE.TELL.LISTEN project presenteert Fuga twee participatieve fotosessies die 

technische en vertelvaardigheden combineren om de vluchtelingen in staat te stellen 

hun eigen beelden te produceren en te delen. Als gevolg daarvan dragen ze bij tot het 

verminderen van de onzichtbaarheid en de machteloosheid die het vluchtelingenstatuut 

met zich meebrengt, wat hen vaak verhindert om met elkaar en met de bredere 

gemeenschap te communiceren. 

Om een meeslepende leerervaring te creëren, zijn de praktische vaardigheden ingebed 

in de activiteiten. Tijdens de uitvoering van de activiteiten verwerven de deelnemers 

technische kennis van fotografie, belichting, kleur, compositie, digitale verwerking, enz. 

en "zachte" vaardigheden zoals planning, luisteren en teamwork. 

De richtlijnen voor deze sessies zijn gebaseerd op eerdere ervaringen, maar er is ook 

een open element, omdat het belangrijk is dat de vluchtelingen zelf bijdragen aan het 

vaststellen van een aantal parameters: het onderwerp dat hen interesseert, 

bijvoorbeeld, en hoe de beelden zullen worden gedeeld. 
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CONTEXT MAAKT INHOUD 

Of het nu gaat om een goed georganiseerd vluchtelingenkamp, een gemeenschaps-

centrum of een informele vluchtelingenvestiging, het is van cruciaal belang dat de 

trainers de context en de locatie onderzoeken en bespreken, en nadenken over de 

situaties van de migranten en vluchtelingen die mogelijk deelnemen. Zijn ze net 

aangekomen? Zijn ze al tientallen jaren in het kamp? Hebben ze pas hun papieren 

gekregen? Als je met de workshop begint, kun je ontdekken dat je, wat je eerste ideeën 

ook zijn, al je plannen moet veranderen of aanpassen. Je kunt de zaken vlot laten 

verlopen door in de voorbereidende fase aandacht te besteden aan de context en 

tijdens de workshop een veilige context te creëren. Voor zover mogelijk, 

1) te achterhalen met welke grote problemen mensen te maken kunnen krijgen,  

2) persoonlijke contacten te leggen en vertrouwen op te bouwen met de gemeenschap 

3) duidelijke doelen en doelstellingen ontwikkelen: hoe wordt het materiaal dat uit de 

workshop komt gebruikt? 

Probeer ervoor te zorgen dat de workshop zich in een veilige, rustige en toegankelijke 

ruimte bevindt. Als je in een informeel of formeel vluchtelingenkamp werkt, houd er 

dan rekening mee dat er duidelijke afbakeningen kunnen zijn tussen verschillende 

etnische groepen, spanningsvelden of zones van betwiste controle en 

machtshiërarchieën die voor jou misschien niet zichtbaar zijn. Als je in een onzekere 

omgeving werkt, heb je een goede relatie nodig met mensen die het gebied kennen en 

er wonen, die je informatie kunnen geven over veiligheid. Werk zoveel mogelijk in 

neutrale en veilige ruimtes, zodat mensen zich kunnen concentreren op het project. 

De ijsbrekeractiviteiten zijn bedoeld om de deelnemers en de trainers op hun gemak te 

stellen, maar ze zijn ook het begin van het leer- en zelfontdekkingsproces dat een aantal 

kenmerken van de twee hoofdmodules zal bepalen.  

 

ICEBREAKER activiteiten:  

Elkaar leren kennen. De sessies beginnen met ijsbrekeractiviteiten die putten uit de 

ervaringen uit het verleden en de huidige dromen van de vluchtelingen. Trainers 

begeleiden de deelnemers door een reeks oefeningen die iedereen (zowel de trainers 

als de deelnemers) actief betrekken en die ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn 

gemak voelt. De inhoud komt voort uit de antwoorden op vragen als: waar wil je nu zijn? 

Wat is er onderweg met je gebeurd? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen 
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jouw situatie en die van andere vluchtelingen? Hoe zou het voelen om je familie te 

kunnen ontmoeten?  

Door de ijsbrekeractiviteiten begint de groep vertrouwen op te bouwen. Deelnemers 

krijgen een gevoel van de kracht van participatieve fotografieprojecten en beginnen 

vertrouwd te raken met de technieken en apparatuur.  

/vaardigheden: brainstormen, luisteren, analyseren en selecteren van beelden, focus: 

wat wil je zeggen?, groen scherm, basis fotobewerking. 

 

POSTCARD-sessie:  

De focus ligt op het ontwikkelen van vertelvaardigheden, door middel van fotografie en 

woorden (bijschriften). De inhoud wordt ontleend aan het leven en de ervaringen van 

de vluchtelingen. Een belangrijk onderdeel van de sessie is een technische en 

conceptuele training die de deelnemers de mogelijkheid geeft om te rapporteren over 

hun eigen leven en om beelden te creëren die ze willen delen door middel van 

ansichtkaarten. De deelnemers denken na over de verschillen tussen de verschillende 

soorten beelden, zoals de gebruikte mediaverslagen en ansichtkaarten, en de soorten 

reizen of verplaatsingen waarmee ze meestal worden geassocieerd.  

