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Over het boek 
 
Ze zaten ooit allemaal in hetzelfde AZC: Leila, Amina, Sam, Wahid en zijn kleine 
zusje Hawa. Ze waren onafscheidelijk. Maar zoals dat gaat, ging ieder zijn eigen weg 
en begon een eigen leven in Nederland. Ze verloren elkaar uit het oog. 
Tot nu. 
Amina krijgt post – post waaruit blijkt dat een van hen verdwenen is. Is het een 
noodkreet? Een afscheidsbrief? Wat is er gebeurd? 
De oude vrienden zoeken elkaar op om de waarheid te ontdekken. 
 
Een spannend verhaal over vriendschap, vluchtelingen en verraad. 
 
 
Over de auteurs 
 
Carolien Ceton is hoofdredacteur bij Milieudefensie. Ze studeerde interculturele 
filosofie en schreef onder meer boeken over Simone de Beauvoir en de 
verzamelbundel Vrouwelijke filosofen. Bij Lemniscaat verschenen Hoog boven de 
wolken en Ik hoor er niet meer bij. 
 
Sergej Kreso is geboren in Sarajevo (Bosnië en Herzegovina). Hij studeerde 
journalistiek aan de faculteit voor Politieke Wetenschappen. Tijdens de Bosnische 
Burgeroorlog vluchtte hij naar Nederland, waar hij werkt als documentairemaker, 
journalist en muzikant. 

 
Meer info op: www.lemniscaat.nl 

  

 

http://www.lemniscaat.nl/
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Thema’s: angst, eenzaamheid, asielzoekers, familie, verraad, vluchteling, 
vriendschap, weglopen van huis, rechtspraak 
 

 

 
Lessuggesties 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Ik hoor er niet meer bij is geschikt voor kinderen 
vanaf 13 jaar. Onderstaande opdrachten zijn 
bedoeld voor leerlingen vanaf klas 2 van het 
voortgezet onderwijs 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 
 

Inleiding 
 
Introduceer Ik hoor er niet meer bij door uw leerlingen te laten nadenken over de 
volgende vragen.  

 

• Wat betekent het om ergens bij te horen?  

• Wanneer hoor je ergens niet meer bij?  

• Vind jij het belangrijk om ergens bij te horen? Waarom wel/niet?  

• Wat kan een reden zijn om te besluiten ergens niet meer bij te willen horen?  

• Hoe is het om ergens niet meer bij te horen?  

• Zijn er momenten waarop jij wel eens gedacht hebt dat je ergens niet meer bij 
wilde horen? Waarom was dat zo?  

• Licht toe dat het gevoel er niet bij te horen ook kan ontstaan wanneer je 
ergens nieuw bent. Vertel dat Ik hoor er niet meer bij het verhaal vertelt van 
jongeren die nieuw zijn in Nederland. Hoe zou dat voelen? En wanneer je dan 
nieuwe vrienden krijgt en ieder moet naar een andere plaats in het land 
vertrekken? Wanneer een van je ouders dan ook nog eens dingen doet waar 
je niet blij van wordt? 
 

Bied nu het boek aan uw leerlingen aan.  
 

 
 
 
 
 



LESSUGGESTIES BIJ IK HOOR ER NIET MEER BIJ LESMAKER 

 

 
 
Uitvoering 
Maak een keuze uit de onderstaande 
lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen. 
 
De moeilijkheidsgraad van de 
mogelijkheden wordt aangeduid met 
de volgende symbolen:  
 
 
 
 
Vluchtelingen 
 
De hoofdpersonen uit Ik hoor er niet meer bij zijn allemaal uit hun eigen land naar 
Nederland gevlucht.   
 
Opdracht 
Van je docent krijg je een opdracht over vluchtelingen. Voer deze uit. 

 
 

Voor de docent 
Op de site van de stichting vluchtelingenwerk kunt u 
onder andere het gratis lesmateriaal ‘geef vrijheid 
een gezicht’ vinden. Het thema wordt voor 
meerdere niveaus aangeboden. Kies de opdracht 
die het best bij het niveau van uw leerlingen past.  

 
 
 
Leesverslag 
 
Opdracht 
Lees Ik hoor er niet meer bij en maak er een leesverslag van. In deze handleiding 
kun je lezen hoe je een leesverslag maakt.  
Overleg met je docent of deze lijst voldoet aan de eisen die hij stelt aan een 
leesverslag.  
 
 
 
Boekblad  
 
Opdracht 
Maak een boekblad over Ik hoor er niet meer bij. Een boekblad is een 
presentatievorm waarin leerlingen een A4-tje helemaal volschrijven en tekenen met 
alles wat ze belangrijk vonden in een boek. Op deze site lees je precies hoe je een 
boekblad maakt en wat er op moet komen te staan.  
 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/voortgezet-onderwijs-educatiemateriaal
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/voortgezet-onderwijs-educatiemateriaal
http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20leesverslag.pdf
http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20boekblad%20C%20(2).pdf
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Ruzie thuis? Weglopen, of niet?  
 
