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Inleiding 
 

Hero of Humanity is een interactieve game die je met de klas speelt om een gesprek over 

hulpbereidheid te starten. Wanneer help je iemand in nood? En wat doe je dan? Spelen 

geslacht, geloof, huidskleur of eigen ervaringen een rol bij de keuzes die je maakt?  

 

Doel van het programma 

Hero of Humanity stimuleert de hulpbereidheid onder jongeren door ze te prikkelen om na 

te denken over hun eigen gedrag en hen aan te moedigen om met elkaar in discussie te gaan. 

Daarnaast maken jongeren kennis met het werk van het Rode Kruis, wereldwijd en in 

Nederland. Dit gebeurt aan de hand van drie persoonlijke portretten van leeftijdsgenoten die 

dagelijks mensen helpen. Op deze manier creëren we bewustwording bij jongeren en 

vergroten we zowel hun handelingsbereidheid als hun handelingsbekwaamheid. Hero of 

Humanity kan ook worden ingezet als voorbereiding op een EHBO-cursus. 

 

Aansluiting curriculum en kerndoelen 

De gratis les is speciaal ontwikkeld voor mbo-studenten en bovenbouwleerlingen in het vo, 

in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Voor mbo-leerlingen sluit de les aan bij de kwalificatie-eisen 

van Loopbaan en Burgerschapsuren, in het bijzonder op de sociaal-maatschappelijke 

dimensie van burgerschap. Voor vo-leerlingen sluit de les aan bij de kerndoelen Mens en 

Maatschappij. Zo leren ze betekenisvolle vragen stellen over maatschappelijke kwesties, een 

beargumenteerd standpunt innemen en respectvol omgaan met kritiek (E36). Ze herkennen 

in hun eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten van keuzes op het gebied van 

wonen, werk en zorg (E42), alsmede de betekenis van respect voor elkaars opvattingen en 

leefwijzen, en respectvol omgaan met diversiteit binnen de samenleving (E43).  

 

Opbouw handleiding 

We beginnen met een overzicht van de les, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van alle 

stappen en voorbeeldvragen. In de bijlage vind je meer informatie over de grondbeginselen 

van het Rode Kruis.  

 

Meer informatie 

Deze handleiding bevat informatie om zelf een les Hero of Humanity te verzorgen. Mochten 

er toch nog vragen zijn, wil je een gastles aanvragen of wil je meer weten over een EHBO-

cursus? Stuur dan een bericht naar educatie@redcross.nl  

 

Na afloop 

Wij ontvangen graag jouw feedback en je ervaringen. Dat kan via ons online 

evaluatieformulier. Klik hier om het formulier in te vullen. 

mailto:educatie@redcross.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/LesHeroofHumanity
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Lesopbouw 

 

Benodigdheden 

• Beamer en computer met internetbrowser Chrome of Firefox. 

• Goede internetverbinding en WiFi die beschikbaar is voor leerlingen. 

• Leerlingen hebben een telefoon of tablet met internetverbinding nodig om mee te kunnen 

spelen. 

 

Voorbereiding (5 minuten) 

• Ga naar www.heroofhumanity.nl/start en log in. 

• Check of het geluid aanstaat voor de filmpjes. 

 

Introductie (10 minuten) 

• Wat gaan we doen deze les? 

• Optioneel: Waar kennen jullie het Rode Kruis van? 

• Alle leerlingen loggen met hun telefoon in op www.heroofhumanity.nl en voeren de code 

in die op het scherm staat. 

 

[Dit is een voorbeeldopbouw, filmpjes en portretten kunnen ook in een andere volgorde 

worden behandeld] 

 

BLOK 1: Help je anderen, ook als je zelf misschien gevaar loopt? (15 minuten) 

• Festival-video en dilemma’s, gevolgd door een klassikale discussie a.d.h.v. de resultaten. 

• Portret Siham en nabespreking over haar keuzes. 

 

BLOK 2: Zie je wanneer je anderen kunt helpen? (15-20 minuten) 

• Straat-video met dilemma’s, gevolgd door een klassikale discussie a.d.h.v. de resultaten.  