Na het maken en selecteren van foto's schrijven de deelnemers bijschriften voor hun 

ansichtkaarten in een proces waarbij ze moeten nadenken over hoe ze woorden kunnen 

gebruiken om hun beelden te ondersteunen bij het vertellen van hun verhaal. In het 

laatste deel van de sessie worden ze uitgenodigd om hun ansichtkaarten te delen buiten 

de workshop om. 

/vaardigheden: analyse van verschillende soorten beelden, het fotograferen van je 

omgeving, belichting en compositie, de relatie tussen woorden en beelden, het schrijven 

van bijschriften, het plannen van een project, het productieproces, de circulatie van 

beelden.  

 

ROBOTECA-sessie:  

Samenwerkend beelden vormen. Na het maken van studioportretten van elkaar 

verdelen de vluchtelingen hun portretten in drie stroken. SEE.TELL.LISTEN: ogen, 

neus/oor, mond. Deze worden dan een manier om te reflecteren op wat ze zien, hun 

ervaringen te delen en hun verhalen te vertellen. 

De specifieke inhoud van de Roboteca-workshop is afhankelijk van de kenmerken en 

belangen van de groep. Het thema komt naar voren door middel van groepsdiscussies 

onder leiding van de trainer, die een belangrijk onderdeel van de sessie vormen.  
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/vaardigheden: de grammatica van portretten, beelden en identiteit, bewaking en 

controle, studiofotografie, collagetechnieken, representatie van "ons", individuele en 

collectieve identiteit, geschreven expressie 

 

Voorbeelden van eerdere Roboteca workshops: 

 

• Roboteca "Il Mare" (De Zee), Sicilië, februari 2017 

De workshop bracht twee groepen studenten met polaire tegengestelde ervaringen 

samen: Siciliaanse schoolkinderen en migranten die vastzitten in het detentiecentrum 

van de stad. De tieners deelden hun verhalen, gevoelens en verbeeldingen en creëerden 

uiteindelijk nieuwe gezichten: het oog van een Siciliaanse student in combinatie met de 

neus van een Libische migrant, de mond van een Senegalese vriend. 

 

• Roboteca "New ID", Frankfurt, februari 2018 

Deze workshop bracht ook tieners uit Frankfurt samen met migrantenasielzoekers die 

al twee jaar in Duitsland wonen en betrokken zijn bij het langzame proces van integratie 

in de lokale gemeenschap. Via de workshop konden ze praten over hun verschillen en 

overeenkomsten, hun tradities en herinneringen. 

 

• Roboteca "#respect" Parijs Ivry-sur-Seine, juli 2018 

In Parijs werd de Roboteca-workshop gehouden in het Emergency Housing Center in 

Ivry-sur-Seine. Vijftien vrouwen in de leeftijd van 26 tot 60 jaar die in Parijs in de 

asielprocedure zitten, werden uitgenodigd om te spreken. Aan de hand van hun 

portretten en het delen van hun verhalen kozen ze voor de hashtag "respect" om alle 

vrouwen die het slachtoffer zijn van misdaad en aanranding te eren. 

 

• Roboteca "Go to Work", Beiroet, april 2019 

In een workshop voor Streets and Working Children (SaWC) creëerden kinderen 

gezichtscomposities als eerbetoon aan alle werkende kinderen die van hun kindertijd 

zijn beroofd. Bij het kiezen van de juiste woorden om hun verhalen te schrijven, gingen 

de kinderen een dialoog aan over de impact van kinderarbeid, de ontbering van de 

kindertijd en het onderwijs. 
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1.4 Consensus en participatie 

Participatieve fotografie kan een diepgaande en subversieve verschuiving in de 

machtsdynamiek teweegbrengen. Maar 'participatief' moet niet alleen een modewoord 

worden dat bestaande machtsverhoudingen verhult. Trainers nemen een positie van 

gelijkheid in en proberen collectieve, niet-hiërarchische besluitvorming in te bouwen, 

maar ze moeten zich er wel van bewust zijn dat het negeren van privileges het niet 

uitwist. Het is noodzakelijk om eerlijk en nederig te zijn. 

Participatie is een proces, geen eindpunt, dus trainers moeten het idee van perfectie 

loslaten en accepteren dat het altijd mogelijk is om verder te blijven pushen om de 

krachtdynamiek omver te werpen. 

Consensus is een vorm van niet-hiërarchische besluitvorming die gebaseerd is op het 

idee dat mensen de volledige controle over hun leven moeten hebben en dat de macht 

door iedereen moet worden gedeeld, en niet alleen in de handen van een paar mensen 

moet worden geconcentreerd. Het gaat om de vrijheid om de eigen koers in het leven 

te bepalen en het recht om een gelijkwaardige rol te spelen in het creëren van een 

gemeenschappelijke toekomst. Het wordt op grote schaal gebruikt in groepen die 

werken aan een eerlijker en rechtvaardiger samenleving, zoals kleine vrijwilligers-

groepen, coöperaties, sociale bewegingen en campagnenetwerken. 

Consensus kan worden gebruikt voor elk besluitvormingsproces, maar ook als een reeks 

vaardigheden om een niet-hiërarchische ruimte te beheren. Het kan zowel zeer machtig 
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zijn, maar ook tijdrovend, dus beoordeel de instrumenten die je het beste kunt 

gebruiken in de workshop. Deze zullen waarschijnlijk variëren afhankelijk van de lengte 

van het project, de grootte van de groep, enz. 