In Ik hoor er niet meer bij loopt Leila weg van huis omdat ze het gevoel heeft dat haar 
vader haar heeft verraden en ze niet meer met hem onder een dak wil leven.     
Leila weet niet waar ze heen moet en zwerft op straat totdat ze wordt opgenomen in 
een tehuis.  
 
Opdracht 
Jaarlijks lopen er tientallen kinderen weg van huis, om verschillende redenen.  
Maak een informatieve poster waarop je tips geeft aan kinderen van jouw leeftijd, die 
eraan zitten te denken om van huis weg te lopen. Denk bijvoorbeeld aan: 

• welke andere oplossingen er zijn in plaats van weg te lopen,  

• waar kinderen veilig naartoe kunnen,  

• met wie ze contact op kunnen nemen,  

• wat ze moeten meenemen als ze echt besluiten om weg te gaan,  

• enz.  
 
Maak de poster af door afbeeldingen en grafieken toe te voegen. Zorg er ook voor 
dat je poster een titel heeft.  
Hang de poster vervolgens op in je school zodat je medeleerlingen er iets aan 
kunnen hebben.  
 

Voor de docent 
Hier vindt u een adres met informatie over 
weglopen. U kunt er voor kiezen een 
groepsgesprek te houden over dit onderwerp en 
gebruik te maken van de info van de GGD. 

 
 
 
Kookboek 
 
Een van de hoofdpersonen uit Ik hoor er niet meer bij is Wahid. Hij en zijn familie 
komen oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij loopt stage bij een rijwielbedrijf, maar hij 
kan ook heel lekker koken en daarom zorgt hij meestal voor het eten bij hem thuis. 
Kun jij ook zo lekker koken? 
 
Opdracht 
Je gaat zelf een gerecht maken dat jij heel lekker vindt en maakt daar een tutorial 
van. Een tutorial is een filmpje waarin je laat zien hoe je iets stap-voor-stap uitvoert. 
Je kunt ervoor kiezen om een stamppot of groentesoep te maken, maar je mag ook 
een ander gerecht kiezen.  
 
In je tutorial moet je…   

• …enthousiast zijn 

• …de ingrediënten en benodigdheden laten zien en benoemen 

• …stap-voor-stap duidelijk maken wat je doet  

https://www.jouwggd.nl/onderwerp/weglopen-van-huis/
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• …goed verstaanbaar zijn (gebruik ook ondertiteling voor mensen die slecht of 
niet kunnen horen) 

• …het eindresultaat laten zien  
 
Bewerk de filmpjes en zorg ervoor dat de tutorial tussen de drie en vijf minuten duurt. 
Maak de tutorial af door muziek en of tekstjes of afbeeldingen toe te voegen.  
 
 
 
Een app-verhaal  
 
In Ik hoor er niet meer bij sturen de hoofdpersonen elkaar regelmatig appjes. De 
schrijvers van het boek hebben ervoor gekozen om de appjes zo te laten staan en ze 
niet in ‘verhaalvorm’ te gieten.  
 
Opdracht 
Schrijf een verhaal waarin ook een conversatie via appjes gaat. Je verhaal moet 
ongeveer 1500 woorden lang zijn. Er moet een duidelijk begin, midden en eind zijn. 
Het genre van het verhaal mag je zelf kiezen, maar er moet wel een kantelpunt in het 
verhaal zitten (oftewel: een probleem moet worden opgelost).  

 
 
 
Kist vol geheimen 
 
De kinderen uit Ik hoor er niet meer bij vullen een kist met dingen die op dat moment 
belangrijk voor hen zijn en begraven die kist met het idee hem nooit meer op te 
graven.   
 
Opdracht 
Welke dingen zijn belangrijk voor jou? Vul een kist (of schoenendoos) met tien 
dingen die jij op dit moment belangrijk vindt. Schrijf op een briefje waarom deze 
dingen betekenis voor je hebben. Stop alles bij elkaar in de kist of doos en verstop 
hem. Over een paar jaar kun je de kist weer tevoorschijn halen en terugkijken op wat 
je ooit belangrijk vond.  
 
 
 
Social media challenge 
 
Leila is van huis weggelopen en wil echt niet gevonden worden. Daarom heeft ze 
haar Instagram- en Facebookaccount verwijderd. Ze heeft ook een ander 
telefoonnummer waardoor ze ook niet via Whatsapp of Snapchat te bereiken is.  
 
Opdracht 
Kun jij een week zonder sociale media? Ga de uitdaging aan en ‘verdwijn’ voor een 
week van alle sociale media. Je mag dus niks posten, lezen of liken op welk platform 
dan ook. Dus geen Whatsapp, geen TikTok, geen Snapchat, geen online spelletjes 
waarbij je contact hebt met anderen. E-mailen, Facetimen en bellen is ook uit den 
boze. Hoe gaat je dat af?  
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Houd een dagboek bij waarin je bijhoudt hoe deze week verloopt. Welke dingen heb 
je gedaan in plaats van op sociale media te zitten? Hoe verliep het contact met je 
vrienden? Hoe voelde je je? Schrijf alles zo gedetailleerd mogelijk op. Verwerk je 
bevindingen uiteindelijk in een opstel van ongeveer vijfhonderd woorden waarin je 
jouw week zonder sociale media beschrijft.  