• Portret Romy en nabespreking over eigen ervaringen met noodsituaties. 

en/of 

• Portret Kevin en nabespreking over het filmen van slachtoffers. 

 

BLOK 3: Handelingsperspectieven (5 minuten) 

• Invullen van verschillende handelingsperspectieven in het nabesprekingsschema. 

 

Afsluiting (5 minuten) 

• Wat hebben leerlingen gezien, gehoord en geleerd?    

http://www.heroofhumanity.nl/start
http://www.heroofhumanity.nl/
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Techniek 
 

Inloggen 

De online omgeving werkt het beste in Google Chrome of Firefox. Bij gebruik van Internet 

Explorer heb je kans dat de filmpjes niet optimaal werken. 

 

Log in via: www.heroofhumanity.nl/start 

Vul hier je eigen e-mailadres in om een nieuw spel 

aan te maken.  Je komt dan op de homepage, waar 

zich alle onderdelen bevinden (zie afbeelding 

hiernaast). 

 

Leerlingen gaan op hun telefoon, tablet of laptop 

naar heroofhumanity.nl. Daar wordt gevraagd naar 

een code. Deze staat midden in het startscherm 

staat, in dit voorbeeld: 378183.  

 

Rechts in beeld zie je de teller oplopen. Hier kun je 

checken of iedereen is ingelogd. De deelnemer zelf 

krijgt op zijn/haar scherm ‘verbinden’ te zien.  

 

Alles om het spel te spelen, vind je op de homepage 

• Midden onderin de knoppen naar de video’s: OP ’T FESTIVAL en OP STRAAT. 

• Rechtsonder de portretten van Siham (Syrië), Romy (Nederland) en Kevin (Nederland).  

• Naast de portretten, zie je een spreekwolkje. Dit brengt je bij het nabesprekingsschema.  

 

Na het bekijken van ieder filmpje kom je via de knop ‘Home’ weer terug bij deze startpagina. 

Vanuit hier kun je dan het volgende filmpje starten.  

 

Onder de informatie rechtsboven vind je onze disclaimer en meer informatie over de makers 

van het spel. Door rechtsboven op de X te klikken, verlaat je het spel.  

 

Onder handleiding rechtsboven vind je de handleiding voor docenten.  

 

Opnieuw beginnen 

Mocht je twee lessen achter elkaar geven, dan kun je de eerste sessie sluiten door rechts 

bovenin op het kruisje te klikken. Je logt dan uit en kunt een nieuwe sessie starten door 

opnieuw in te loggen.  

  

http://www.heroofhumanity.nl/start
http://www.heroofhumanity.nl/
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Stap voor stap 
 

Voorbereiding (5 minuten) 

• Ga naar www.heroofhumanity.nl/start en log in met je eigen e-mailadres. 

• Na afloop ontvang je op dit adres een kopie van de resultaten.  

 

INTRODUCTIE (10 minuten) 

Stap 1: Wat gaan we doen deze les? 

Leg uit dat deze les gaat over het wel/niet helpen van anderen. Vertel dat we video’s zullen 

bekijken en dat leerlingen op hun telefoon, tablet of laptop zélf keuzes maken. Vervolgens 

gaan we met elkaar in gesprek, waarbij de telefoon, tablet of laptop niet nodig zijn.  

 

Optioneel: Introductie Rode Kruis 

Bespreek met de leerlingen waar ze het Rode Kruis van kennen, zowel in Nederland als wereldwijd. 

Laat eventueel het introductiefilmpje ‘Rode Kruis 150 jaar’ zien.1 

 

Stap 2: Inloggen 

Laat leerlingen inloggen: 

• Laat leerlingen om op hun telefoon, tablet of laptop naar heroofhumanity.nl gaan. 

• Laat leerlingen de code invullen. Deze code staat midden op het startscherm. 

