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INT RODUCT IE
Over Skills for Life
Structureel hoge jeugdwerkloosheid, schooluitval, tekorten aan vaardigheden en 
mismatches zijn tegenwoordig grote uitdagingen in Europa. Effectieve reacties 
vereisen samenwerking, preventie en vroegtijdige interventie, ter ondersteuning 
van een soepele overgang van onderwijs naar werk. De ervaring leert dat vroege 
loopbaanbegeleiding jongeren beter ondersteunt en beter in staat stelt om een 
opleidings- en loopbaantraject te kiezen, dat bij hen past. Leerkrachten en educatief 
begeleiders hebben echter vaak niet de middelen om jongere leerlingen te oriënteren.  
Hoe kunnen jonge mensen vroegtijdig begeleiding krijgen, terwijl ze gelijktijdig 
uitgerust worden met de essentiële competenties voor hun toekomstige opleiding, 
werk en toekomst? Wat ze het meeste nodig hebben zijn zogenaamde “Life Design 
Skills”, dat betekent de kennis, mentaliteit en vaardigheden die ze nodig hebben 
om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun opleiding, en daarna 
om hun loopbaan te ontwikkelen in een werkomgeving die gekenmerkt wordt door 
voortdurende verandering. 
Het project “Skills for Life” heeft als doel deze vaardigheden door te geven aan jon-
geren door leerkrachten, jeugdwerkers, loopbaanadviseurs en ander onderwijzend 
personeel binnen en buiten scholen te ondersteunen.
In het kader van een strategisch partnerschap, mede gefinancierd door het Erasmus+ 
programma van de Europese Unie bundelden de volgende organisaties: Goethe-Insti-
tuut (Duitsland), Aliseo Liguria  (Italië), Școala de Valori (Roemenië), Tracé Brussel vzw 
(België) en City of Mannheim (Duitsland) de krachten om een “Orientation Toolbox” 
voor educatief medewerkers en leerkrachten te creëren om zo jongeren van 13-14 jaar 
beter uit te rusten met “Life Design Skills”.
De toolbox bevat: 

⚫ Check 4 Skills: een online zelfevaluatietool om het zelfbewustzijn van studenten 
te vergroten en hoe dit zich verhoudt tot verschillende professionale profielen 

⚫ Play 4 Skills: een bordspel om leerlingen op een speelse manier te helpen hun 
eigen kenmerken en die van verschillende functieprofielen te matchen 

⚫ Learn 4 Skills: een reeks lesmodules die leerkrachten / educatief begeleiders in hun 
omgeving kunnen implementeren, waardoor het bewustzijn en de vaardigheden 
van de leerlingen vergroot worden 

⚫ Teach 4 Skills: een training van een halve dag om leerkrachten / educatief begeleiders 
te leren om deze activiteiten te gebruiken, alsook beschikbaar in een online training 
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⚫ Impact 4 Skills: een impactbeoordelingsmethodologie waarmee leerkrachten / 
educatief begeleiders eenvoudig de impact en effectiviteit van hun interventies 
kunnen meten, zowel offline als online.

About Learn 4 Skills
Learn 4 Skills is een reeks lesmodules bestaande uit zes modules over relevante thema’s 
voor de vroege oriëntatie van jongeren. Met ruim 30 activiteiten of handige tips is 
Learn 4 Skills het meest uitgebreide onderdeel van de toolbox. 
Elk van de zes modules bevat 3-4 individuele thema’s die met uw groep jongeren 
kan worden behandeld.
De zes modules richten zich op de volgende onderwerpen:

1. Hoe ouders te betrekken en te informeren over het advies dat ze hun kinderen kunnen 
geven 

2. Sociaal bewustzijn 
3. Genderstereotypen bij het zoeken naar werk en hoe dit specifiek jonge vrouwen be-

invloedt
4. De arbeidsmarkt en de constante veranderingen begrijpen: waarom we “Life Design 

Skills” nodig hebben
5. Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan wereldwijde persoonlijk-

heidsprofielen
6. Begrijpen wat het betekent een leerloopbaan te kiezen. De invloed die het op het leven 

van jongeren zal hebben, waar ze rekening mee moeten houden bij het vervullen van/
wanneer ze kiezen voor dat soort carrière/leerloopbaan. 

De eerste module is specifiek bedoeld om met ouders in contact te komen en hen 
nieuwe methoden aan te leren om het onderwerp van oriëntatie met hun kinderen 
aan te pakken. Alle andere modules zijn bedoeld voor leekrachten of educatief be-
geleiders die rechtstreeks met jongeren werken.
We moedigen u aan zoveel mogelijk activiteiten, als mogelijk, met uw groep jongeren 
te doen om een meer holistisch resultaat te bereiken. Als u weinig tijd heeft, kunt u 
zich ook concentreren op de thema’s die het meest relevant zijn voor de behoeften 
van uw specifieke groep.  
Wij wensen u alvast veel succes toe. 
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LESMODULE Vaardigheden
2 Sociaal bewustzijn Sociaal bewustzijn

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
2.1 Waarom deel uitmaken 

van een groep 
2.1.1  De “spaghetti challenge” Alleen ga je 

misschien sneller, 
maar samen kom je 
verder.

Tijdens een creatieve uitdaging (toren 
maken met droge spaghetti en 
marshmallows) ontdekken ze eerst alleen, 
daarna samen in groep hoe ze een probleem 
kunnen oplossen. Door samen creatief na te 
denken ontdekken ze dat je meer bereikt als 
je in een groep samenwerkt.

2 opties:
- (1) of droge spaghetti 
+ marshmallows
(2) of heel veel pennen/
potloden en gommen
- Tafels

TABLE OF CONT ENT
LESMODULE Vaardigheden

1 Hoe ouders te betrekken en te informeren about the advice they can 
offer their children

Veerkracht
Flexibiliteit

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
1.1 Het life design 

paradigma
Ouders bewuster maken 
van het 
onderwijsparadigma.

Introductie van het Life Design 
Paradigma (begeleiding en 
onderwijsbenadering) aan de 
gezinnen.

- Tekst in het handboek

1.2 De rol van de ouders

1.2.1 Pak je toekomst Kinderen helpen hun 
toekomst op te bouwen 
door eigen reflectie.

Elke ouder vult een 'koffer' voor hun 
kinderen in, gevuld met positieve 
vaardigheden/kenmerken/ waarden 
die ze graag willen dat hun kinderen 
leren en meenemen als ze opgroeien.

- Blanco papier
- Pennen en potloden
- Bijlage: "de verrassende 
wereld van het ouderschap" 
- Bijlage: “de koffer”

1.2.2 Lieve ik Laat ouders nadenken over 
waar ze ooit zelf stonden 
en waar hun kinderen nu 
staan. Help ouders 
opnieuw contact te maken 
met hun 'innerlijke kind'.

Ouders schrijven een brief naar hun 
jonge zelf, waarin ze vertellen hoe hun 
dromen/problemen evolueerden, 
advies/gedachten uitten aan hun 
jonge zelf en uitspraken doen over 
hun persoonlijke paden.

- Blanco papier
- Pennen en potloden

1.3 Tips & Tricks Ouders weer in contact 
brengen met hun kinderen.

Een tekst die als basis kan dienen om 
een discussie/debat met de families 
op gang te brengen.

- Extra informatie
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
2.1.2 Goepsuitdaging 

voetballen
De voordelen (en 
zwaktes) van een 
groep ontdekken.

Tijdens een voetbaluitdaging ontdekken ze 
hoe ze in een groep kunnen samenwerken 
en een doel kunnen bereiken. Alleen kun je 
de sterkste van het team zijn, maar je kunt 
alleen winnen als je als groep/team speelt.

- Voetbal
- Open ruimte

2.2 Hoe te werken als een 
team

2.2.1 Het dierenrijk Leren over 
verschillende 
persoonlijkheden die 
leden van een groep 
kunnen hebben.

Door dierengedrag als voorbeeld te nemen, 
leren de jongeren hoe elke persoonlijkheid 
kan bijdragen in een team.

Bijlage: “dierenkaarten”

2.2.2 Teamrollen en 
verantwoordelijkheden

Leren hoe teams 
effectiever kunnen 
functioneren als 
leden een 
toegewezen rol 
hebben.

Jongeren zullen verschillende teamrollen en 
verantwoordelijkheden verkennen en leren 
hoe het toewijzen van een specifieke rol aan 
elk teamlid teamwerk effectiever kan 
maken.

-  Post-its
- Pennen en potloden

2.3 Het belang van feedback 
geven en ontvangen

Leren over 
verschillende 
feedbackconcepten 
als basis om zich 
assertief te uiten.

Jongeren zullen verschillende rollen spelen 
in verschillende rollenspellen. Na één ronde 
van het rollenspel krijgen ze de “regels om 
feedback te geven” en proberen vervolgens 
op een positieve manier feedback te geven.

- Bijlage: “regels om 
feedback te geven”
- Bijlage: “rollenspel 
blad” kleurgecodeerd 
per groep/per ronde

2.4 Je inleven in het 
perspectief van iemand 
anders en het begrijpen 
– het waardenspel

Verken het begrip 
empathie en koppel 
het aan persoonlijke 
waarden.

Jongeren spelen een spel waarbij ze 
waarden en geld krijgen. Ze moeten 
onderhandelen en daarbij leren ze de 
volgende concepten: de perspectieven van 
anderen begrijpen, empathie en compassie 
tonen, bezorgdheid tonen voor de gevoelens 
van anderen, verschillende sociale normen 
identificeren, begrijpen van de invloeden van 
organisaties/systemen op gedrag.

- Enveloppen (1/
jongere)
- Bijlage: 
“waardenkaartjes”  
(3/jongere)
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LESMODULE Vaardigheden

3 Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk en hoe dit 
in het bijzonder jonge vrouwen treft

Zelfbewustzijn
Zelfvertrouwen
Sociaal bewustzijn

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
3.1 Vrouwen op het werk

3.1.1  Jobs zijn voor iedereen Jongeren laten 
nadenken en 
debatteren over 
genderstereotypen in 
verschillende 
werkvelden.

Jongeren laten nadenken over bepaalde 
beroepen die voortkomen uit 
stereotypen en hoe onwetendheid over 
de realiteit van het beroep zelf het 
stereotype nog verdiept.

- Tablets of computers
- Blanco papier
- Pennen en potloden

3.1.2 Meeting met een 
professional

Aantonen dat 
stereotypen kunnen 
worden doorbroken.

Deze activiteit, gebaseerd op de 
reflectie die voortkwam uit de activiteit 
"jobs zijn voor iedereen" (W.U. 3.1.1), kan 
alleen plaatsvinden als de leerkracht 
erin slaagt een professional te vinden 
die bereid is om een getuigenis te 
geven. 
Op basis van de resultaten van het 
onderzoek van de jongeren zou de 
leerkracht een professional moeten 
vinden die op de een of andere manier 
het stereotype over hun job 
"doorbreekt". Verder kan de professional 
praten over de job en hoe die daar te 
terecht gekomen.

- Bijlage: “Beroeps 
ID-kaart”
- Pennen en potloden

3.2 Leiderschap en 
onafhankelijkheid

3.2.1 Emancipatie en 
Haar-Emancipatie

Zelfvertrouwen vinden 
en de juiste manier om 
initiatief te nemen.

Jongeren doen zelf wat onderzoek en 
ontdekken enkele rolmodellen. Hen 
helpen stereotypen of vooroordelen te 
laten begrijpen en hen laten inspireren 
door een of meer bekende mensen.

- Blanco papier
- Pennen en potloden
- Wifi
- Tablets of computers

3.2.2 Leider voor een dag Zelfvertrouwen vinden 
en de juiste manier om 
initiatief te nemen.

Als groep nadenken over een probleem 
in hun stad (bv.milieukwestie, fake 
news, gendergelijkheid, enz.) en 
manieren vinden om het aan te pakken. 
Tijdens deze oefening reflecteren 
jongeren eveneens over de 
eigenschappen van een leider.

- white paper 
- pens/colored pencils for 
the students to collect 
notes on their research.
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
3.3 Vrouwen in 

wetenschappen
Team work; reflection 
on stereotypes; 
dividing tasks within a 
group; public 
speaking/presentation 
skills

Voorbeeld zoeken van vrouwelijke 
wetenschappers, hun rol in de 
wetenschap en hoe ze als rolmodel 
kunnen fungeren.

-Flipchart of whiteboard 
-Bordstiften
-Rechthoekige kaarten of 
A4-papier om in liggend 
formaat te gebruiken
-Bijlage:
“blad 1” en “blad 2”
-Wifi
-Tablets of computers 
-Poster A2 of groter of een 
PowerPoint presentatie 

3.4 Een checklist voor 
inclusie

Handboek voor de 
leerkracht om te 
gebruiken bij het 
bespreken van 
genderstereotypen, 
inclusieve taal en 
communicatie.