 
 
 
Kruidenkwekerij 
 
Tijdens het verblijf in het AZC van Laageveen wilde de moeder van Amina graag een 
klein stukje tuin omspitten om een moestuintje te maken. Dat mocht niet van de 
leiding van het AZC, maar ze mocht wel wat kruiden kweken in een paar 
plantenbakken.  
 
Opdracht 
Je gaat zelf een paar groenten en/of kruiden kweken. Je hebt hiervoor nodig: lege 

plastic bloempotjes, potgrond en zaadjes.  

Doe een beetje potgrond in de bloempotjes, doe de zaadjes erin en bedek de 
zaadjes weer met een laagje potgrond. Geef ze ruim water. Zet de potjes op een 
plekje in de zon. Bekijk per dag of de plantjes nog water nodig hebben.  
Houd een dagboek bij waarin je per dag opschrijft of je de plantjes water hebt 
gegeven (zo ja, hoeveel water?) en hoeveel centimeter het plantje is gegroeid. Een 
keer per week neem je een foto van het resultaat.  
 
 
 
De Hot Seat  
 
Je bent een journalist en je hebt gehoord van het verhaal van de vier vrienden 
Amina, Wahid, Hawa en Sam die hun vermiste vriendin Leila weer terug hebben 
gevonden. Je vindt dit een interessant verhaal en wilt er een stuk over schrijven in de 
plaatselijke krant. Je maakt daarom een afspraak om de vijf vrienden te interviewen.  
 
Opdracht 
Voer deze opdracht uit in de vorm van een ‘hot seat’. De beschrijving van deze 
opdracht kun je hier vinden.  
 

Tip 
In overleg met je docent kun je ook zelf het interview uitwerken. Hierbij kun je 
ervoor kiezen om eerst de vragen te bedenken en vervolgens de antwoorden te 
geven alsof je een van de personages uit het boek bent. 

  
 
 
Vluchtelingenrecht  
 
Amina, Wahid, Hawa, Sam en hun familie hebben allemaal een verblijfsvergunning 
gekregen en kunnen dus naar school en een baan krijgen. Leila en haar vader 
hebben die verblijfsvergunning nog niet en daarom moeten zij nog in een AZC blijven 

http://lesmaker.be/files/Het%20uitvoeren%20van%20de%20Hot%20Seat.pdf
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wonen totdat ze te horen krijgen of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. Maar 
wie bepaalt dat eigenlijk? En waarom wordt iedereen zenuwachtig als de term IND 
valt?  
Hoe zit het Nederlandse rechtssysteem überhaupt in elkaar?  

 
 
 

Opdracht 
Van je docent krijg je een opdracht over de rechtspraak in Nederland. Maak deze 
opdracht en verwerk je antwoorden in een Powerpoint-presentatie.  
 

Voor de docent 
Op de website rechtspraak.nl vindt u een aantal 
opdrachten over het Nederlandse rechtssysteem 
voor de verschillende niveaus van het VO. Kies de 
opdracht die het beste aansluit bij het niveau van 
uw leerlingen.  
U kunt er ook voor kiezen hier het boek De 
zweetvoetenman in uw les te betrekken. 

 
 
 
Land van herkomst 
 
De vrienden uit het AZC van Laageveen komen allemaal uit andere landen, zoals 
Somalië, Afghanistan en Irak. Wat weet jij eigenlijk van deze landen?   
 
Opdracht 
Maak een padlet (www.padlet.com) met daarin feitjes en weetjes over een van de 
drie landen die hierboven is genoemd. Dingen die er zeker in moeten komen te staan 
zijn:  

• Waar ligt het?  

• Een kaart van het land 

• Wat is de hoofdstad? 

• Een beroemdheid uit dat land 

• Een bezienswaardigheid   

• Hoeveel inwoners heeft het land? 

• De meest voorkomende voor- en achternamen voor zowel vrouwen als 
mannen 

• De munteenheid 

• De hoogste berg  

• In welk jaar werd het eventueel onafhankelijk? 

• Wat is de staatsvorm? 

• Welke taal spreken ze er? 

• Welk alfabet gebruiken ze?  

• Hoe zeg je … in de taal (bedenk vijf woorden of zinnen)  

• Bedenk zelf nog vijf andere weetjes over het land die je aan de padlet 
toevoegt.  

 
Maak de padlet af door afbeeldingen toe te voegen. 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Werken-en-opleiding/Rechtspraak-en-het-onderwijs/Paginas/Rechtspraak-in-de-klas.aspx
http://www.padlet.com/
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Afronding 
Ter afronding van het project rond Ik hoor er niet meer bij kunt u een dag(deel) 
inroosteren om de leerlingen hun gemaakte werk te laten presenteren. Het is leuk om 
daarvoor ook andere leerlingen, ouders, familie en vrienden uit te nodigen.  
 
Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 
het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.  
 

U kunt ook overwegen om een uitstapje te maken naar een rechtbank, in aansluiting 

op de opdracht over het Nederlandse rechtssysteem.   