Vaardigheden voor het opbouwen van consensus: 

• Actief luisteren: Als we actief luisteren schorten we onze eigen denkprocessen 

op en geven we de spreker onze volledige aandacht. We doen een bewuste 

poging om iemands positie en zijn behoeften, zorgen en emoties te begrijpen. 

 

• Samenvattend: Een beknopte en nauwkeurige samenvatting van wat er tot nu 

toe gezegd is, kan een groep echt vooruithelpen, hetzij in de discussie, hetzij in 

de richting van een beslissing. Schets de opkomende raakvlakken en de 

onopgeloste meningsverschillen: "Het lijkt erop dat we bijna overeenstemming 

hebben bereikt over dat deel van het voorstel, maar we moeten dit deel verder 

onderzoeken om ieders zorgen weg te nemen." Controleer bij iedereen of je het 

goed hebt. 

 

• Synthese: Als je een conflict oplost of een beslissing neemt, zoek dan de 

gemeenschappelijke basis en eventuele verbanden tussen schijnbaar 

concurrerende ideeën en weef ze samen tot voorstellen. Concentreer je op 

oplossingen die tegemoetkomen aan de fundamentele behoeften en de 

belangrijkste zorgen die mensen binnen de groep hebben. 

 

Verdere middelen op: Veerkracht. Aarde, Kiemen van Verandering 

Consensus stroomschema : 

https://www.seedsforchange.org.uk/consflow 

 

2. 2. Beschrijving van de aangeboden methoden 

De methoden die in de Photovoice workshops worden gebruikt, draaien om twee 

belangrijke gebieden die elkaar kruisen: 1) technische vaardigheden en 2) creatieve 

expressie. 

In elke sessie worden de deelnemers begeleid door een proces van Planning, Productie, 

Verspreiding en Reflectie dat hen in staat stelt hun kennis uit te breiden, zich te uiten 

en te reflecteren op de ervaring.  
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In de planningsfase werken deelnemers en trainers samen om de parameters van de 

sessie te definiëren door middel van brainstormen en groepsdiscussies.  

In de productiefase leren en passen de deelnemers technische vaardigheden toe die hen 

in staat stellen hun persoonlijke opvattingen en ervaringen over het betreffende 

onderwerp te uiten. 

In het stadium van de verspreiding worden de resulterende beelden gedeeld of 

verspreid, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de sociale verbeelding en ons begrip 

van ervaringen die meestal tot zwijgen worden gebracht, uit te breiden. 

In het reflectieproces, zowel individueel als collectief, bespreken en analyseren de 

deelnemers de beelden en hun ervaring met betrekking tot het maken van beelden. Het 

is een reis waar zowel trainers als deelnemers samen aan deelnemen, als gelijken. 

 

3. 3. Vaardigheden van de trainer 

Facilitering is zeer belangrijk bij het bepalen van de ervaring, het leren en de 

empowerment die in de workshops plaatsvindt. 

Bij participatieve fotoprojecten gaat het enerzijds om het bijbrengen van technische 

vaardigheden en anderzijds om het ontwikkelen van inhoud en het vertellen van 

verhalen, en de trainers hebben verschillende vaardigheden nodig om deze te 

benaderen. 

Bij het aanleren van technische vaardigheden wordt ervan uitgegaan dat de trainer 

kennis heeft om deze over te dragen. Trainers in deze workshop hebben gedegen 

basiskennis nodig van fotografie, smartphones, digitale printers, een 

beeldbewerkingsprogramma zoals Photoshop, een desktop publishing programma zoals 

Indesign, internet zoeken, en het oplossen van technische basisproblemen. 

Trainers moeten deze kennis op een duidelijke manier kunnen overbrengen, met veel 

praktische oefeningen en voorbeelden, en ervoor zorgen dat alle deelnemers het 

begrijpen. 

Bij het genereren van inhoud wordt de trainer een facilitator. Het is duidelijk dat de 

deelnemers de kennis en ervaring hebben, en de trainer wordt een gids, die hen in staat 

stelt de kracht van de fotografie als hulpmiddel te ontdekken, en hoe ze het kunnen 

gebruiken om hun eigen verhalen te creëren. 

In die zin is het de rol van de trainer om ruimte te creëren voor de deelnemers om hun 

nieuwe vaardigheden te oefenen en met hen te experimenteren om hun verhaal te 

vertellen. De trainer moet de deelnemers aanmoedigen om te geloven in het belang van 

hun stem en om een brug te slaan tussen hen en de gastgemeenschap.  
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De rol van de trainer is het overbrengen van vaardigheden, het bieden van structuur, 

het stimuleren van participatie en het creëren van een veilige en zekere omgeving en 

een klimaat van vertrouwen. 

In de SEE.TELL.LISTEN workshop, moet de trainer zich bewust zijn van culturele 

verschillen en zoveel mogelijk leren over de cultuur waarmee ze werken. Dingen zoals 

kleding, lichaamstaal en ideeën over wat privé en openbaar is, kunnen beledigend of 

verwarrend zijn. 

Taal is een andere kwestie om te overwegen. Vertaling kan nodig zijn, en dit kan worden 

geleverd door de trainer, de deelnemers of een vertaler die speciaal voor dit doel wordt 

ingeschakeld. 