Een reeks "tips & tricks", verwijzingen 
naar nuttige documenten/onderzoeken 
en voorbeelden van mogelijke situaties 
waarin het geleerde van W.U.3.1 – W.U.3.2 
en W.U.3.3 met betrekking tot 
genderstereotypen kan worden 
toegepast.

- Extra informatie

LESMODULE Vaardigheden

4 De arbeidsmarkt en de constante veranderingen begrijpen: 
waarom we life design skills nodig hebben

education and career perspective
self-initiative

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL

4.1 Wat is de 
arbeidsmarkt?

Begrijpen wat de 
arbeidsmarkt als geheel 
is en waaruit deze 
bestaat.

Te weten komen wat jongeren al weten 
over de arbeidsmarkt (door te 
brainstormen) en meer (details) over de 
arbeidsmarkt leren door met elkaar in 
interactie te gaan a.d.h.v. een kaartspel.

- Een whiteboard/ 
schoolbord/ flip-over
- Bijlage: “kaarten” 

4.2 Veranderingen op de 
arbeidsmarkt

4.2.1 Type jobs (oude 
versus nieuwe jobs)

Nadenken over vroegere, 
huidige en toekomstige 
veranderingen op de 
arbeidsmarkt.
Analyseren van de 
veranderingen (en ook de 
benodigde vaardigheden) 
doorheen de tijd.

Combineer foto’s van beroepen met één 
van de 4 categorieën (oude jobs die nog 
bestaan, jobs die nu niet meer bestaan 
of anders zijn, jobs van vandaag die in 
het verleden niet bestonden en jobs van 
de toekomst).
Daarna samen analyseren hoe de 
gevraagde vaardigheden van 
professionals in de loop van de tijd zijn 
veranderd.

- Bijlage: “oude vs 
nieuwe jobs” 
(afbeeldingen)
- Bijlage: “categorieën 
om aan de muur te 
hangen”
- Post-its
- Pennen en potloden
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL

4.2.2 De arbeidsmarkt 
verandert

Ontdekken hoe de 
arbeidsmarkt 
voortdurend verandert in 
de tijd.

Ontdekken hoe de arbeidsmarkt is/gaat 
veranderen door een SWOT-analyse te 
maken (Sterktes, Zwaktes, 
Opportuniteiten en Bedreigingen).

- Bijlage: “de 
arbeidsmarkt 
verandert” 
(afbeeldingen)
- Bijlage: “vragen”
- Pennen en potloden

4.3 Oude vs. nieuwe jobs

4.3.1 Oude versus nieuw 
vaardigheden: Life 
Design Skills

Reflecteren over jobs en 
welke vaardigheden 
nodig zijn voor een 
bepaalde job. Bovendien 
het benadrukken van het 
belang van de 
21e-eeuwse 
vaardigheden.

Verschillende jobs combineren met 
vaardigheden. Verder worden 
verschillende vaardigheden benoemd, 
evenals het belang van transversale 
vaardigheden.

- Bijlage: “oude vs 
nieuwe vaardigheden” 
(afbeeldingen)
- Bijlage: “21e 
-eeuwse 
vaardigheden”
- Blanco papier
- Pennen en potloden 

4.3.2 Oude versus nieuwe 
jobs en vaardigheden: 
samenvatting

Eindreflectie over de 
veranderende jobs en de 
veranderende 
vaardigheden die nodig 
zijn. Dit is een 
samenvatting van de 
vorige oefening (W.U. 
4.3.1).
(21e -eeuwse 
vaardigheden)

Eén beroep wordt uitgelicht en 
toegelicht. Het wordt duidelijk hoe dit 
beroep in de loop van de tijd is 
veranderd, evenals de vaardigheden die 
nodig zijn om dit beroep (in de 
toekomst) uit te oefenen.

- Bijlage: 
“samenvatting” 
(afbeeldingen)
- Blanco papier
- Pennen en potloden 

LESMODULE Vaardigheden

5 Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan 
wereldwijde persoonlijke profielen

Sociaal bewustzijn
Zelfbewustzijn

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL

5.1 Rolmodellen: 
beroemdheden die 
erin geslaagd zijn 
hun opleidings-/
beroepsdroom te 
verwezenlijken
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL

5.1.1 Inspirerende 
modellen

Discussie over wat succes voor 
hen betekent aan de hand van 
citaten van enkele beroemde 
personen. Ontdekken van de 
belangrijkste eigenschappen en 
levensmomenten van het 
beroemde personage dat ze 
hebben gekozen.

Een klein onderzoek doen naar 
mensen die een voorbeeld zijn 
van succes. Reflecteren over 
een "succesvol" persoon en 
welke kenmerken ze moeten 
hebben om succesvol te zijn.

- Blanco papier
- Pennen en potloden 
- Wifi
- Tablets of computers

5.1.2 Ontdek succes Begrijpen welke vaardigheden, 
karaktereigenschappen en 
vooral met welke uitdagingen en 
mislukkingen je wordt 
geconfronteerd om succesvol te 
worden.

Debatteren over de 
vaardigheden die nodig zijn om 
een succesvol persoon te 
worden.
Reflecteren en een persoonlijk 
idee ontwikkelen over hun 
persoonlijke definitie van succes 
en hoe daar te komen.

- Blanco papier
- Pennen en potloden 
- “De 8 eigenschappen 
die succesvolle mensen 
gemeen hebben: 8 om 
geweldig te zijn”

5.2 Nieuwe jobs: wat 
houden ze in en welk 
opleidingstraject 
heb je daarvoor 
nodig?

Nieuwe jobs ontdekken en hoe 
deze verband houden met het 
heden en de toekomst. Begrijpen 
dat de arbeidsmarkt snel 
verandert en nieuwe jobs en 
loopbaantrajecten met zich 
meebrengt.

Verdiepen van de kennis over de 
veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Door een 
eenvoudige benadering vanuit 
de huidige context, met 
verbeeldingskracht en een 
beetje onderzoek naar mogelijke 
toekomstige werkscenario's.

- Blanco papier
- Pennen en potloden 
- 2 flipcharts
- Wifi
- Tablets, laptops of 
computers

5.3 Beroepsprofielen en 
de vereiste 
vaardigheden

Het verschil tussen ‘zachte’ en 
’harde’ vaardigheden uitleggen 
en waarom ze zo belangrijk zijn.

Ontdekken van de grote 
verscheidenheid aan jobs, wat 
ze inhouden en welke 
vaardigheden nodig zijn.

- Bijlage: “lijst met 
veelvoorkomende jobs 
van A tot Z”
- Bijlage: “vragen over 
het beroep”
- Bijlage:
“wat zijn de dingen waar 
je goed in bent?”
- Markeerstiften
- Witte poster of vel 
papier
Optioneel:
- Wifi
- Tablets of computers 
- Kleurtjes
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL

5.4 Stereotypen 
gebaseerd op 
beroepsprofielen

Stereotypen aanpakken met als 
doel ze te overwinnen en te 
benadrukken dat het belangrijk 
is om gelijke kansen te hebben 
bij het betreden van de 
arbeidsmarkt.

Reflecteren over stereotypen 
met behulp van ‘feiten en 
meningen’. Door middel van 
geleide vragen wordt er 
gediscussieerd en aan het einde 
is er een debriefing.

Bijlage: “feiten en 
meningen”
-Blanco papier
-Pennen en potloden 
-Flip-overs of billboards

LESMODULE Vaardigheden

6
Begrijpen wat het betekent een leerloopbaan te kiezen. De invloed 
die het op het leven van jongeren zal hebben, waar ze rekening mee 
moeten houden bij het vervullen van/wanneer ze kiezen voor dat soort 
leerloopbaan.

Zelfbewustzijn  
Sociaal bewustzijn

N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
6.1 Besluitvormingsstijlen Bewustmaken van de 

verschillende manieren 
waarop mensen 
beslissingen nemen.

Introductie van de verschillende 
besluitvormingsstijlen en deze 
gebruiken als "karakters" in een 
spel.

- Bijlage: “verschillende zinnen 
voor de verschillende stijlen”
- Schoolbord of billboard

6.2 De levensbokaal Onderzoek naar individuele 
prioriteiten en waarden. 
Reflecteren over hun 
waarden (in het leven) en 
geliefden. Leren hoe ze het 
juiste perspectief op hun 
prioriteiten kunnen stellen. 
Alsook ontdekken van 
verbanden met en 
gevolgen op 
leerloopbaankeuzes.

Hun algemene levensprioriteiten 
en -waarden ontdekken tijdens 
'een spel' waarin ze de meer en 
minder belangrijke dingen in het 
leven kiezen. Proberen de 
gevolgen te bepalen van 
bepaalde leerloopbaankeuzes.

- Een grote bokaal (1.5 l)
- 6 golfballen
- Glas met kiezelstenen
- Glas met zand
- Klein flesje limonade of cola 
of…
- Bijlage: “mijn levensbokaal” 
(1/jongere)

6.3 Leren door fouten

6.3.1 Laten we eens 
nadenken over 
mislukking

Leren hoe te leren en op te 
staan uit fouten. 
Ontdekken dat falen een 
noodzakelijk en 
onvermijdelijk onderdeel 
van het leven is. Als we niet 
falen, zullen we nooit leren 
hoe we onszelf weer op de 
been kunnen brengen.

Een kaartspel spelen dat 
verband houdt met de 
mislukkingen van beroemde 
mensen.

- Bijlage: “geheugenkaarten” 
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N. LESONDERWERP LESDOELEN SAMENVATTING BENODIGD MATERIAAL
6.3.2 De redenen achter 

mislukking
Reflecteren over 
persoonlijk falen en hoe 
hiermee om te gaan.

Discussie over mislukkingen, 
wat de oorzaak ervan is en hoe 
je ervan kunt leren.

- Extra informatie

6.3.3 De levensrivier Je pad visualiseren als 
coherent en zinvol.

Een rivier tekenen dat iemand 
zijn/haar leven voorstelt, waarbij 
zowel de mislukkingen, maar 
ook (en vooral) de overwinningen 
worden gemarkeerd.

- Blanco papier
- Pennen en potloden
Optioneel:
- Kleurtjes

6.4 Vaardigheden, 
interesses en 
verwachtingen

Het verbinden van iemands 
persoonlijk idee over 
zichzelf (vaardigheden en 
interesses) en de 
verwachtingen van de 
sociale wereld rondom. Het 
identificeren van zichzelf 
en beginnen met het 
formuleren van 
toekomstige 
leerloopbaanhypothesen 
en het stellen van doelen 
voor verbetering.

Reflecteren over individuele 
sterke en zwakke punten, 
interesses en verwachtingen 
door middel van enkele 
groeps- en individuele 
activiteiten. Leren over 
interdisciplinaire 
sleutelcompetenties. 
Tot slot reflecteren over enkele 
eerste leerloopbaan-ideeën en 
individuele doelen/volgende 
stappen.

- Bijlage: “sociale, methodische 
en persoonlijke vaardigheden” 
in poster formaat
- Bijlage: “dat ben ik” (1/
jongere)
- Flipover
- Bijlage: "dit zijn mijn 
belangrijkste" en “mijn 
persoonlijke leerloopbaan 
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Icons meaning

Module Intro

Subject Introduction 

Working Unit

Material needed

Activity 

Important information
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Inleiding

Het belangrijkste doel van deze module is te 
benadrukken hoe belangrijk het is ouders te 
betrekken bij de groei van hun kinderen; door de 
activiteiten in deze module uit te voeren, zullen 
ouders hun veerkracht en flexibiliteitsvaardigheden 
versterken.  
De eerste, veerkracht, kan worden gedefinieerd als 
“het vermogen om te gaan met voortdurende verandering, 
nieuwe uitdagingen en toekomstige transities”, terwijl de 
tweede kan worden gezien als “de erkenning dat paden 
misschien niet lineair zijn, maar zich moeten aanpassen 
aan een veranderende realiteit, en nieuwe mogelijkheden 
herkennen als deel van een levenslange leergierigheid”.