• Schrijf voor de zekerheid de code op. Als iemand toevallig de verbinding verliest en 

opnieuw moet verbinden, kan hij of zij de code opnieuw invoeren en weer meedoen. 

• Houd bij hoeveel leerlingen ingelogd zijn en of dit overeenkomt met het aantal in de klas.  

• Meedoen en stemmen is anoniem. 

 

Leg kort het gebruik van de telefoon uit, kom hier desgewenst later nog een keer op terug: 

• De telefoon, tablet of laptop moet actief blijven. Dus raak af en toe even het scherm aan. 

• Bij verversen, verlaat je het spel. Ververs dus niet tussentijds, ook niet op je telefoon. 

• Als leerlingen de knop ‘verbinden’ op hun scherm zien staan, zijn ze juist ingelogd.  

• Bij het stemmen kunnen leerlingen zo lang de tijdsbalk loopt nog hun keuze wijzigen. Als 

de tijd voorbij is, wordt het laatste antwoord gebruikt. 

 

BLOK 1: HELP JE ANDEREN, OOK ALS JE ZELF GEVAAR LOOPT? (15 min) 

Stap 3: Op ‘t festival 

• Introduceer de video: je volgt een groep vrienden op een festival. Ze zijn net aangekomen 

en bevinden zich nog aan de rand van het festival. Vraag of de klas zich wil inleven in de 

hoofdpersonen. Ze zitten heerlijk te chillen als er ineens iets gebeurt. Dan pauzeert de 

video en vraagt het spel je om een keuze te maken. Vervolgens gaat de video verder en 

                                                 
1 Link naar video ‘Rode Kruis 150 jaar’: https://www.youtube.com/watch?v=WYRDukEIUqM  

http://www.heroofhumanity.nl/start
http://www.heroofhumanity.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WYRDukEIUqM
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komt er nog een keuzemoment. Na afloop is er ruimte om te overleggen, maar tijdens de 

video is het de bedoeling dat ieder voor zich een keuze maakt.   

• Start de video door op de knop OP ’T FESTIVAL te klikken en zeg tegen de klas: “Handen bij 

de knoppen!” Om mee te doen, moet iedereen op VERBINDEN klikken op de telefoon. 

• Benoem bij voorkeur tijdens de keuzemomenten wat de kern van de keuze is.  

o Eerste keuzemoment: “Er klonk een explosie en er is rook. Je weet niet wat er aan 

de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat gaan jullie doen, helpen of niet?”  

o Tweede keuzemoment: “Dit zijn die jongens die net het groepje lastig vielen, ze 

hebben hulp nodig. Gaan jullie ze helpen?” 

 

Stap 4: Nabespreking  

Als het fragment is afgelopen, kom je op de resultatenpagina. Bespreek: 

• Waarom zou je gaan helpen, of waarom niet? 

• Wat ga je doen? Wat houdt helpen in? En waar hou je rekening mee als je gaat helpen? 

• Benadruk dat helpen niet per se betekent dat je op de noodsituatie afgaat. Ook als je eerst 

jezelf in veiligheid brengt en dan hulp inschakelt (bijvoorbeeld 112 bellen), bied je hulp. 

Vergelijk de resultaten met die van alle deelnemers die het spel ooit hebben gespeeld: 

• Klik op ALLE DEELNEMERS. 

• Wat is het verschil tussen het eerste en tweede keuzemoment? Hoe komt dit? 

• Kun je bedenken waarom andere mensen andere keuzes maken? (Denk bijvoorbeeld aan 

studie, beroep, EHBO-certificaat, persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen etc.) 

 

Stap 6: Portret Siham 

• Vertel dat jullie gaan kijken naar Siham. Zij vertelt waarom zij als vrijwilligster voor het Rode 

Kruis (Rode Halve Maan) in Syrië is gaan werken en voor welk dilemma zij kwam te staan.  

• Klik op de HOME-button rechts in beeld en navigeer naar het portret van Siham 

rechtsonder.  

• Leerlingen kunnen tijdens dit filmpje niet stemmen en hebben hun telefoon dus niet nodig. 