Participatieve fotoprojecten kunnen zeer lonend zijn, maar ook zeer veeleisend voor alle 

betrokkenen. Trainers moeten een evenwicht vinden tussen het harde werk van het 

leren van nieuwe vaardigheden en het verkennen van potentieel traumatische inhoud, 

en lichtere, meer speelse aspecten van het samen delen en maken van beelden. 

 

Wees vertrouwd met hun problemen, met hun uitdagingen, niet alleen een 

buitenstaander die komt, je bent daar geen toerist, je maakt op een of andere manier 

deel uit van de gemeenschap. 

Zakira 

 

Ik scan de groep altijd op degene die niet gaat praten of meedoen en ik probeer ze een 

opdracht of missie te geven, om ze een beetje te duwen. Ik let op de synergie van de 

groep zodat je geen buitenstaanders / insiders hebt. 

OST 

 

Het is heel belangrijk om de context te leren kennen en tijd te nemen voor mensen om 

ons te leren kennen en hun vertrouwen op te bouwen. Wat we voor elke workshop 

doen, we maken tijd in het begin waar we gewoon veel met de deelnemers praten, en 

we laten ze beelden en ansichtkaarten van eerdere workshops zien. We zeggen dat je 

foto's kunt maken als je wilt, maar dat hoeft niet. We laten de camera's zien, leggen de 

activiteiten uit, leren de betrokken mensen kennen, beginnen te integreren in de 

gemeenschap en bouwen die relaties op. Ze worden meer als vrienden en familie en zo 

is het mogelijk om samen iets te gaan creëren. 

Jungleye 
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4. Sessies 

4.1 Dag 1 - Het ijs breken, Inleiding en Eerste Oefening 

 

Inleiding 

IJsbrekers zijn een manier om elkaar te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en 

praktische vaardigheden te leren. Ze stellen trainers en deelnemers in staat om met 

elkaar in contact te komen en illustreren het potentieel van participatieve 

fotoprojecten. Door deze leuke activiteiten begint de groep samen te werken met foto 

+ digitale technologie + eigen verhalen. 

Drie ijsbrekeractiviteiten met betrekking tot ansichtkaarten worden hier beschreven.  

1) Ik wou dat ik... 

2) Een reünie 

3) Onderweg 
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De trainer kan kiezen om ze alle drie uit te voeren of om er twee uit te kiezen, 

afhankelijk van de groep.  

Deze ansichtkaarten-ijsbrekers introduceren het idee om het ansichtkaartformaat te 

gebruiken, dat in de Postcards-sessie op dag 2 wordt voortgezet. Het idee is om 

vertrouwen te creëren en de basis te leggen voor de rest van de training. 

 

Theorie/Achtergrond 

Het doel van deze activiteiten is om de zaken in beweging te krijgen. Deze activiteiten 

zijn bedoeld om vluchtelingen op verschillende manieren te laten nadenken over hun 

ervaringen. Ze laten ook de kracht van participatieve fotografie in actie zien: de 

verbeelding kan groeien, alles is mogelijk, normale grenzen zijn niet van toepassing. 

De oefeningen zijn leuk en de resultaten zijn snel en indrukwekkend. Ze laten de 

deelnemers kennismaken met het hele proces van een participatief fotografieproject, 

van planning en brainstorming tot productie en expositie/verspreiding van de 

resultaten. 

De focus ligt op het brainstormen van ideeën en het produceren van snelle resultaten 

in plaats van aandacht te besteden aan details zoals compositie en verlichting, maar 

deze concepten worden hier geïntroduceerd, om te worden ontwikkeld in de volgende 

sessies.  

Het postkaartformaat is een manier om discussies op gang te brengen over verschillende 

soorten beelden en verschillende soorten reizen: toerisme, migratie, gedwongen 

verhuizingen etc. Deze ansichtkaart-ijsbrekers zijn een niet-intimiderende manier om te 

gaan praten over hun dromen en ervaringen, over hoe ze zichzelf zien, over 

eenzaamheid en verbondenheid, enz. 

Het gebruik van het groene chromakey-scherm is een manier om de fysieke ruimte waar 

de workshop wordt gehouden te verlaten: net als het tovertapijt van Aladdin stelt het 

de deelnemers in staat om naar andere tijden en plaatsen te reizen, een andere ruimte-

tijd dimensie. Het gebruik van het groene scherm is ook gekoppeld aan film- en video-

industrieproducties, waardoor het onpersoonlijke, geobjectiveerde beeld van de 

vluchtelingen dat door de media en de fotojournalistiek wordt gepresenteerd, wordt 

gedestigmatiseerd en mensen hun eigen persoonlijke verhalen en identiteit kunnen 

nabootsen.  
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Methodologie 

1) Ik wou dat ik... 

Een snelle, leuke manier om een interactief fotografieproject te creëren, waarbij de 

deelnemers zichzelf naar de gekozen bestemming vervoeren. 

-Start met een brainstormsessie. Vraag: Waar wil je nu zijn? 

De deelnemers werken met z'n tweeën en vragen elkaar om de beurt waar ze willen 

zijn, en een mentaal beeld van die plek. Vraag ze na een paar minuten om hun 

antwoorden met de groep te delen, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. 

-Stel een groen chromakey-scherm op, vraag de deelnemers om foto's van elkaar te 

maken. 

-Werken op laptops, zoeken op het internet naar afbeeldingen van de gekozen 

bestemmingen, te gebruiken als achtergrond. 