MODULE 1:  
HOE OUDERS T E 
BET REKKEN EN T E 
INF ORMEREN 
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Familieleden betrekken helpt om een inclusieve en voortdurende leeromgeving 
te creëren, waar kinderen toegang hebben tot positieve en samenhangende 
ervaringen, zowel op het gebied van betere prestaties op school als meer in het 
algemeen in het leven.
Ouders zijn de opvoedingsfiguren die het dichtst bij jongeren staan. Zij bepalen de 
waarden en fungeren als rolmodellen voor de belangrijkste delen van het leven van 
hun kinderen. Bovendien helpt het om ouders actief te betrekken om een verbinding 
tussen de verschillende onderwijsgebieden tot stand te brengen, waardoor de ma-
nier waarop kinderen leren en ontdekken, dieper en stabieler wordt ondersteund.
We kunnen gemakkelijk stellen dat het gezin de grootste invloed heeft op het leven 
van een kind: de steun van familieleden is één van de beste stimulansen en voor-
spellers om de prestaties en het gedrag van jongeren te verbeteren. Door kinderen 
zich op hun gemak te laten voelen en hen bewust te maken van hun vaardigheden 
en capaciteiten, krijgen ze de kans om zelfverzekerd te zijn over hun keuzes, hun 
dromen en de verschillende wegen die ze hebben om die te bereiken.
De betrokkenheid van de ouders stimuleren, betekent ook dat ze de kans krijgen om 

meer vertrouwen te krijgen in hun rol en 
verder de kans die ze hebben om betrokken 
te zijn bij de onderwijsactiviteiten van hun 
kinderen. Een hoog percentage van ouders 
(van kinderen van leerplichtige leeftijd) zeg-
gen namelijk dat zij het gevoel hebben dat 
hun communicatie met de onderwijssector 
ondoeltreffend is.
Er zijn aanwijzingen dat er een hoge correlatie 
bestaat tussen de prestaties van jongeren, hun 
algemene levenstevredenheid, en de deelna-
me van ouders aan hun opleiding. Hoe eerder 
dit verband wordt gelegd, hoe groter de steun 
zal zijn voor het kind om goede prestaties te 
behalen. Wanneer een ouder positief be-
trokken is bij het onderwijs van zijn/haar 
kind, daalt het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters aanzienlijk en nemen de 

schoolprestaties toe. In dit geval voelen jon-
geren zich meer gemotiveerd om hun doelstellingen te bereiken, omdat zij een hoger 
niveau van eigenwaarde en motivatie hebben. Zij hebben namelijk de kans om over deze 
onderwerpen te praten in hun meest comfortabele omgeving: die van het gezin.
Dit zijn een paar redenen waarom het zo belangrijk is ouders te steunen in het fantas-
tische werk dat ze met hun kinderen doen, zodat zij zichzelf gestimuleerd, begrepen 

1
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en gezien kunnen voelen. We weten allemaal hoe moeilijk het soms kan zijn, maar 
we zijn ervan overtuigd dat het creëren van veilige ruimten waar het mogelijk is om 
ervaringen, ideeën, praktisch advies en hulpmiddelen te delen, één van de beste 
kansen is die we onze volgende generaties kunnen geven om zo briljant en sterk te 
groeien als ze maar kunnen.
In deze module, gemaakt in het kader van het E+ project “Skills for Life – Orientation 
Toolbox for Life Design”, vinden leerkrachten en docenten vier verschillende lessen die 
allemaal gericht zijn op het creëren van een open omgeving waarin het mogelijk is 
om het ouderschap te bespreken en te stimuleren. De verschillende lessen hebben 
betrekking op de rol van de ouders in een Life Design Perspectief. Verder zijn er enkele 
voorbeelden van succesvolle projecten in verband met het betrekken van gezinnen in 
het onderwijs van hun kinderen. Tenslotte nog een laatste gedeelte dat enkele “tips 
& tricks” bevat alsook voorbeelden van positieve communicatie en adviezen die aan 
gezinnen kan worden gegeven. 
Dit materiaal kan worden gebruikt om de volgende educatieve doelstellingen na te 
streven: om ouders en gezinnen helpen na te denken over hun rol, na te denken over 
verschillende manieren om met hun kinderen om te gaan en kennis te maken met nut-
tige instrumenten en voorbeelden die hun fundamentele werk kunnen ondersteunen.

INLEIDING:
Deze module, genaamd: “Hoe ouders te betrekken en te informeren over het advies dat ze 
hun kinderen kunnen geven”, bevat activiteiten rond twee fundamentele levensvaar-
digheden: veerkracht en flexibiliteit.
Het hoofddoel van de module is om belangrijke thema’s aan te pakken zoals: empo-
werment en ondersteuning van het ouderschap en uitdagingen en mijlpalen in de 
opvoeding van kinderen. Alles in een theoretisch kader met activiteiten.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

1.1 “Het life design 
paradigma”

1  Voor de gezinnen (kan worden gebruikt als 
inleiding over het onderwerp)

1.2 De rol van de ouders 1,5 Voor de gezinnen

1.2.1 Pak je toekomst 0,75 Voor de gezinnen

1.2.2 Lieve ik 0.75 Voor de gezinnen

1.3 Tips & Tricks 0.5 Om te lezen of te bespreken met het gezin
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Hoe ouders te betrekken en te informeren
W.U. 1.1 “Het Life design paradigma” 

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Hoe ouders te betrekken en te informeren over het advies dat ze 
hun kinderen kunnen geven”, bevat activiteiten rond twee fundamentele levensvaar-
digheden: veerkracht en flexibiliteit.
Het hoofddoel van de module is om belangrijke thema’s aan te pakken zoals: empo-
werment en ondersteuning van het ouderschap en uitdagingen en mijlpalen in de 
opvoeding van kinderen. Alles in een theoretisch kader met activiteiten.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

1.1 “Het life design 
paradigma”

1  Voor de gezinnen (kan worden gebruikt als 
inleiding over het onderwerp)

1.2 De rol van de ouders 1,5 Voor de gezinnen

1.2.1 Pak je toekomst 0,75 Voor de gezinnen

1.2.2 Lieve ik 0.75 Voor de gezinnen

1.3 Tips & Tricks 0.5 Om te lezen of te bespreken met het gezin

W.U.1.1 – “HET LIFE DESIGN PARADIGMA” 

Het Life Design Paradigma is een innovatief model dat studiebegeleiding op een 
heel ander niveau brengt, waarbij wordt getracht de activiteit zelf een ruimere 
en bredere reikwijdte te geven.
Tegenwoordig leven we allemaal in een zeer gecompliceerde wereld die voortdurend 
verandert en een groot aantal kansen en obstakels inhoudt. Jongeren moeten in deze com-
plexiteit opgroeien, met de wetenschap dat ze met verschillende situaties en problemen 
te maken zullen krijgen, waardoor ze zich snel zullen moeten aanpassen en evolueren.
Het Life Design Paradigma is gecreëerd om een studiebegeleidingsmodel te bieden 
dat deze complexiteit zou kunnen omarmen en cliënten zou kunnen helpen 
een breder gezichtspunt te ontwikkelen. Dit door hun leven te structureren 
rond een project dat betrekking heeft op alle aspecten van het leven; zoals de 
verschillende contexten waarin hij/zij leeft, de verschillende rollen die ze op 
zich nemen, de beroepswereld, persoonlijke waarden, vaardigheden, verwach-
tingen en verlangens. 
Om kinderen te ondersteunen in een Life Design Perspectief, moeten ouders bereid 
zijn hen te helpen hun pad te zien als een levenslang project, met korte- en lange-

Orientation Toolbox for Life Design
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1.1HET LIF E DESIGN PARADIGMA

termijndoelstellingen, die kunnen worden bereikt door samenhangende en eerlijke 
strategieën.
Een van de belangrijkste doelen van dit perspectief is om mensen te helpen zelf-
bewust te worden over hun vaardigheden, houdingen, interesses en verlangens. 
Pas als we weten waar we goed in zijn en hoe we onze vaardigheden kunnen gebrui-
ken om onze dromen te verwezenlijken, zijn we echt in staat de loop van ons leven 
te veranderen!

Wat betekent het dus om een ondersteunende ouder te zijn in 
een Life Design perspectief?
Zoals we al zeiden, is de samenleving de afgelopen decennia drastisch veranderd, 
en dat geldt ook voor gezinnen. Een ouder zijn betekent vandaag de dag dat we 
meer ondersteunend, bewust en aanwezig moeten zijn in het leven van onze 
kinderen. De relatie tussen ouders en kinderen is veranderd: ze zijn meer open, 
minder gedefinieerd door sociale regels of kenmerken zoals geslacht en leeftijd.
Aangezien het niet langer mogelijk is te denken dat de nieuwe generaties zullen 
leven zoals de vorige, moeten ouders hun kinderen voorbereiden op een leven dat 
uit vele keuzes bestaat, die alleen kunnen worden gemaakt als ze precies weten wat 
ze willen en wat ze moeten doen om dat te bereiken.
Om de vorige vraag te beantwoorden, moeten we nu enkele fundamentele kenmerken 
definiëren waarmee we rekening kunnen houden wanneer we nadenken over het 
ondersteunen van kinderen, vanuit een life design perspectief:
⚫ Laten we niet vergeten dat we ons moeten concentreren op het levensproject 

in plaats van op de afzonderlijke keuzes: een breder begrip en kennis van wat 
de doelstellingen en verwachtingen van de kinderen zijn, ook al lijken die nu 
misschien ver weg van het heden. Dit zal ouders in staat stellen hun kinderen te 
ondersteunen in een levenslang perspectief, waarbij hun toekomstdromen al op 
zeer jonge leeftijd worden gestimuleerd.

⚫ Om de dromen en doelstellingen van kinderen volledig te kunnen begrijpen en 
ondersteunen, is het erg belangrijk om hen te helpen nadenken over hun vaar-
digheden en competenties. Alleen door te weten en te accepteren waar we goed in 
zijn (en waar we aan moeten werken om een bepaald niveau te bereiken), kunnen 
we een solide en eerlijk project voor ons leven bouwen!

⚫ Het is uiterst belangrijk om jongeren te helpen hun zelfvertrouwen te ontwik-
kelen: we weten dat kinderen en tieners dagelijks worden blootgesteld aan een 
abnormale hoeveelheid oordelen: van hun leeftijdsgenoten, van sociale media,… 
Bovendien komen ze veel verzonnen of gemanipuleerd nieuws tegen over wat 
door de samenleving als waardig en succesvol wordt beschouwd. Dit verschijnsel 
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heeft geleid tot een toename van sociale angst, depressie en perfectionisme bij 
jongeren uit de hele wereld. Er zijn enkele baanbrekende aspecten waarop ouders 
zich kunnen concentreren wanneer ze hun kinderen helpen hun zelfvertrouwen 
te versterken:
⚫ Help hen zich te concentreren op hoe hun vaardigheden en houding over-

eenkomen met hun dromen. Ze moeten werken om datgene te bereiken 
wat ze willen in plaats van zichzelf te vergelijken met de doelstellingen en/
of normen van anderen.

⚫ Moedig hen aan om in hun vaardigheden en interesses te investeren; geef 
ze het gevoel dat ze het recht hebben op hun eigen dromen en als ze die echt 
willen verwezenlijken, dat zijn/haar ouders achter hen zullen staan. 

⚫ Als ze ergens niet in slagen, probeer ze dan te helpen de dingen op een 
positieve manier te zien: een mislukking kan een leermoment worden!

⚫ Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat we altijd het pad van 
onze kinderen moeten respecteren: het is volkomen normaal om verlangens en 
ambities te hebben met betrekking tot de toekomst van onze kinderen, maar 
we mogen niet vergeten dat hun leven aan hen toebehoort en dat zij uiteindelijk 
vrij moeten zijn om hun eigen keuzes te maken en –indien nodig- te falen. Door 
jonge kinderen “weg te houden” van de gevaren van wat wij slechte keuzes of 
fouten vinden, geven we hun proces van identiteitsopbouw in feite harde klappen: 
onze kinderen groeien door onze waarden en ideeën, maar ze moeten de kans 
krijgen om hun eigen waarden en ideeën te ontwikkelen, zelfs als dit betekent 
dat ze een paar blauwe plekken moeten oplopen...

We mogen niet vergeten dat onze verschillen ons helpen groeien, observeren en 
leren, en dat onze kinderen, als ze de juiste hoeveelheid vertrouwen krijgen, ons 
altijd zullen weten te verrassen!

⚫ Om over dit thema na te denken, raden we je aan om even deze kortfilm van Pixar 
uit 2011 te bekijken – La Luna: https://www.youtube.com/watch?v=YDZV5DZMt3w 

Laten we onszelf tijd geven: we moeten enerzijds onze kinderen helpen om op 
lange termijn te denken; anderzijds, maar niet minder belangrijk, moeten we onze 
kinderen helpen begrijpen hoe belangrijk het is om de tijd die ze hebben zo goed 
mogelijk te gebruiken.