 

Stap 5: Nabespreking 

Bespreek de dilemma’s die overeenkomen tussen het portret van Siham en de festivalgame: 

1. Ga je anderen helpen, ook als dit ten koste kan gaan van je eigen veiligheid? 

2. Maak je onderscheid tussen mensen die hulp nodig hebben? 

 

Siham maakt in haar werk voor het Rode Kruis geen onderscheid; niet op basis van afkomst, 

geloof of huidskleur. Het Rode Kruis helpt altijd eerst degene die de hulp het meest nodig 

heeft. Zie bijlage over de grondbeginselen over menslievendheid en onpartijdigheid.  

 

Voorbeeldvragen: 

• Wat was voor Siham de reden om te gaan helpen? Wat vind je hiervan? 

• Siham was 21, een leeftijdsgenoot. Kun je je voorstellen wat jij zou doen in zo’n situatie? 

• Heb je weleens iemand geholpen die je in eerste instantie liever niet help? Hoe ging dat? 
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BLOK 2: ZIE JE WANNEER JE ANDEREN KUNT HELPEN? (15-20 min) 
Stap 6: Op straat 

• Leg uit: we gaan weer verder met een keuzevideo. Deze is anders dan de vorige. Je volgt 

nu een meisje dat ’s avonds na het uitgaan over straat naar huis loopt en in allerlei situaties 

terecht komt waarin ze anderen kan helpen. Let op: dit keer kun je constant stemmen, dus 

moet je continu alert blijven en als je iets ziet op ‘helpen’ of ‘niet helpen’ klikken. 

• Klik onderin op de knop: OP STRAAT. Alle leerlingen moeten weer op VERBINDEN klikken. 

• Geef, als halverwege de video het perspectief wisselt van het meisje naar twee jongens, 

aan dat je nu niet meer het meisje volgt, maar de jongens. 

• Geef verduidelijking bij het laatste keuzemoment, aan het einde van het fragment. Anders 

dan bij de vorige dilemma’s verschijnt nu een vraag en een tijdsbalk in beeld.  

 

Stap 7: Nabespreking  

• Check of leerlingen de verschillende situaties herkend hebben. Hoe komt dat? Waar het 

bij deze nabespreking vooral over gaat is: heb je je ogen open? Zie je de momenten waarop 

je anderen kunt helpen? En wat voor manieren van helpen zijn er eigenlijk?  

• Combineer zoveel mogelijk de verschillende keuzemomenten. Waarom kiezen leerlingen 

ervoor om in de ene situatie wel te helpen en in de andere niet? Waar zit het verschil? 

o Wie help je eerder: man of vrouw, oud of jong, zwart of wit, homo of hetero? 

o Maakt het uit of jij alleen bent, of met anderen? Overdag of ’s nachts? Goed of 

slecht weer? 

o Maakt jouw stemming uit? Bijvoorbeeld of je haast hebt, een rotdag, of lekker 

in je vel zit? 

• Vergelijk met de antwoorden van alle deelnemers. 

 

Stap 8: Portret Romy & portret Kevin 

• Jullie gaan kijken naar één of twee portretten van Rode Kruis vrijwilligers in Nederland.  

• Portret Romy en nabespreking over eigen ervaringen en wat je zelf kan doen 

tijdens noodsituaties. 

en/of 

• Portret Kevin en nabespreking over het filmen van slachtoffers. 

• Klik op de HOME-button rechts in beeld en navigeer naar het portret van Romy of Kevin.  

• Leerlingen kunnen tijdens deze filmpjes niet stemmen en hebben hun telefoon dus niet 

nodig. 

 

Stap 9: Nabespreking portret Romy & portret Kevin 

Romy: 

Bespreek: Romy helpt niet alleen tijdens evenement als Rode Kruis vrijwilligster, maar ook in 

haar dagelijks leven. De belangrijkste boodschap is dat je altijd iets kunt doen, al is het maar 

iemand anders erbij halen, het slachtoffer geruststellen of vragen of hij/zij hulp kan gebruiken.  
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• Wat was de reden voor Romy om te gaan helpen? Wat vind je hiervan? 