-Met wat snelle, eenvoudige, post-productie, kunnen de deelnemers zichzelf op de 

achtergrond plaatsen. 

-Gebruik een digitale printer om de resultaten af te drukken, en de ansichtkaarten zijn 

compleet. 

-Discussieer over wat de beelden hen laten voelen, hoe ze zich Europa voorstellen en 

hoe dat zich verhoudt tot de werkelijkheid.  

 

Vereiste apparatuur 

• Een computer met internetverbinding en 
beeldbewerkingssoftware 

• Groen chromakey-scherm 

• Digitale printer 
 
PHOTOSHOP 
De eerste dag geeft de trainer een korte introductie in 
Photoshop, waarbij hij uitlegt hoe het groene scherm werkt en 
hoe je het onderwerp van het portret kunt isoleren en kopiëren 
om hem of haar op een andere foto te zetten. 
Gebruikte technieken: 

• Selectie-instrumenten 

• Kleurenpalet 

• Lagenmasker 
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2) De reünie 

Deelnemers "herenigen" zich op magische wijze met familie en vrienden. 

-Op hun mobiele telefoons vragen de deelnemers aan familie en vrienden om hen nu 

meteen een foto van zichzelf te sturen. Misschien zijn ze aan het eten, rijden, werken, 

op bezoek... 

-Gebruik makend van het groene scherm, maken de vluchtelingen een foto van 

zichzelf. 

-De twee foto’s worden "samengevoegd" zodat de vluchtelingen "herenigd" worden 

met hun geliefden. 

-Wanneer de beelden klaar zijn, kunnen de deelnemers het bewerkte beeld naar huis 

sturen. De beelden kunnen gebruikt worden om te praten over hoe het voelt om 

gescheiden te zijn, over eenzaamheid, vriendschap, familie, enz.  

  

Vereiste apparatuur 

• Een computer met internetverbinding en 
beeldbewerkingssoftware 

• Groen chromakey-scherm 

• Digitale printer 

 

3) Onderweg 

 

Een activiteit die de deelnemers in staat stelt om verhalen over hun reizen te delen en 

na te denken over de mogelijkheden van het combineren van woorden en beelden. 

-De deelnemers nemen de foto's in hun telefoon door en halen er één uit van hun reis. 

-Elke persoon in de groep praat over zijn of haar foto, en waarom hij of zij die heeft 

gekozen.  

- Na het bespreken van hun verhalen schrijft elke deelnemer een bijschrift dat uitdrukt 

wat het beeld voor hem of haar betekent.  

-De foto's worden afgedrukt met de bijschriften en gedeeld.  
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Vereiste apparatuur 

• Digitale printer (aanbevolen model: Selphy Canon CP1300 
papier- en inktverpakking, postkaartformaat)  

 

BEWUSTMAKINGSACTIVITEITEN  

Zodra de ansichtkaarten zijn gedrukt, kunnen er publieke activiteiten worden 

georganiseerd voor verspreiding, expositie en circulatie van de resultaten.  

Nodig bijvoorbeeld mensen uit de ontvangende gemeenschap uit om een ansichtkaart 

te kiezen, een bericht te schrijven en deze aan een specifieke ontvanger te richten. De 

ansichtkaarten worden dan verstuurd, zodat de verhalen kunnen reizen.  

Uitkomsten en evaluatie 

Aan het eind van de dag denken de deelnemers na over welke nieuwe vaardigheden ze 

hebben geleerd, over de beelden die ze hebben gemaakt, over de interactie via die 

beelden, en hoe ze zich daardoor voelen: meer verbonden? meer in staat om zich uit te 

drukken? Er moet een veilige, niet-kritische omgeving zijn waar ze ook kunnen praten 

over alles wat hen verdrietig, ongemakkelijk enz. maakt. 

De ijsbrekeractiviteiten leggen de basis voor de rest van de Photovoice training. Na het 

uitvoeren van deze activiteiten hebben de deelnemers basisvaardigheden en enig idee 

van de mogelijkheden om ansichtkaarten te gebruiken als een vorm van expressie en 

communicatie.  
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4.2 Dag 2 - Praktijkmethode / Werkvorm 1: Ansichtkaartensessie 

 

Inleiding 

Photovoice ansichtkaarten zijn een zeer effectieve vorm van communicatie, waardoor 

vluchtelingen hun persoonlijke verhalen kunnen delen, met elkaar kunnen 

communiceren en mensen kunnen bereiken die soms geen ander contact hebben met 

vluchtelingen en asielzoekers, behalve via beelden uit de massamedia.  

De verhalen over ontheemding worden met een dosis ironie gepresenteerd: 

ansichtkaarten zijn een medium dat normaal gesproken wordt geassocieerd met leuke 

vakantieboodschappen. Deze module ondermijnt het postkaartformaat door de 

vluchtelingen de mogelijkheid te bieden hun echte leven te tonen en beelden te sturen 

naar hun vrienden en familie en de rest van de wereld: ansichtkaarten kunnen 

gemakkelijker grenzen overschrijden dan mensen. 

De ansichtkaarten geven het agentschap terug aan de vluchtelingen zelf, zodat ze hun 

eigen verhalen kunnen vertellen in plaats van het aan journalisten over te laten. Ze 

tonen de realiteit door de ogen van de mensen die meestal geen stem krijgen. 