Een van de beste voorbeelden van ‘doelbewust’ je tijd gebruiken is wanneer je een 
studiekeuze hebt. Zoals de meeste keuzes, kan het beslissen van een studiekeuze 
zeer stresserend en verwarrend zijn; als je dit probeert te doen in minder tijd zou 
dit een nachtmerrie kunnen worden!
Om hun kinderen te helpen meester te worden over hun eigen tijd en verhaal, kunnen 
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ouders hen helpen door de “volgende stappen” te bespreken wanneer er geen reden 
is om je te haasten, zodat ze de kans krijgen om echt na te denken over wat ze zouden 
willen doen en wat ze in overweging moeten nemen bij het maken van zo’n keuze.
Tenslotte moet het ondersteunen van kinderen vanuit een life design perspectief 
betekenen dat het hun gevoel van veerkracht bevordert. Nu we de nieuwe com-
plexiteit van de samenleving waarin we ons bevinden hebben beschreven, kunnen 
we niet anders dan nadenken over alle obstakels en moeilijkheden waarmee we in 
een mensenleven te maken zullen krijgen. 
In de wetenschap dat de maatschappij waarin hun kinderen zullen opgroeien waar-
schijnlijk steeds complexer en veeleisender zal worden, moeten ouders hen helpen 
een positieve en nieuwsgierige kijk op het leven te behouden, zelfs als het gaat om 
het begrijpen van fouten en moeilijkheden. 
We weten allemaal hoe moeilijk het 
is om er weer bovenop te komen 
na een mislukking en we weten 
hoe moeilijk het is, wanneer een 
fout veel groter kan lijken en on-
mogelijk te overkomen. Maar 
zoals het life design paradigma 
ons leert, maken fouten en on-
derbrekingen deel uit van ons 
pad. In plaats van ze als blok-
kades te zien, moeten we ze 
zien als kansen om stil te staan 
en na te denken over wat tot 
dat moment heeft geleid, en 
wat we kunnen doen om ervan 
te leren en te voorkomen dat 
we de volgende keer in dezelf-
de “val” lopen.
Voor ouders is het één van de 
belangrijkste lessen om hun 
kinderen te helpen begrijpen 
dat mislukkingen leermogelijk-
heden zijn, en dat het mogelijk 
is om na mislukkingen sterker 
en standvastiger te worden.

1.1HET LIF E DESIGN PARADIGMA

1a
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Hoe ouders te betrekken en te informeren
 W.U. 1.2 De rol van de ouders 

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Hoe ouders te betrekken en te informeren over het advies dat ze 
hun kinderen kunnen geven”, bevat activiteiten rond twee fundamentele levensvaar-
digheden: veerkracht en flexibiliteit.
Het hoofddoel van de module is om belangrijke thema’s aan te pakken zoals: empo-
werment en ondersteuning van het ouderschap en uitdagingen en mijlpalen in de 
opvoeding van kinderen. Alles in een theoretisch kader met activiteiten.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

1.1 “Het life design 
paradigma”

1  Voor de gezinnen (kan worden gebruikt als 
inleiding over het onderwerp)

1.2 De rol van de ouders 1,5 Voor de gezinnen

1.2.1 Pak je toekomst 0,75 Voor de gezinnen

1.2.2 Lieve ik 0.75 Voor de gezinnen

1.3 Tips & Tricks 0.5 Om te lezen of te bespreken met het gezin

1.2

2
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W.U. 2.1 & 2.2 – De rol van de ouders 
(hours: 1,5 – educational context: can be implemented both in presence and online)
 

LEERKRACHT  OUDER  

Lkr. zal in een eerste gesprek aan de 
ouders naar de belangrijkste angsten 
en zorgen en verwachtingen voor de 
toekomst van hun kinderen polsen (duur: 
10 minuten). 
Vervolgens zal de Lkr. de activiteit “Pak 
je toekomst” voorstellen, om in een 
dagelijkse context het gevoel te ervaren om 
hun kinderen te moeten loslaten, zodat ze 
kunnen beginnen na te denken over hun 
verwachtingen, angsten en dromen voor 
hun zoon/dochter (duur: 30 minuten).
Na de activiteit zal de Lkr. een collectieve 
reflectie leiden over wat er uit deze 
activiteit naar boven is gekomen, over 
de emoties die ze tijdens deze oefening 
hebben gevoeld, het selectieproces van de 
elementen die vermeld moeten worden 
en de beelden die tijdens de activiteit naar 
boven kwamen (duur: 15 minuten). 
Na dit moment van debriefing, zal de 
Lkr. de zelfreflectieactiviteit “Lieve ik” 
aan de O. voorstellen, om hen te helpen 
zich dichter bij hun kinderen en hun 
ervaringen te voelen, en de afstand die zij 
ervaren tussen henzelf en hun kinderen te 
verkleinen.
Lkr. zal de deelnemers voorstellen de 
gevoelens die zij tijdens de activiteit 
hebben gevoeld opnieuw te bespreken, 
en hun mening vragen over mogelijke 
parallellen tussen hun huidige situatie, 
als volwassenen, en hun vroegere situatie, 
toen zij jonger waren (duur: 45 minuten)..

De O. zal actief deelnemen aan de initiële 
discussie met de rest van de groep en 
zal zijn/haar eigen ervaring als ouder 
meedelen.
De O. neemt deel aan de activiteit “Pak 
je toekomst”, waarbij ze nadenken over 
hun keuzes en wat de O. ertoe gebracht 
heeft om deze te maken. Na afloop van de 
activiteit bespreekt de O. de activiteit met 
de andere deelnemers en wat de O. tijdens 
deze oefening voelde.
Tijdens de tweede helft neemt de O. deel 
aan de reflexieve schrijfoefening “Lieve 
ik”. Na de oefening bespreekt de O. dit dan 
samen met de andere deelnemers.

1.2DE ROL VAN DE OUDERS
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Draaiboek
W.U. 2.1 – DE ROL VAN DE OUDERS

Synthese van deze activiteit:
⚫ Ouders gaan nadenken over hun gezinswaarden/vaardigheden en kenmerken
⚫ De O. gaat nadenken over hun gevoelens voor hun kinderen
⚫ Aan het einde van de activiteit zal de O. beslissen of ze datgene wat ze hebben 

geschreven willen meedelen
⚫ Er vindt een gezamenlijke debriefing plaats
 
Benodigde materialen: bijlage: de “koffer”; blanco bladen, pennen en potloden, 
bijlage: “De verrassende wereld van het ouderschap”
Voorbereiding: Lkr. moet voor elke deelnemer een “koffer”-blad printen, en ook min-
stens één blanco blad en pen/potlood voor elke deelnemer. Als de activiteit tijdens 
een online meeting moet worden uitgevoerd, moet de Lkr. de bijlagen van tevoren 
opsturen en de ouders vertellen dat zij deze moeten afdrukken en een aantal blanco 
bladen en pen/potloden bij zich moeten hebben.
Om de discussie te starten kan de Lkr. gebruikmaken van het materiaal van het bij-
gevoegde document over ouderschap, genaamd “de verrassende wereld van het 
ouderschap”, het document kan ook worden gedeeld met de deelnemende gezinnen.

W.U.1.2.1 ACTIVITEIT “PAK JE TOEKOMST”

Deze activiteit is bedoeld om de O. in een dagelijkse context het gevoel te laten 
ervaren wanneer ze hun kinderen moeten loslaten. Zo kunnen ze nadenken over 
hun persoonlijke reacties, verwachtingen, angsten en dromen voor hun zoon/dochter. 
Bijgevolg kunnen ze begrijpen dat het werkelijke doel van een “functionele” ouder 
eigenlijk is om zichzelf “nutteloos” te maken voor hun kind.
De Lkr. geeft elke ouder hun “koffers” en legt uit dat ze het moeten zien als de bagage 
die ze hun kinderen meegeven als ze het huis verlaten. De O. moeten ten minste 10 
vaardigheden/eigenschappen/waarden opschrijven waarvan ze zouden willen dat 
hun kinderen ze zouden leren en met zich meenemen wanneer ze volwassen worden.
Na de activiteit zal de leerkracht een gesprek voeren over deze koffer, en hen de tijd 
geven om te verwerken wat ze hebben opgeschreven en erover te discussiëren. Soms 
brengen deze vragen gevoelens aan het licht (bijvoorbeeld ouders die bang zijn om 
zijn/haar kind te verliezen als ze opgroeien). Als Lkr. is het daarom nodig de O. goed 
te begeleiden en ondersteunen in wat ze tijdens deze oefening hebben ervaren.
Het is belangrijk om hun gevoelens te herkennen en erover te praten. Ze kunnen 
deze gevoelens met andere ouders bespreken.
Om terug te komen op het eerder genoemde voorbeeld, zou een ouder die echt 
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bang is om na verloop van tijd de genegenheid en verbondenheid met hun kind te 
verliezen en hen te zien vertrekken, in dit geval met andere ouders kunnen praten 
over de gevoelens die ze voelen. Ze kunnen ontdekken dat zij niet de enige zijn met 
deze angsten, en accepteren dat dergelijke zorgen in elk levenstraject voorkomen. 
Hoe beangstigend ze ook zijn, ze moeten worden aangepakt zodat ze zich kunnen 
ontplooien. De O. kan kiezen of ze de informatie en gevoelens willen delen. Dit is 
persoonlijk, waardoor niemand gedwongen zal worden om het te delen.
Doelstellingen: Deze activiteit is bedoeld om de ouder te helpen nadenken over zijn/
haar verwachtingen, angsten en dromen voor zijn/haar zoon/dochter. Een ander doel 
is om ze in een dagelijkse context het gevoel te laten ervaren wanneer ze hun kinderen 
moeten loslaten, zodat ze kunnen stilstaan bij hun persoonlijke verwachtingen en 
dromen voor hun zoon/dochter.
Hoe pijnlijk en moeilijk het ook is om te begrijpen, het echte doel van een “functionele” 
ouder is in feite om zichzelf ”nutteloos” te maken voor hun kind.

W.U.1.2.2 ACTIVITEIT “LIEVE IK”

Synthese van deze activiteit:
⚫ P. will write down a letter to their past selves
⚫ O. schrijft een brief aan hun vroegere zelf
⚫ O. denkt na over hun jeugddromen en verwachtingen 
⚫ O. zal proberen hun vroegere zelf wat advies te geven
⚫ Na afloop is er een debriefing

Volwassenen voelen zich soms onthecht van hun eigen kinderen en vergeten dat zij 
mogelijks ooit gelijkaardige problemen hadden. Misschien hebben de volwassenen 
“onopgeloste zaken” rond hun kindertijd/adolescentie, en hebben het gevoel dat het 
onmogelijk is om die oude herinneringen aan te pakken. 
Deze activiteit is bedoeld om de O. te helpen:
⚫ Hun herinneringen te stimuleren om zich krachtige sensaties en gevoelens te 

herinneren die hen gemaakt hebben tot de volwassenen die zij nu zijn. Wie ze 
nu zijn is een resultaat van de fouten, vreugde en angsten die ze hebben ervaren 
toen ze jonger waren. Als ze zich meer verbonden kunnen voelen met hun kinde-
ren en hun ervaringen, zal dit helpen om de afstand die ze voelen te verkleinen. 

⚫ Hun eigen misstappen uit het verleden te vergeven, waardoor ze een gevoel 
van samenhang en continuïteit in hun levenspad gaan ervaren.

Lkr. geeft aan iedere ouder een blanco vel en een pen/potlood. De ouders denken na 
over hun “jongere” zelf: wat waren hun dromen, waar worstelden ze mee, hoe was 
hun relatie met hun familie/geliefden. Na deze reflectie vraagt de Lkr. om een brief 
aan hun vroegere zelf te schrijven. Hierin kunnen ze vertellen hoe hun dromen/

1.2DE ROL VAN DE OUDERS
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problemen ontwikkeld zijn, kunnen ze advies geven/hun gedachten uitdrukken aan 
die jongere versie en kunnen ze uitspraken doen over hun persoonlijke levenspad. 
Enkele vragen ter ondersteuning: “Wat zou je tegen je 15-jarige zelf willen zeggen?”, 
“Welk advies zou je jezelf geven?”, “Is er iets waar je je erg veel zorgen over maakte toen je 
jong was en waarvan je achteraf zou zeggen dat je het moet loslaten?”, “Hoe zou je je huidige, 
volwassen zelf voorstellen aan de jongere versie van jezelf ?”
Na de activiteit start de Lkr. een gesprek met de ouders, waarbij de hoofdthema’s in hun 
brieven, de gevoelens die tijdens het schrijven naar boven kwamen, …. worden besproken. 
Na dit gesprek zal de Lkr. de laatste vraag stellen: “Denk je dat de boodschap die je aan 
je jongere zelf hebt geschreven nuttig zou kunnen zijn voor je eigen kinderen? Zou je wat 
je geschreven hebt met je kinderen willen delen?”.