• Heb je weleens een situatie meegemaakt waarbij je hulp kon bieden? Wat deed je toen? 

• Heb je weleens een situatie meegemaakt waarbij je zelf hulp nodig had? Wat gebeurde er? 

 

Kevin: 

Bespreek: Rode Kruis vrijwilliger Kevin heeft tijdens het zomercarnaval in Rotterdam 

meegemaakt dat hij bij een noodoproep werd belemmerd door omstanders die het 

slachtoffer ter plekke aan het filmen waren. Bespreek met de leerlingen wat zij hiervan vinden 

en wat je als omstander in zo’n situatie wel kan doen. 

• Stel je eens voor dat het een familielid of vriend is die daar ligt. Hoe zou jij dat vinden? 

• Waarom zouden omstanders een slachtoffer willen filmen? Wat zou het slachtoffer hiervan 

vinden? 

• Wat doe je als je anderen bij een ongeval ziet staan en het slachtoffer ziet filmen? Loop je 

door, ga je erbij staan of ga je helpen?  

• Zou je anderen aanspreken op hun gedrag, bijvoorbeeld filmen of in de weg staan? En hoe 

zou je dat doen? 

 

BLOK 3: HANDELINGSPERSPECTIEVEN (5 minuten)  
• Klik op HOME en vervolgens op de gesprekswolkjes rechts onderin. Bespreek de 

verschillende handelingsperspectieven die tijdens de les aan bod zijn gekomen nogmaals 

en bedenk samen of er nog meer handelingsperspectieven zijn in een noodsituatie. 

• Klik op de T, je kunt dan zelf een handelingsperspectief typen. Deze handeling kan je over 

het scherm slepen om een overzicht te maken. Om een handeling te verwijderen, sleep je 

deze naar de T, die verandert dan in een prullenbakje. 

 

Een voorbeeld-invulling (dit kan dus verschillen):  
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• Op deze manier wordt tevens inzichtelijk gemaakt dat er altijd iets is wat je kan doen, ook 

zonder EHBO-certificaat. Met een EHBO-certificaat kan je nog veel meer hulp bieden.  

• Vraag de leerlingen wie er al een EHBO-certificaat heeft en wie er een zou willen en 

waarom. 

 

AFSLUITING (5 minuten) 
Sluit de les af: vraag en bespreek wat leerlingen hebben gezien, gehoord en geleerd. 

 

Na afloop 

Wij ontvangen graag jouw feedback en je ervaringen. Dat kan via ons online 

evaluatieformulier. Klik hier om het formulier in te vullen. 

 

EHBO-cursussen 

Interesse om samen met de klas een EHBO cursus van het Rode Kruis te volgen? Kijk voor 

meer informatie op www.rodekruis.nl/ehbo of stuur een mailtje naar educatie@redcross.nl.   

 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/LesHeroofHumanity
http://www.rodekruis.nl/ehbo
mailto:educatie@redcross.nl
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Bijlage: Over het Rode Kruis 
 
Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en 

conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverleningsnetwerk ter wereld zijn we 

overal aanwezig.  

 

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van 

levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Bijzondere aandacht gaat daarbij 

uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere 

noodsituaties.  

 

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons 

betekenen deze dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste 

nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke 

mening niet ter zake doen.  

 

Menslievendheid 

Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. We 

streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.  

 

Onpartijdigheid 

Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst of 

politieke overtuiging.  

 

Neutraliteit 

Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.  

 

Onafhankelijkheid 

We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen 

blijven werken. 

 

Vrijwilligheid 

We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.  

 

Eenheid 

In ieder land kan maar één Rode Kruis of Rode Halve Maan vereniging zijn. Deze staat open voor 

iedereen en werkt in het hele land.  

 

Algemeenheid 

Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen 

elkaar.  

 

https://www.rodekruis.nl/over-ons/  

https://www.rodekruis.nl/over-ons/