 

Theorie/Achtergrond 

Een belangrijk onderdeel van de module is een technische en conceptuele training die 

de deelnemers de mogelijkheid geeft om over hun eigen leven te rapporteren en om 

beelden te creëren die ze via ansichtkaarten willen delen.  

Wanneer de trainer het idee van ansichtkaarten introduceert, worden de deelnemers 

uitgenodigd om na te denken over de verschillen tussen de verschillende soorten 

beelden, zoals nieuwsberichten, snapshots, reclame en ansichtkaarten, en over de 

ideeën die daarmee gepaard gaan. Deze mediageletterdheid is een sleutelvaardigheid 

voor mensen die in hedendaagse samenlevingen leven, en vooral belangrijk voor 

mensen zoals vluchtelingen die meestal machteloos staan tegenover anderen.  

In deze sessie ligt de focus op het aanleren van de vaardigheden van documentaire 

fotografie met behulp van smartphones, en de inhoud wordt ontleend aan het leven en 

de ervaringen van de deelnemers. Het aanleren van smartphonefotografie is een 

essentieel instrument voor migranten en vluchtelingen: hun telefoons en laptops zijn 

niet alleen een communicatiemiddel met hun familie en navigatie-instrumenten, maar 

ook een camera. Veel migranten en vluchtelingen gebruiken hun smartphone al om hun 

reizen te documenteren en hun SIM-kaarten zijn een archief van hun leven en de 
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veranderingen die ze doormaken. Hoe kunnen ze gebruik maken van de 

functionaliteiten van smartphones om hun bewustzijn te vergroten en als 

uitdrukkingsmiddel? Het leren gebruiken van meer dan de basisfuncties van de 

telefooncamera en het verkennen van de mogelijkheden van digitale beeldverwerking 

verbreedt de horizon van de mogelijkheden.  

Na het maken en selecteren van foto's schrijven de deelnemers bijschriften erbij. Dit 

proces vereist dat ze nadenken over het gebruik van woorden: om hun beelden te 

ondersteunen en hun verhalen te vertellen, om informatie te benadrukken of toe te 

voegen, om een standpunt te versterken, om feitelijke informatie vast te leggen, om het 

beeld persoonlijker of algemener te maken... Door het doorbreken van stereotypen 

kunnen de verhalen ontroerend, verheffend, emotioneel, somber of zelfs komisch zijn. 

Enkele van de vaardigheden die aan bod komen zijn vertrouwdheid met de 

smartphonecamera buiten de basis, beginselen van het licht als expressief instrument, 

visuele syntaxis, visuele verhaaltechnieken en het schrijven van bijschriften: het vertalen 

van de betekenis van een beeld in woorden.  

 

Methodologie 

Participatieve fotografie is in de eerste plaats een manier om "samen te creëren". Deze 

sessie heeft een technische component, maar er moet ook veel zorg worden besteed 

aan het creëren van een ruimte waarin de relatie tussen het werk en de deelnemers tot 

bloei kan komen. 

-Start met een snelle ijsbrekeractiviteit door naar ansichtkaarten en andere soorten 

beelden te kijken. Elke persoon kan een beeld kiezen en het standpunt, de compositie, 

het verhaal beschrijven... Dit is een manier om de beeldgeletterdheid onder de 

deelnemers aan te moedigen, die kunnen worden aangemoedigd om de informatie in 

de beelden te "lezen".  

-Theorie: een introductie in de smartphonefotografie. Hoe je verder gaat dan de basis 

om meer controle te hebben en om ervaringen en indrukken te kunnen overbrengen.  

-Praktijk: Photowalk. Vraag de deelnemers om hun smartphone te gebruiken om foto's 

te maken langs een route of pad dat ze regelmatig gebruiken: leg bekende objecten, 

hoeken en bepaalde details vast. 

-Praktijk: Vreemdere dingen. Vraag de deelnemers om foto's te maken van aspecten van 

de gastgemeenschappen die hun aandacht trekken. Bijzondere details of incongruenties 

van de plaats waar ze wonen.  

-Analyse: Terug in de klas, vraag de deelnemers om hun foto's te delen, en praat over 

het proces. Het doel is om te reflecteren op interculturaliteit en de ervaringen en 



  

 

22 
 SEE.TELL. LIJSTEN. 

 www.seetell-listen.com 

 

sensaties van de nieuwe plek. Het maakt een vergelijking mogelijk tussen migranten in 

verschillende stadia van hun reis, en kan ook wijzen op mogelijke integratieproblemen 

met sommige deelnemers. 

-Praktijk: Bijschriften. Vraag de deelnemers om uit elke oefening een afbeelding te 

kiezen. Druk de foto's af en vraag de deelnemers om een bijschrift op de achterkant te 

schrijven. In eerdere workshops gaven sommige deelnemers uiting aan hun frustratie, 

terwijl anderen moeite hadden om de juiste woorden te vinden. Door met elkaar te 

praten en met de trainer kunnen de deelnemers hun stem vinden. 

-Gebruik makend van Indesign, maak een ansichtkaartsjabloon klaar. Deelnemers 

kunnen dan het bijschrift toevoegen in hun eigen taal, met een vertaling in de taal van 

het land waar de workshop wordt gehouden. 

-Druk de ansichtkaarten af, afbeelding op de voorkant en onderschrift op de achterkant.  

-Wanneer ze gedrukt zijn, kunnen de ansichtkaarten worden uitgewisseld en gedeeld. 