Doelstellingen: Deze activiteit is bedoeld om de ouders opnieuw in contact te 
brengen met hun innerlijke kind: volwassenen voelen zich vaak onthecht van hun 
eigen kinderen en vergeten dat zij mogelijks gelijkaardige problemen hadden als die 
waarmee ze nu worden geconfronteerd. Ook volwassenen hebben soms “onopgeloste 
zaken” rond hun kindertijd/adolescentie, en hebben het gevoel dat het onmogelijk 
is om die oude herinneringen aan te pakken.
Deze oefening helpt gezinnen in hun oude schoenen te “lopen”. Wie ze nu zijn 
is een resultaat van de fouten, vreugde en angsten die ze hebben ervaren toen ze 
jonger waren. Als ze zich meer verbonden kunnen voelen met hun kinderen en hun 
ervaringen, zal dit helpen om de afstand die ze voelen te verkleinen. 
Deze activiteit zal de ouders helpen zich dichter bij hun kinderen en hun ervarin-
gen te voelen, waardoor de afstand die zij ervaren tussen henzelf en hun kinderen 
mogelijks wordt verkleind. 
Het laatste fundamentele doel van deze oefening is om de ouders te ondersteunen 
bij de moeilijke taak om hun fouten uit het verleden te ‘vergeven’, zodat ze een 
gevoel van samenhang en continuïteit in hun levenspad gaan ervaren.

Aan het einde van de 2 activiteiten zal Lkr. een debriefing voorstellen, waarbij dit schema 
van vragen wordt gevolgd en aan de deelnemers wordt gevraagd hun gedachten te delen:
1. Wat hebben we gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waar-

over je je zorgen maakt?
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Hoe ouders te betrekken en te informeren
W.U. 1.3 Tips and tricks

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Hoe ouders te betrekken en te informeren over het advies dat ze 
hun kinderen kunnen geven”, bevat activiteiten rond twee fundamentele levensvaar-
digheden: veerkracht en flexibiliteit.
Het hoofddoel van de module is om belangrijke thema’s aan te pakken zoals: empo-
werment en ondersteuning van het ouderschap en uitdagingen en mijlpalen in de 
opvoeding van kinderen. Alles in een theoretisch kader met activiteiten.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

1.1 “Het life design 
paradigma”

1  Voor de gezinnen (kan worden gebruikt als 
inleiding over het onderwerp)

1.2 De rol van de ouders 1,5 Voor de gezinnen

1.2.1 Pak je toekomst 0,75 Voor de gezinnen

1.2.2 Lieve ik 0.75 Voor de gezinnen

1.3 Tips & Tricks 0.5 Om te lezen of te bespreken met het gezin

“Achter elk kind dat in 
zichzelf gelooft, staat een 
ouder die het eerst geloofde.” 
- Matthew Jacobson

Hoe kan een ouder meer betrokken en ondersteunend zijn bij het pad van hun 
kinderen?
Dat is de “grote” vraag waar deze les om draait. Als we het hebben over opgroeien 
en evolueren, één van de grootste angsten die ouders hebben in verband met hun 
kinderen, is dat ze op een gegeven moment slechte keuzes voor zichzelf zouden 
maken en daardoor veel kansen zouden missen.
Dat gezegd hebbende, we weten allemaal hoe moeilijk het is om te proberen te 
helpen zonder opdringerig te zijn, zonder te ver te gaan, vooral als het gaat om de 
relatie tussen ouders en kinderen.
In deze les zullen we proberen ouders te helpen enkele fundamentele kenmerken en 
eigenschappen te analyseren die verschillende culturen en achtergronden gemeen 
hebben, samen met enkele tips over hoe ze kinderen kunnen helpen zich daarvan 

1.3T IPS AND T RICKS
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bewust te worden en dat ze deze voor hun eigen bestwil kunnen gebruiken.
Wat bedoelen we met het woord pad? In dit geval bedoelen we dit concept als de weg 
die voor ons allemaal ligt, iets dat voor de meesten nog moet worden ontrafeld; een 
ingewikkelde kaart van wegen en richtingen, allemaal verbonden door één enkel 
concept, het idee van keuze.
Wanneer wij ons dus afvragen “hoe kan ik mijn kind beter ondersteunen?”, moeten 
wij het concept “kiezen” gaan beschouwen als iets dat ieders leven bepaalt, dat moet 
worden begrepen, ondersteund en gestimuleerd om tot positieve resultaten te komen.
Als we aan keuzes denken, zijn er enkele obstakels die een goede uitkomst in de 
weg kunnen staan, zoals:
⚫ Op een irrationele manier kiezen, dat is het vermijden van rationeel en coherent 

denken. Deze manier van benaderen g beurt vaak wanneer het individu bang is 
om bepaalde situaties onder ogen te zien, of wanneer het te veel energie kost 
om dit te doen.

⚫ Geen rekening houden met alle factoren die op het spel staan, dus kie-
zen zonder bewust te zijn van alle consequenties van de keuze zelf. Dit ge-
beurt meestal wanneer de persoon de benodigde informatie niet heeft 
opgezocht, en kan leiden tot grote misvattingen en/of het onderschat-
ten van de taken die vereist zijn voor de richting die ze gekozen hebben. 
Uitstellen/vermijden om te kiezen: uitstel leidt vaak tot slechte keuzes, die haastig 
worden gemaakt en zonder echt na te denken over de voor- en nadelen. Als we het 
vermijden om te kiezen, zijn daar meerdere redenen voor, die allemaal eindigen 
met een ongewenste, ongepaste keuze die uiteindelijk door anderen zal worden 
gemaakt. Als we iets moeten leren waar we niet voor hebben gekozen, verliezen 
we onze motivatie, wat leidt tot slechte resultaten en algehele ontevredenheid.

⚫ Confrontatie vermijden: dit kan gebeuren wanneer iemand koppig een weg 
probeert te volgen die duidelijk niet de juiste is. Of wanneer hij/zij iets heeft 
gekozen zonder er echt over na te denken. Er met iemand anders over praten zou 
problemen aan het licht kunnen brengen die de persoon niet onder ogen wil zien/
of die te pijnlijk zijn. Dit zou betekenen dat hij/zij zou moeten aanvaarden dat 
hij/zij “verkeerd” zit en helemaal opnieuw zou moeten beginnen.

⚫ Een gebrek aan bewustzijn van iemands echte drijfveren en motivatie: als we 
niet echt weten wat ons ertoe aanzet dingen te doen, als we niet in “contact” staan 
met onze interesses en aspiraties, dan is het gemakkelijk om slechte keuzes te 
maken die ons geen vreugde of voldoening zullen brengen. Dat gezegd hebbende, 
kan het soms moeilijk en niet erg duidelijk zijn om te begrijpen wat ons werkelijk 
drijft, vooral op heel jonge leeftijd.

Wat maakt dus een keuze een “goede keuze”?
Ten eerste moet een goede keuze een realistische keuze zijn. Dit betekent niet dat 
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we ons op iets minder of eenvoudigers moeten richten om mislukking te voorkomen, 
maar het betekent dat we, voordat we daadwerkelijk iets kiezen, ons bewust moeten 
zijn van wat er nodig is om die keuze te vervullen, wat voor competenties er nodig 
zijn en hoeveel we er al van beheersen (en hoeveel werk we nog moeten steken in 
degenen die ontbreken...).
Wat is één van de beste manieren om kinderen te stimuleren in dit proces? Welnu, 
één van de best mogelijke opties is om ze hun twijfels en dromen met hun ouders 
te laten delen, om een gezonde discussie over die onderwerpen te ondersteunen. 
Het is belangrijk om hen te helpen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat 
ze weten wat hen te wachten staat als ze voor die bepaalde weg kiezen.
Een ander fundamenteel kenmerk van een goede keuze is dat deze vrij en autonoom 
moet zijn. Zoals we al hebben gezegd, is passief gedwongen worden om iets te doen 
het beste recept om je motivatie om zeep te helpen. Zelfs als het iets is dat moeilijk 
zou kunnen zijn voor onze kinderen; laten we niet vergeten dat als we iets echt willen 
doen, we bereid zijn er meer moeite voor te doen.
Iets waar rekening mee moet worden gehouden zijn onze onbewuste angsten en 
behoeften. Als we niet expliciet zeggen wat we willen doen en waarom we het willen 
doen, kunnen we onszelf voor de gek houden door iets te kiezen uit angst of omdat 

1.3T IPS AND T RICKS
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we bepaalde onbewuste behoeften proberen na te streven. Laten we een praktisch 
voorbeeld geven: wanneer een kind moet kiezen naar welke school hij/zij wil gaan, 
kan zijn/haar keuze soms worden bepaald door angst, zoals bang zijn om te zakken, 
of bang zijn om iets te kiezen dat zijn/haar medestudenten niet zullen goedkeuren. 
Anderzijds kan hij/zij kiezen om te voldoen aan de onbewuste behoefte om zijn/
haar klasgenoten/beste vriend(inn)en te volgen, of omdat hij/zij denkt dat zijn/haar 
ouders trots zullen zijn als hij/zij voor die bepaalde studierichting kiest. Sterker nog, 
ze zouden een bepaalde school kunnen kiezen omdat die dicht bij hun woonplaats 
ligt en in de context die ze het beste kennen.

Wat kunnen we doen om hen te helpen dit soort gedrag te vermijden? 
Nogmaals, gewoon bij je terecht kunnen is één van de beste oplossingen. Door 
gewoon voor hen klaar te staan, hen wat van onze tijd te geven om in een open en 
aanvaardende omgeving te praten, zullen ze deze (normale!) situaties en neigingen 
onder ogen kunnen zien en ondanks alles toch kiezen wat echt het beste bij hen past. 
Met andere woorden, een ander belangrijk aspect van een goede keuze is dat het 
stimulerend moet zijn, het moet voortkomen uit een proces dat gestimuleerd wordt 
door motivatie en echt bewustzijn.

Wat moeten we in gedachten houden om onze kinderen te helpen bij de moeilijke 
taak van het kiezen?
Allereerst moeten we drie fundamentele kenmerken van het kind in overweging 
nemen: zijn interesses en passies, zijn vaardigheden en zijn attitudes.
Als we het over interesses hebben, hebben we het over iets dat mensen drijft en 
motiveert om te doen wat ze doen; het kan een activiteit zijn, een schoolvak, een 
specifieke omgeving waarin hij/zij zich gemotiveerd en leergierig voelt. Interesses 
kunnen iets zijn waar onze kinderen niet “goed” in zijn, maar zelfs als ze niet zo vaardig 
zijn, ze zijn gemotiveerd om te leren en zich te verbeteren.

Om samen met onze kinderen hun belangstelling te onderzoeken, kunnen we hen 
vragen stellen zoals: “Wat is een activiteit/onderwerp die je echt interesseert en je motiveert 
om er meer informatie over te krijgen?”;”Wat zijn de activiteiten die, ook al is het iets dat je 
niet van nature kunt, je toch interessant vindt om aan deel te nemen?
We moeten onthouden dat interesses vaak worden beïnvloed door wat door de maatschappij 
als “cool” en “juist” wordt beschouwd, dus het is echt belangrijk om te vermijden dat onze 
kinderen zich veroordeeld voelen voor wat zij leuk en interessant vinden!

Anderzijds, als we het over de attitude hebben, hebben we het ook over de vaardig-
heden: die dingen die je “van nature” kunt, dingen die we gemakkelijk onder de knie 
krijgen en waarin we slagen, dingen die we leren zonder er moeite voor te hoeven 
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doen. Onze houding help ons om deze vaardigheden en competenties op een snellere 
en gemakkelijkere manier te verwerven.
Enkele vragen die ons kunnen helpen de houding van onze kinderen te begrijpen, 
kunnen zijn: “Wat is iets dat je van nature kunt? Het kan een sport zijn, een hobby, een 
schoolvak…”

Om kinderen te helpen goede en bevredigende keuzes te maken, moeten we al deze 
kenmerken in overweging nemen, waarbij we moeten onthouden dat iets wat natuur-
lijk komt, iets is waarvan we kunnen vertrekken om hen te helpen het gewenste doel 
te vinden/bereiken. Dit betekent dat we onze persoonlijke vaardigheden en aanleg 
kunnen gebruiken als een “basislijn” voor onze keuzes, en zelfs als de houding en 
interesses niet perfect overeenkomen, is het nog steeds mogelijk om uit te gaan van 
wat je “van nature” kunt om op die manier enkele belangrijke vaardigheden te ver-
sterken die van fundamenteel belang zullen zijn als je het doel probeert te bereiken 
dat van die interesse is afgeleid.

Ook hier kunnen we de situatie van het kiezen van een nieuwe school gebruiken als 
voorbeeld wat het betekent om kinderen te helpen kiezen door hun attitude in ge-
dachten te houden. Enkele nuttige vragen kunnen zijn: “Is hij/zij een eerder praktisch 
of theoretisch persoon?”; “Wat zijn de vakken waar hij/zij in slaagt? Op welke school 
of scholen worden die vakken meer onderwezen?”; “Voor welk soort curricula heb je 
zijn houding nodig?”
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 “De verrassende wereld van het ouderschap”

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
Which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them,
But seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children
As living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
And He bends you with His might
That His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
So He loves also the bow that is stable.
   Khalil Gibran

Het gezin kan worden gezien als een systeem, dat wordt gedeeld door verschil-
lende leden die door hun handelingen medebepalend zijn voor de ontwikkeling 
van het systeem zelf, wat zijn eigen kenmerken en normen heeft. De acties van elk 
onderdeel oefenen een invloed uit op de andere en op het hele systeem, waardoor 
het evenwicht verandert en evolueert. Dit transformerende effect vindt niet alleen 
plaats op het systeem, maar ook op elk individu - daarom heeft elk onderdeel de 
kracht om anderen te beïnvloeden met zijn/haar gedrag en keuzes en om beïnvloed 
en getransformeerd te worden door het gedrag en de keuzes van anderen.
Volgens deze systemische benadering zijn het gezinssysteem en de relaties tussen 
ouders en kinderen gebaseerd op verschillende principes, waaronder:

⚫ Het principe van circulaire causaliteit: acties in een systeem beïnvloeden elkaar; 
elke handeling is tegelijkertijd de oorzaak en het gevolg van iets. Hetzelfde kan 
gezegd worden van gebeurtenissen die plaatsvinden binnen een gezin. 

⚫ Het principe van homeostase - evenwicht: elk systeem brengt gewoonlijk even-
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wicht en stabiliteit, op dezelfde manier dat elk gezin na verloop van tijd gewoonlijk 
voor continuïteit en consistentie zorgt.

⚫ Het principe van morfogenese - creatie: dit is het vermogen dat een systeem 
heeft om stabiele en diepgaande organisatorische veranderingen teweeg te 
brengen. Zelfs een gezin kan zich transformeren in crisismomenten, wanneer 
het van de ene evolutionaire fase naar de andere overgaat (bijvoorbeeld bij de 
geboorte van een nieuw kind of wanneer ze het huis uit gaan) wordt het hele 
systeem gereorganiseerd, worden enkele basisregels veranderd en wordt een 
nieuw evenwicht tot stand gebracht.

In feite neigen alle gezinnen naar een gevoel van samenhang, waarbij wordt getracht 
tegelijkertijd de autonomie van de componenten te handhaven, zonder dat ze te ver 
van elkaar weggaan, voortdurend schommelend tussen stabiliteit en verandering, 
continuïteit en transformatie.
Het gezin, en de relaties die zich daarbinnen ontwikkelen, vormen de eerste context 
waarin individuen een beeld van zichzelf en een identiteitsgevoel opbouwen, door 
processen van wederzijdse uitwisseling, luisteren, respect en door hun individuele 
kenmerken te versterken. Dit proces van identiteits- en relatievorming begint 
binnen de relatie die kinderen hebben met hun ouders, die voor de complexe 
taak van het ouderschap staan.
De betekenis van het begrip “ouderschap” is een begrip dat voortdurend evolueert: 
het verandert en evolueert in feite met de toename van de sociale complexiteit, en 
krijgt verschillende betekenissen naar gelang de context waarin mensen de omstan-
digheden van het “ouders zijn” beleven.
De eerste benaderingen van het onderzoek om ouders te steunen waren van peda-
gogische aard: het ging erom mensen te helpen leren hoe zij goede ouders kunnen 
zijn, die in staat zijn voor hun kinderen te zorgen en op een geschikte manier op de 
behoeften van hun kinderen te reageren.
Sinds deze eerste ervaringen met ouderschaps-ondersteunende benaderingen 
hebben er zich grote veranderingen voorgedaan: het is nu algemeen bekend dat, 
om kinderen te ondersteunen in hun evolutionaire taken en om in hun behoeften 
te voorzien, het ook nodig is de taken en behoeften van de ouders in aanmerking te 
nemen, omdat deze, zoals ook door Pamela Levin wordt benadrukt, de fasen van 
hun leven herbeleven door de ervaringen van hun kinderen.

Het ouderschap wordt, volgens dit “levenslange” perspectief, nu gezien als een 
evolutionaire fase, een fase waarin de ouder nieuwe taken leert en voor nieuwe 
uitdagingen komt te staan, een relatie aangaat met een kind dat zijn/haar steun 
nodig heeft, waardoor de ouder voortdurend vergelijkingen maakt met wat hij/zij 
heeft meegemaakt, zijn/haar verwachtingen en verlangens en waarmee hij/zij op 
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dit moment wordt geconfronteerd. 
De komst van een kind is een gebeurtenis van fundamenteel belang voor ieder van ons, 
het is het moment waarop de persoon van slechts een “zorgobject” (van de partner, 
zijn ouders, enz.) verandert in een zorgsubject, een zorgverlener, onlosmakelijk ver-
bonden met dat kind dat hij/zij heeft verwekt, of in zijn/haar leven heeft verwelkomd.
Het ouderschap stelt individuen in staat hun ervaringen, overtuigingen, verwach-
tingen, dromen, gedragspatronen en relaties, verlangens en angsten samen te 
brengen in een ruimte die wordt gedeeld met een kind, dat zal groeien binnen het 
systeem dat door al deze kenmerken is geschapen, dat er zijn/haar eigen interpre-
tatie aan zal geven, het systeem met zijn/haar persoonlijkheid gaat “bewonen”, en 
het volledig getransformeerd in de richting van een nieuwe generatie gaat sturen.
Om de rol van ouders beter te begrijpen, kan het nuttig zijn enkele van de verschil-
lende functies die zij uitoefenen, de manier waarop zij het ouderschap uitdrukken, 
te analyseren.

BESCHERMENDE FUNCTIE: het is een primaire functie, die de ouder in staat stelt 
te voorzien in de behoefte aan verzorging, lichamelijke bescherming en veiligheid 
van het kind. 

AFFECTIEVE FUNCTIE: in dit geval houdt de affectieve functie verband met het 
overbrengen van affectieve betekenissen en emoties van de ouder op het kind. 
Kinderen leven, vooral in hun kinderjaren, vanuit de interpretaties van de wereld 
die hun ouders hen geven en vanuit de ervaringen die zij met hen delen: het delen 
van ervaringen en emoties is wat kinderen in staat stelt emotionele relaties aan te 
gaan in hun volwassen leven.

REGELGEVENDE FUNCTIE: Deze functie verwijst naar het vermogen van de ouder 
om als model en als filter op te treden om de emotionele gemoedstoestand van 
hun kinderen te regelen. Overmatige ouderlijke interventie bij het reguleren van 
de emotionele toestand van hun kinderen kan door kinderen worden gezien als een 
inbreuk, die kan leiden tot een onvermogen tot zelfregulering; aan de andere kant, 
maar met dezelfde resultaten, wanneer een ouder niet voldoende ingrijpt om de 
emotionele toestand van het kind te reguleren, kan het zijn dat hij/zij niet in staat 
is een voldoende gevoel van veiligheid te ontwikkelen in het uiten en ervaren van 
zijn/haar emoties.

NORMATIEVE FUNCTIE: deze functie bestaat uit het vermogen om grenzen, regels 
te stellen, waardoor een structuur tot stand komt, die de fundamentele behoefte 
van het kind om grenzen te hebben, om binnen een structuur van samenhangend 
gedrag te leven, ondersteunt. De regels die ouders hun kinderen geven, weerspiegelen 
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hun houding tegenover normen en instellingen, en zo nodig hun vermogen om de 
evolutionaire taken van hun kinderen te begrijpen.

VOORSPELLENDE FUNCTIE: het is het vermogen om de vaardigheden en bekwaam-
heden van een kind te begrijpen, en te zien hoe deze zijn/haar evolutiepad zullen 
beïnvloeden. Deze functie verwijst niet alleen naar het vermogen om de ontwikke-
ling van de kinderen te voorspellen en te ondersteunen, maar ook en vooral naar 
het vermogen om hun opvoedkundige interventies en relationele methoden aan te 
passen en vorm te geven naargelang de evoluties en veranderingen van hun kinderen.

PROJECTIEVE FUNCTIE: deze functie verwijst naar het projectieproces (van dromen, 
interpretaties, angsten... enz.) dat elke ouder activeert ten opzichte van zijn/haar 
kind. Het projecteren van delen van jezelf op je kinderen is niet altijd een ziekelijk 
en gevaarlijk proces; in feite helpt deze functie het kind om een beeld van zichzelf, 
zijn identiteit, op te bouwen vanuit zijn familiegeschiedenis. Als de ouder erin slaagt 
om dit soort functies op een positieve manier uit te voeren, zal hij/zij zijn/haar eigen 
vermogen en dat van zijn/haar kind ondersteunen om scheiding, onafhankelijkheid 
en autonomie te tolereren.

TRANSGENERATIONELE FUNCTIE: Deze laatste functie is in het bijzonder verbonden 
met de projectieve functie. In dit geval is het de rol van de ouder om zijn kind toe te 
voegen in een verhaal, met zijn taal, tradities, herinneringen en herwerkingen. Deze 
functie vertegenwoordigt niet alleen de relatie van ouders met hun kinderen, maar 
ook de uitdrukking van de relatie die de ouder had met hun ouders en familieleden. 
Deze functie heeft te maken met de kwaliteit van deze relaties en het vermogen van 
ouders om hun kinderen niet te dwingen om in hun voetstappen te volgen, maar om 
nieuwe wegen te vinden, en rekening te houden met de “kaarten” die zij van vorige 
generaties hebben gekregen.

Om Bertolini en Neri te citeren: “In iemand geworteld zijn om wortel te schieten in een 
ander en daardoor een paar te worden en dan in staat te zijn om aan een andere persoon de 
verwevenheid van deze wortels aan te bieden”.

Daarom ontwikkelt het individu binnen familierelaties de vaardigheden die nodig 
zijn om intermenselijke relaties aan te gaan en in stand te houden; bovendien is het 
een van de belangrijkste taken van de ouders om hun kinderen de instrumenten aan 
te reiken om een gevoel van persoonlijke, ethische en morele verantwoordelijkheid 
te ontwikkelen, gebaseerd op drie fundamentele kwaliteiten: vertrouwen, hoop en 
rechtvaardigheid. 
Deze drie kwaliteiten zijn de drie fundamentele pijlers van interpersoonlijke relaties, en 
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in de eerste plaats van familierelaties: wij moeten betrouwbaar zijn om onze kinderen 
in staat te stellen ons te vertrouwen en betrouwbare mensen te worden; ten tweede 
stelt het opgroeien in een betrouwbaar familiesysteem kinderen en jongeren in staat 
om de regels van dat systeem te respecteren, omdat zij die als juist ervaren, en dit 
zal hen in staat stellen dezelfde consistentie in hun volwassen leven voort te zetten. 
Ten slotte, om anderen te kunnen vertrouwen en de regels die in elke verschillende 
relatie aanwezig zijn te accepteren, is het noodzakelijk om te worden opgevoed in 
een omgeving die je leert om hoopvol te zijn, zodat dit het fundamentele en positieve 
principe kan worden om iemands toekomst te benaderen.

Zoals hierboven vermeld, weerspiegelen de gezinnen van tegenwoordig de veran-
deringen en transformaties van de samenleving: er zijn tegenwoordig in feite veel 
verschillende soorten gezinnen en ouders, en de rollen die zij vervullen volgen steeds 
minder de “traditionele”, waarbij kinderen steeds meer betrokken worden bij de 
dagelijkse en gezinsbeslissingen.
Ouders laten hun kinderen hun identiteit ontwikkelen binnen een beschermde 
context, waarvan ze het gevoel hebben dat ze erbij horen, waarbinnen zij ervaringen 
kunnen opdoen zonder bang te hoeven zijn dat ze niet beschermd worden of dat 
er niet voor hen gezorgd wordt. Zoals zojuist werd gezegd, is het voor kinderen van 
essentieel belang nieuwe ervaringen en nieuwe “versies van zichzelf” uit te proberen 
om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Om dit experiment echter effectief te 
laten plaatsvinden, is de aanwezigheid van regels en grenzen waarbinnen gehan-
deld kan worden van fundamenteel belang.
Daarom is de hierboven beschreven regulerende functie zo belangrijk: regels stellen 
is één van de meest complexe en belangrijke taken waarmee ouders te maken krijgen. 
Hoe complex het ook is, dit proces ligt aan de basis van het concept van ouderlijke 
verantwoordelijkheid, aangezien de regels ons leren onze bewegingsruimte te be-
grijpen, en ook de gevolgen van onze acties te identificeren en te begrijpen.
Regels leren ons om te gaan met onze behoeften en die van anderen, en ook 
hoe om te gaan met frustratie, afwijzing en conflicten. Een ouder die in staat is 
consequente regels op te leggen, die niet overdreven rigide of toegeeflijk is, en zich 
daaraan houdt zonder bij elke “vergelding” van het kind opnieuw over die regels te 
moeten onderhandelen, zal het kind in staat stellen op te groeien in het bewustzijn 
van zijn/haar relationele en - op grote schaal - sociale structuur.