Deelnemers kunnen ze naar hun familie of vrienden sturen, of een evenement 

organiseren om ze te delen met de gastgemeenschap of anderen die de wereld nog 

nooit door de ogen van vluchtelingen hebben gezien. 

Vereiste apparatuur 

• Een computer met Indesign (of een soortgelijk) desktop 
publishing program 

• See.Tell.Listen Indesign ansichtkaartsjabloon  

• Digitale printer 
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FOTOGRAFIE VAARDIGHEDEN GEDEKT: 

• Smartphone camera's en het optimaliseren van hun prestaties 

• Training van het oog: leren zien met een fotografisch oog 

• Verlichtingsbasis als expressiemiddel: licht/schaduw/helderheid/afstand 

• Visuele syntaxis: compositie 

• Visuele syntaxis: brandpuntsafstand 

• Visuele syntaxis: standpunt 

• Overzicht van de fotomarkt: beelden zijn zo alomtegenwoordig, dat het 

belangrijk is te weten hoe ze circuleren 

 

 

VERHALENDE VAARDIGHEDEN BEHANDELD: 

• Beeldanalyse: wat zegt de foto? 

• Verhalende structuren: hoe een eerstepersoons verhaal te vertellen 

• Storytelling: hoe een reeks foto's een verhaal kan vertellen 

• Schrijven: het vertalen van de betekenis van een afbeelding in woorden 

• Social media: hoe verhalen te delen over social media-platforms heen 

 

 

Uitkomsten en evaluatie 

Terwijl de beelden worden gemaakt en besproken, zijn de deelnemers in staat om hun 

gevoelens te verwerken door het delen van hun gedachten, gevoelens, meningen en 

verhalen en natuurlijk de resultaten van hun werk: de ansichtkaarten. 

Zodra de ansichtkaarten klaar zijn, kan de groep beslissen hoe ze te delen, met hun eigen 

netwerken, de gastgemeenschap of daarbuiten. De ansichtkaarten kunnen de eerste 

stap zijn naar het contact met de "andere", de onbekende realiteit van de vluchtelingen. 

Wanneer ze worden gedeeld, creëren de ansichtkaarten relaties tussen verschillende 

mensen: de fotograaf is de eerste persoon die zijn of haar gevoelens uitdrukt, een 

tweede persoon kan erdoor beïnvloed worden en er een boodschap op schrijven, en de 

boodschap kan door een derde persoon bereikt en gelezen worden, of nog veel meer. 

Door middel van deze activiteit worden beelden overwogen en besproken, wat 

verschillende soorten reacties en emoties genereert. Dit proces geeft vorm aan de 

dialoog tussen alle mensen - migrerend of niet - en er ontstaat een geëngageerd, 

betekenisvol begrip. 
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4.3 Dag 3 - Praktijkmethode / Werkvorm 2: Roboteca Module 

Inleiding 

Roboteca1 is een participatieve fotoworkshop op basis van de "robot" of automatische 

portretten die door rechtshandhavingsinstanties worden gebruikt om identikit-beelden 

te maken, die vaak bepaalde bevolkingsgroepen criminaliseren.  

De Roboteca-methodologie ondermijnt dit idee. Na het leren van de basis van 

studiofotografie en het laten maken van hun portret, gebruiken de deelnemers de 

collagetechniek om gezichtscomposieten te creëren: nieuwe identiteiten voor degenen 

die hun land zijn kwijtgeraakt tijdens de vlucht. 

Dit is een sessie die ook discussie, schrijven en delen vereist, dus het is een manier om 

een dialoog over beeld en identiteit op gang te brengen, en een krachtig instrument 

waarmee vluchtelingen hun ideeën over identiteit kunnen overwegen, uitdrukken en 

transformeren. 

Bij het mengen van gezichten ontstaat een nieuwe identiteit door hybridisering en 

culturele uitwisseling. 

 
1 Roboteca is a project developed by Jungleye, especially adapted for the See.Tell.Listen project. 
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EYES: zie - stel je voor - vertegenwoordig - stereotypen - huil - ontdek - kijk - staar 

NOSE & EARS: ruiken - horen - voelen - luisteren - ervaren 

MOUTH: praten - discussiëren - argumenteren - zingen - schreeuwen - stem - taboe 

 

Theorie/Achtergrond 

Roboteca richt zich op ontheemden, migranten en vluchtelingen, maar ook op de 

gastgemeenschappen. Het Roboteca gezichtscompositieproces is een instrument voor 

reflectie en aanklacht, maar het bevordert ook de sociale cohesie en sociale stabiliteit, 

door het creëren van banden en sociaal draagvlak voor de deelnemers. Het is ook een 

manier om beeldrechten, toestemming en privacy kwesties te omzeilen, vooral in 

workshops met minderjarigen. 

De workshop is geïnspireerd op kunstzinnige therapiemethoden en functioneert als 

groepstherapie. Creativiteit is een psychologisch hulpmiddel dat een genezing van het 

innerlijk begint. Het is niet verwonderlijk dat deelnemers van alle leeftijden zeer sterke 

emoties ervaren, omdat hun zintuigen tot leven komen en ze nieuwe manieren vinden 

om te delen door middel van deze participatieve fotografie-oefening. 