Het laatste en fundamentele punt van deze korte therapie betreft een andere eigen-
schap die net zo complex als essentieel is: loslaten.
Ouders vinden het vaak moeilijk te begrijpen dat al het geweldige werk dat ze heb-
ben gedaan uiteindelijk zal resulteren in het feit dat hun kinderen autonomie zullen 
verwerven. Het is een begrijpelijk proces dat, zoals gezegd, voor elk individu anders is 
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en verband houdt met de ervaringen die elke ouder heeft meegemaakt en zijn/haar 
vermogen om het verband tussen zijn/haar eigen jeugdervaringen en het leven van 
de persoon die hij/zij heeft voortgebracht te herkennen en te beheersen.
Loslaten, op een positieve manier, betekent kinderen hun eigen weg laten kiezen 
in de wetenschap dat je hen alle tools hebt gegeven die doorgegeven konden 
worden; het betekent accepteren dat hun pad nooit zal zijn zoals gepland, dat hun 
stappen nooit die van hun ouders zullen volgen ... maar als je hun keuzes van de 
juiste afstand bekijkt, zal je aan de kant van hun weg de bloemen te zien bloeien 
uit de zaadjes die in het verleden werden geplant.

Bibliografie: 
“Alla ricerca del famigliare: il modello relazionale-simbolico”; E. Scabini, V. Cigoli, Raffaello 
Cortina Editore, 2012
“Dalle cure materne all’interpretazione: nuove terapie per il bambino e le sue relazioni”; G. 
Fava Vizziello, D. N. Stern, Raffaello Cortina editore, 1992.
“Famiglie d'oggi: quotidianità, dinamiche e processi psicosociali”; L. Fruggeri, Carocci 
Editore, 2018
“Fantasie consce e inconsce, identità personale e genitoriale”, Società Italiana di Neu-
ropsichiatria Infantile Fantasie dei genitori e psicopatologia dei figli; M. Bertolini, 
F. Neri, Borla, 1991
“L’analisi Transazionale guida alla psicologia dei rapporti umani”; V. Joines, I. Stewart; 
Garzanti, 2000
“Psicopatologia dello sviluppo”, G. Fava Vizziello, Il Mulino, 2003
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Inleiding

Het hoofddoel van deze module is te benadrukken 
hoe belangrijk sociaal bewustzijn is als een cruciale 
levensvaardigheid. 
“Sociaal bewustzijn kan worden omschreven als het 
vermogen om de perspectieven van anderen te begrijpen 
en zich in te leven in anderen, ook in mensen van 
verschillende achtergronden, culturen en contexten.”
Dit betekent ook het vermogen om medelijden voor 
anderen te voelen, de bredere historische en sociale 
normen voor gedrag in verschillende situaties te 
begrijpen, en hulpbronnen en steun van familie, 
school en gemeenschap te herkennen.

MODULE 2:  
SOCIAAL BEWUST ZIJN



40

S    ILLS F OR LIF E Orientation Toolbox for Life Design

Waarom is sociaal bewustzijn belangrijk?
Als je ouder wordt, helpen sociale vaardigheden en sociaal bewustzijn individuen te 
begrijpen hoe ze in de gemeenschap en in de wereld passen en hoe ze ertoe bijdragen. 
Sociaal bewustzijn helpt studenten zich gemakkelijker aan te passen aan hun 
omgeving, waardoor ze betere relaties kunnen opbouwen. Zo kan emotionele stress 
die tot risicovol gedrag leidt, vermeden worden of conflicten opgelost worden. Verder 
kunnen ze gemakkelijker bereid zijn om hulp te vragen, als dat nodig is. 
Op lange termijn dragen sociale vaardigheden bij tot een beter begrip van professio-
naliteit op de werkplek, en maken ze het gemakkelijker om informatie te delen, te 
communiceren en samen te werken met anderen. Vanuit een persoonlijk oogpunt is 
sociaal bewustzijn een fundamenteel onderdeel van het creëren van vriendschappen 
en relaties. Verder helpt het mensen om een gelukkig(er) leven te leiden.
Hoewel sociaal bewustzijn zich nog steeds ontwikkelt tijdens de schooljaren van 
een kind, is het een uiterst belangrijke vaardigheid om in kinderen en jongeren te 
stimuleren - niet alleen vanwege de levenslange implicaties, maar ook om hen en 
anderen te helpen het meeste uit hun opleiding te halen.
In deze module, gecreëerd binnen het Erasmus+ project “Skills for Life – Orientation 
Toolbox for Life Design”, zullen leerkrachten en docenten vier verschillende lessen 
vinden die gericht zijn op het ontwikkelen van sociaal bewustzijn bij jongeren. In 
deze module leren jongeren hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een groep, 
hoe ze als team kunnen werken, waarom het belangrijk is om feedback te geven en 
te ontvangen en bovendien leren ze hoe belangrijk het is om zich in te leven en het 
perspectief van iemand anders te begrijpen. 
De jongeren zullen nadenken over sociaal bewustzijn als het vermogen om zichzelf 
beter te begrijpen als deel van een groep uit te maken en over het belang van het 
ontvangen en geven van feedback.
Dit materiaal kan worden gebruikt om de volgende educatieve doelstellingen 
na te streven: 
⚫ Leren hoe belangrijk het is om deel 

uit te maken van een groep (als een 
groep zijn we sterker, brengen we elk 
waardevolle ideeën en input mee, 
waarom is het belangrijk om deel 
uit te maken van een groep?)

⚫ Leren werken als een team (leren 
over de verschillende verantwoor-
delijkheden, taken als een team, de 
verschillende persoonlijkheden als 
deel van een groep)

VERDERE INF ORMAT IE:

Csóti, Márianna (2001), SOCIAAL BEWUST-
ZIJN Skills for Children, Jessica Kingsley Pu-
blishers, London.
Casel.org Social-Awareness l Social-Emo-
tional Learning Video (3:59): 
https://www.pbslearningmedia.org/
resource/social-awareness-social-emo-
tional-learning/social-emotional-learn-
ing-video/
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⚫ Leren over het belang van feedback ontvangen en geven (de verschillende 
technieken om feedback te geven, constructieve/positieve feedback)

⚫ Leren hoe belangrijk het is om je in te leven en het perspectief van iemand 
anders te begrijpen. Ookal is hun achtergrond en cultuur misschien anders dan 
die van jou (in de huid/persoonlijkheid van iemand anders kruipen/persoonlijke 
waarden/Europese waarden) 

INLEIDING:
Het belangrijkste doel van deze module is om belangrijke thema’s aan te pakken, 
zoals: het perspectief van anderen aannemen, dankbaarheid begrijpen en uiten, 
sterke punten in anderen herkennen, empathie en medeleven tonen, bezorgdheid 
tonen voor de gevoelens van anderen, verschillende sociale normen identificeren, 
waaronder onrechtvaardige, situationele eisen en kansen herkennen en de invloed 
van organisaties/systemen op het gedrag begrijpen.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

2.1 Waarom deel uitmaken van een groep 1 Klaslokaal/buiten

2.1.1 “De spaghetti challenge” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.1.2 “Groepsuitdaging voetballen” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2 Hoe te werken als een team 1 Klaslokaal/buiten

2.2.1 "Het dierenrijk" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2.2 "Teamrollen en verantwoordelijkheden" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.3 Het belang van feedback geven en ontvangen 1 Klaslokaal

2.4 Je inleven in het perspectief van iemand 
anders en het begrijpen

1 Klaslokaal
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Sociaal bewustzijn
W.U. 2.1  Waarom deel uitmaken van een groep  

INLEIDING
Het belangrijkste doel van deze module is om belangrijke thema’s aan te pakken, 
zoals: het perspectief van anderen aannemen, dankbaarheid begrijpen en uiten, 
sterke punten in anderen herkennen, empathie en medeleven tonen, bezorgdheid 
tonen voor de gevoelens van anderen, verschillende sociale normen identificeren, 
waaronder onrechtvaardige, situationele eisen en kansen herkennen en de invloed 
van organisaties/systemen op het gedrag begrijpen.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

2.1 Waarom deel uitmaken van een groep 1 Klaslokaal/buiten

2.1.1 “De spaghetti challenge” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.1.2 “Groepsuitdaging voetballen” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2 Hoe te werken als een team 1 Klaslokaal/buiten

2.2.1 "Het dierenrijk" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2.2 "Teamrollen en verantwoordelijkheden" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.3 Het belang van feedback geven en ontvangen 1 Klaslokaal

2.4 Je inleven in het perspectief van iemand 
anders en het begrijpen

1 Klaslokaal

W.U. 2.1.1: “De spaghetti challenge” 

LEERKRACHT  STUDENT  

Na een korte introductie zal de Lkr. een 
activiteit voorstellen om de voordelen 
van het werken in een team en de 
dynamiek die ontstaat bij het bereiken van 
een gemeenschappelijk doel te begrijpen. 
Na afloop vindt er een debriefing plaats.

S. zal ontdekken dat je meer bereikt als je 
in een groep werkt. “Alleen ga je misschien 
sneller, maar samen kom je verder.”

2.1
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Draaiboek
W.U. 2.1.1 - “DE SPAGHETTI CHALLENGE”

Synthese van deze activiteit:
⚫ Voor de activiteit, kan de Lkr. de energizer “aftellen” voorstellen
⚫ De S. zullen proberen om torens te bouwen met de materialen die door de leraar 

worden voorgesteld, eerst alleen en daarna in groep
⚫ De Lkr. zal een reflectie voorstellen over het belang van het werken in groep en 

de samenwerking die hierbij hoort
⚫ Er vindt een debriefing plaats

Benodigde materialen: Droge spaghetti, marshmallows (indien deze niet te vinden 
zijn, zijn pennen, potloden en gummetjes ook mogelijk), tafels/bureaus

Indien nodig kan de Lkr. beginnen met de energizer ’aftellen’. 
(https://www.youtube.com/watch?v=4YVtyqbIt6M&ab_channel=TeamBuildingGames) 

1. Lkr. vraagt alle studenten om in een rij te gaan staan en in hun hoofd van 20-0 te 
tellen. Als ze 0 bereiken, stappen ze naar voren. Elke student stapt op een ander 
moment naar voren. 
2. Dan vraagt de Lkr. alle studenten weer in een rij te gaan staan en samen 
van 20-0 te tellen. Als ze 0 bereiken, stappen ze allemaal samen naar voren.  
➔ De meeste groepen zullen nauwkeuriger zijn als ze het allemaal samen doen, 
omdat het het gemiddelde van elke student neemt. 
Extra uitdaging? Voeg 10 seconden toe telkens ze op het exacte moment naar voren 
stappen.

Uitvoering van de activiteit:
De Lkr. deelt droge spaghetti en marshmallows uit aan elke student. Elke student 
heeft 5 minuten de tijd om met hun mars mallows/spaghetti een zo groot mogelijke 
toren te maken. De toren kan niet tegen de muur leunen, hij moet op zichzelf staan. 
Een klein voorbeeld dat de Lkr. als referentie kan gebruiken, vindt u in de bijlagen. 
Als de 5 minuten voorbij zijn, vraagt de Lkr. aan de studenten: “Is het gelukt? Was het 
moeilijk? Wat was het moeilijkste?”
De Lkr. zal aan de S. tonen dat ze met vallen en opstaan tot verschillende oplos-
singen zijn gekomen: sommige studenten hebben er te veel over nagedacht en 
hadden niks, anderen gebruikten hun creativiteit en nog anderen hebben misschien 
om hulp gevraagd door het aan hun leraar te vragen of door te kopiëren wat andere 
studenten deden.

2.1WAAROM DEEL UIT MAKEN VAN EEN GROEP
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De Lkr. kan in het kort uitleggen dat iedereen de oefening anders aanpakt en er 
anders mee omgaat dan de anderen. Om het best mogelijke resultaat te bereiken, 
kunnen de S. samenwerken en hun verschillende perspectieven en strategieën sa-
menleggen, door als één groep te werken.
De Lkr. geeft de S. 10 minuten om de taak als één groep te herhalen. 
Aan het einde van de tweede ronde leidt de Lkr. een moment van reflectie, waarbij 
de S. enkele vragen over de activiteit beantwoorden: Beoordeel je werk: is de toren die 
je als een groep gemaakt hebt groter? Hoe komt dat?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je jou? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waar-

over je je zorgen maakt?

SPAGHET T I
CHALLENGE

5
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W.U. 2.1.2: “Groepsuitdaging voetballen” 

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. stelt de inleidende activiteit ‘vormen 
vormen’ voor als ijsbreker en een middel om de 
S. het thema te laten begrijpen.
De Lkr. verdeelt de studenten in twee 
voetbalteams en legt de regels van de activiteit 
uit, wat zal helpen om de voor- en nadelen van 
teamwerk te begrijpen.

De S. zullen de waarde van een groep 
ontdekken, de voordelen en de 
zwakke punten.