De Roboteca-methodiek is gebaseerd op het maken van portretten en vervolgens het 

verdelen van het gezicht in drie stroken. Deze elementen nemen de kracht over om 

gevoelens en emoties uit te drukken. Deelnemers 

SEE Zien met hun ogen, herkennen elkaar, of sluiten ze af. 

TELL Vertellen, spreken en klagen met hun mond...  

LISTEN Luisteren, voelen, ademen met hun oren en neuzen.  

Deze elementen worden vervolgens opnieuw gemengd en gedeeld.  

Mijn ogen worden de jouwe, zijn mond wordt de hare, wil je me je mond lenen? Wat 

staat er? 

Roboteca heeft ook een belangrijke vertel- en schrijfcomponent. De methodologie is 

een katalysator voor het delen van verhalen, ontmoetingen en herinneringen. Het 

verzamelt woorden en gezichten van de wegen naar de ballingschap, in een soort van 

prachtig lichaam. 

 

Methodologie 

-De eerste stap is het kiezen van een onderwerp voor de SEE.TELL.LISTEN Roboteca. Laat 

de deelnemers voorbeelden zien van eerdere Roboteca workshops, en vraag hen om 

een onderwerp te bedenken dat hen allemaal raakt. Dit is een belangrijke stap, dus 
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neem de tijd om te brainstormen in kleine groepen en bespreek het dan samen. 

Afhankelijk van de groep en de context, als de trainer vindt dat dit te lang gaat duren, 

kan hij of zij een onderwerp voorstellen dat waarschijnlijk iedereen zal interesseren, en 

het bespreken om te zien of het consensus en interesse genereert.  

-Studio portretten theorie: Bespreek de basisprincipes van studiofotografie, inclusief 

belichting en standpunt. Hoe verandert het portret als ik dichterbij of verder van de 

lichtbron kom? Als ik de positie van de camera verander? 

-Studio-portrettenpraktijk: deelnemers maken portretten van elkaar in de draagbare 

studio. Alle foto's moeten close-ups zijn, ingelijst op dezelfde manier, zoals ID-foto's. 

Gebruik, indien mogelijk, een mobiele bewerkingsapplicatie zodat alle portretten 

hetzelfde filter hebben: alle zwart-wit, of bijvoorbeeld met dezelfde toon. Dit zal helpen 

om consistentie te geven aan de portretten die zijn gemaakt met behulp van fragmenten 

van de originele portretten.  

-Schrijfpraktijk: Vraag de deelnemers om een persoonlijk verhaal op te schrijven op een 

Roboteca SEE.TELL.LISTEN sheet. Als er een onderwerp is gekozen in het begin, moeten 

alle deelnemers over dit specifieke onderwerp schrijven in relatie tot hun eigen leven 

en ervaringen. Zo niet, dan kunnen ze meer in het algemeen schrijven over een fysieke 

of innerlijke reis of een ervaring die hun leven heeft veranderd. Vraag hen na te denken 

over wat ze zagen, wat ze hoorden of voelden, wat ze zeiden of hadden willen zeggen. 

-Druk de foto's af op de digitale printer 

-Collagepraktijk: Vraag de deelnemers om hun foto's in repen te knippen en ze 

vervolgens te delen en te verwisselen, om ogen, monden en neuzen van verschillende 

portretten in elkaar te zetten om zo nieuwe gezichten te creëren. Tijdens dit deel van 

de workshop mengen de deelnemers zich en vragen ze elkaar: Mag ik je mond hebben? 

Laat je me je ogen gebruiken? 

Terwijl ze de beelden hercombineren, delen de deelnemers ook verhalen: Wat hebben 

je ogen gezien? Wat heb je met je neus geroken? Wat zou je mond willen zeggen? 

-De deelnemers plakken de samengestelde gezichten op de daarvoor ontworpen 

SEE.TELL.LISTEN Roboteca bladen, met ruimte voor de foto's en de geschreven tekst 

ernaast.  

Vereiste apparatuur 

• Smartphones met camera of digitale camera 

• Scanner 

• Digitale printer 

• Schaar, lijm 

• SEE.TELL.LISTEN Roboteca bladen 
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Uitkomsten en evaluatie 

De geassembleerde portretten die hieruit voortvloeien, geven aanleiding tot 

onvolmaakte gezichten die zo goed mogelijk bij elkaar komen. De littekens, de 

uitdrukkingen en de kenmerken van de gezichten die de weg naar de ballingschap 

hebben afgelegd, worden opnieuw samengebracht in een proces van sociaal-culturele 

integratie. 

Aan het einde van de workshop delen de deelnemers hun samengestelde portretten in 

de vorm van ansichtkaarten of een boekje, of door de SEE.TELL.LISTEN sheet te nemen 

met de afbeelding en tekst, die de trainer zal scannen en aan de deelnemers geven. Het 

delen van hun werk is een manier om hun gevoel van prestatie en eigenwaarde te 

vergroten. Het stelt hen in staat om na afloop van de workshop te blijven reflecteren op 

hun verhalen en ervaringen en deze te delen met anderen. 
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5. Bijlagen: Een gids voor het maken van portretten met mobiele 

telefooncamera's 

 

 

 

 

De foto's in deze module zijn gemaakt tijdens de Postcards en Roboteca workshops en 

de bewustwordingsactiviteiten die Jungleye en Transit Tales tussen 2015 en 2018 hebben 

georganiseerd. Alle rechten voorbehouden. 

 

 

 