Draaiboek
W.U. 2.1.2 GROEPSUITDAGING VOETBALLEN

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zal een energizer voorstellen
⚫ S. doen mee met de energizer
⚫ S. spelen een voetbalwedstrijd
⚫ Lkr. zal de S. vragen om de resultaten van de voetbalwedstrijden te bespreken
⚫ Er vindt een debriefing plaats

Benodigde materialen: Een bal en een open ruimte om te voetballen
 
Lkr. stelt een energizer voor over groepsmanagement - “Vormen Vormen”:
(https://www.youtube.com/watch?v=i2G5sCGSqiE&ab_channel=TeamBuildingGames) 

De Lkr. roept een vorm voordat de S. beginnen te lopen - in dit geval een lijn. S. moeten 
in de ruimte rondlopen en elkaar kruisen. Als de Lkr. in de handen klapt, moeten 
de studenten, zonder te praten, proberen een rechte lijn te vormen. 
Nadat ze zich realiseren dat het gelukt is, beginnen ze weer kriskras door elkaar te 
lopen. De Lkr. roept dan om een kring te vormen, laat de S. rondlopen en klapt dan 
weer, zodat ze, zonder te praten, een kring moeten vormen. 
Wanneer dit lukt herhaalt de Lkr. de handelingen, maar nu door de S. te vragen een 
driehoek te vormen. 
Als de uitdaging slaagt, kunnen S. zegevieren. Samen staan ze sterk. 

Variatie:  
Alle S. zitten stil in een ruimte. Ze moeten tot 30 tellen en elk een getal zeggen. Maar 

2.1WAAROM DEEL UIT MAKEN VAN EEN GROEP
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ze kunnen niet bespreken/praten/delen wie welk nummer zal zeggen. Ze moeten het 
‘voelen’, op het juiste moment. 
Als meer dan 1 student tegelijkertijd een getal zegt, moeten ze opnieuw beginnen.

“Groepsuitdaging voetballen”

De Lkr. verdeelt de groep in 2 voetbalteams en vraagt om de beste speler van elk 
team te kiezen, waarbij de Lkr. voorstelt dat een team gedurende twee minuten de 
beste speler van het andere team uitdaagt: de eerste die scoort, wint.
Als het bijvoorbeeld een groep van 10 in totaal is: dan spelen ze 5 tegen 1.
Aan het einde zal het team dat niet heeft gespeeld de beste speler van het andere 
team uitdagen.

De Lkr. stelt een moment van reflectie voor door de volgende vragen te stellen:
Vond je het spel leuk? Waarom (niet)?
Wie heeft er gewonnen? Waarom?
Wat zou een team van 5 kunnen doen? 
Wat is het voordeel van een team van 5? 
Wat is het nadeel van een team van 5? Wat is zijn/haar zwakte?
Waarom hebben we dit spel gespeeld? 

Het is belangrijk dat de S. begrijpen dat zij de sterkste van het team kunnen zijn, 
maar dat je alleen kunt winnen als je als groep speelt.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waar-

over je je zorgen maakt?
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Sociaal bewustzijn
W.U. 2.2  Hoe te werken als een team

INLEIDING
Het belangrijkste doel van deze module is om belangrijke thema’s aan te pakken, 
zoals: het perspectief van anderen aannemen, dankbaarheid begrijpen en uiten, 
sterke punten in anderen herkennen, empathie en medeleven tonen, bezorgdheid 
tonen voor de gevoelens van anderen, verschillende sociale normen identificeren, 
waaronder onrechtvaardige, situationele eisen en kansen herkennen en de invloed 
van organisaties/systemen op het gedrag begrijpen.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

2.1 Waarom deel uitmaken van een groep 1 Klaslokaal/buiten

2.1.1 “De spaghetti challenge” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.1.2 “Groepsuitdaging voetballen” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2 Hoe te werken als een team 1 Klaslokaal/buiten

2.2.1 "Het dierenrijk" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2.2 "Teamrollen en verantwoordelijkheden" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.3 Het belang van feedback geven en ontvangen 1 Klaslokaal

2.4 Je inleven in het perspectief van iemand 
anders en het begrijpen

1 Klaslokaal

W.U. 2.2.1 & 2.2.2 - Hoe te werken als een team - Het dierenrijk & 
teamrollen en verantwoordelijkheden” 

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. stelt twee activiteiten voor om 
inzicht te krijgen in de verschillende rollen/
persoonlijkheden die binnen een groep 
gevonden kunnen worden en hun verschillende 
verantwoordelijkheden. Aan het eind zal de Lkr. 
een moment van reflectie inleiden. Doel hiervan 
is om de toegevoegde waarde van diversiteit 
voor het bereiken van gemeenschappelijke 
doelstellingen te begrijpen.

De S. zullen over de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden 
van een team leren en 
nadenken over de verschillende 
samenstellingen van een team.

2.2HOE T E WERKEN ALS EEN T EAM
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Draaiboek 
W.U. 2.2.1 EN 2.2.2

Synthese van deze activiteit:
Deze les bestaat uit twee delen: het eerste deel is een teamactiviteit, terwijl het tweede 
deel gericht is op een diepgaande discussie over de verschillende rollen en verant-
woordelijkheden van teamleden. De Lkr. bereidt de materialen voor de activiteit 
begint voor (en vraagt de studenten om zo nodig iets van thuis mee te brengen.) 
Benodigde materialen: post-its, bedrukte dierenkaarten (zie bijlage “dierenrijk”)
Naam van de activiteit “Het Dierenrijk”

De Lkr. vraagt 2-3 studenten (vrijwilligers) om de rol van reizigers te spelen: zij zul-
len de kamer een paar minuten verlaten, zodat de Lkr. de afbeeldingen van 6 dieren 
(uil, schildpad, bever, leeuw, havik, steenbok) in verschillende hoeken van de kamer 
kan bevestigen.
De Lkr. zal dan de rest van de studenten elk een kaartje geven met de beschrijving van 
een dier. In het begin zal elke student met zijn klasgenoten moeten communiceren 
door zich te gedragen zoals het dier op hun kaartje. Het is belangrijk dat niemand 
de naam van het dier dat ze toegewezen kregen vertelt aan iemand anders. Op dit 
moment staan de 2 “reizigers” nog steeds buiten de kamer. 
Eenmaal terug in de kamer zullen de reizigers met veel vreugde worden ontvangen 
en zullen zij het gedrag van hun klasgenoten moeten observeren om de dieren te 
ontdekken die ze vertegenwoordigen: elke keer zij er eentje ontdekken, zullen zij 
“deze” vergezellen naar hun desbetreffende gebied, aangegeven door de afbeelding.
Het gedrag en de kenmerken van de verschillende dieren kunnen ook worden terug-
gevoerd tot een “menselijke” sociale dynamiek.

Aan het einde zal de Lkr. enkele vragen stellen om een moment van reflectie in te leiden:
⚫ Was het voor de reizigers moeilijk te raden? 
⚫ Hoe is het gegaan?
⚫ Heb je overeenkomsten waargenomen in het gedrag van de dieren?
⚫ Had elk dier een persoonlijkheid? 
⚫ Gebeurt het volgens jou ook in het echte leven binnen een groep?
⚫ Hoe helpen verschillende dieren/verschillende persoonlijkheden elkaar? 
⚫ Denk je dat het gezond is voor een groep om verschillende persoonlijkheden te 

hebben?
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“Teamrollen en verantwoordelijkheden”
Benodigd materiaal: schoolbord, krijtjes, stiften, dierenkaartjes van de dierenwe-
reld activiteit, en indien nodig, bladen met de mogelijke rollen erop afgedrukt (en 
plakband om ze aan het bord/muur te hangen).
Teams functioneren vaak het meest doeltreffend als de leden bepaalde rollen 
hebben. Voor deze activiteit zal de Lkr. de volgende rollen op een bord/muur van de 
klas moeten schrijven/plakken:

⚫ Facilitator: Modereert teamdiscussies, zorgt ervoor dat de groep hun werk doet 
en verdeelt het werk.

⚫ Notulist: Neemt notities van teamdiscussies en beslissingen en houdt alle nodige 
verslagen bij.

⚫ Verslaggever: Fungeert als woordvoerder van de groep voor de klas of instructeur, 
en vat de activiteiten en/of conclusies van de groep samen.

⚫ Tijdwaarnemer: Houdt de groep op de hoogte van tijdsdruk en deadlines en 
zorgt ervoor dat vergaderingen op tijd beginnen.

⚫ Advocaat van de duivel: Brengt tegenargumenten en (constructieve) bezwaren 
naar voren, introduceert alternatieve verklaringen en oplossingen.

⚫ Harmonizer: Streeft ernaar om een harmonieuze en positieve teamsfeer te creëren 
en een consensus te bereiken (waarbij ideeën volledig geuit kunnen worden).

⚫ Prioriteitensteller: Zorgt ervoor dat de groep zich concentreert op de belangrijkste 
kwesties en niet verstrikt raakt in details.

⚫ Verkenner: Zoekt naar nieuwe mogelijkheden in situaties en mensen (teamge-
noten, maar ook cliënten) en verkent nieuwe onderzoeksgebieden.

⚫ Innovator: Stimuleert de verbeelding en draagt nieuwe en alternatieve perspec-
tieven en ideeën aan.

⚫ Controleur: Controleert of alle groepsleden de begrippen en de conclusies van 
de groep begrijpen.

⚫ Renner: Zorgt voor de benodigde materialen en is de verbinding tussen de on-
derlinge groepen en tussen hun groep en de instructeur.

⚫ Wildcard: Neemt de rol over van eender welk ontbrekend lid en vult in waar nodig.

De Lkr. vraagt de studenten vervolgens om aan elk dier van de vorige activiteit een 
rol uit de lijst toe te wijzen en hun redenen hiervoor te formuleren.

De Lkr. overhandigt enkele post-its en vraagt de S. na te denken welke verantwoor-
delijkheden elke rol in een groep zou kunnen hebben (bijv. de Facilitator zou twee 
klasgenoten die ruzie maken moeten helpen).

Het is belangrijk om de S. erop te wijzen dat de aanwezigheid van gedefinieerde 

2.2HOE T E WERKEN ALS EEN T EAM
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rollen binnen een team vaak leidt tot een grotere efficiëntie bij het bereiken van 
gemeenschappelijke doelstellingen.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?
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De havik houdt 
alles vanuit de 
lucht nauwlettend 
in de gaten. Hij 
symboliseert 
het bestrijden 
van onrecht, het 
confronteren en 
bekritiseren.

De uil is een wijze 
vogel die alles rustig 
observeert. Hij 
symboliseert  
stille observatie, 
geheimen  
bewaren en zich  
terugtrekken.

De koning der dieren neemt graag de 
leiding, geeft informatie, doet voorstellen 
en geeft raad.

Bevers leven in hechte 
families en zijn harde werkers. 
De bever symboliseert de zorg 
voor en om anderen.

Wanneer 
iemand te 

dichtbij komt, 
riskeert deze  

persoon een  
stevige kopstoot.  

De steenbok 
symboliseert het 

trotseren en verdedigen, 
maar ook voor het 

weerstaan van 
verleidingen.

Een schildpad kan 
zich terugtrekken 

in zijn eigen schild. 
Keuzes maken is 

moeilijk voor dit symbool. De 
schildpad symboliseert ook 

dingen ondergaan. 6

HET  DIERENRIJK
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           Sociaal bewustzijn 
W.U. 2.3 – Het belang van feedback geven
en ontvangen

INLEIDING
Het belangrijkste doel van deze module is om belangrijke thema’s aan te pakken, 
zoals: het perspectief van anderen aannemen, dankbaarheid begrijpen en uiten, 
sterke punten in anderen herkennen, empathie en medeleven tonen, bezorgdheid 
tonen voor de gevoelens van anderen, verschillende sociale normen identificeren, 
waaronder onrechtvaardige, situationele eisen en kansen herkennen en de invloed 
van organisaties/systemen op het gedrag begrijpen.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

2.1 Waarom deel uitmaken van een groep 1 Klaslokaal/buiten

2.1.1 “De spaghetti challenge” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.1.2 “Groepsuitdaging voetballen” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2 Hoe te werken als een team 1 Klaslokaal/buiten

2.2.1 "Het dierenrijk" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2.2 "Teamrollen en verantwoordelijkheden" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.3 Het belang van feedback geven en ontvangen 1 Klaslokaal

2.4 Je inleven in het perspectief van iemand 
anders en het begrijpen

1 Klaslokaal

 
W.U.  2.3 – Het belang van het ontvangen en geven van feedback

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. zal een inleiding geven over het belang van het 
ontvangen en geven van feedback. Na de inleiding 
stelt de Lkr. de activiteit voor. Om de activiteit in een 
kortere tijd uit te voeren, verdeelt de Lkr. de klas in 
groepen van 3-4 studenten. Na de activiteit zal de Lkr. de 
studenten vragen of ze iets nieuws hebben ontdekt over 
feedback en hoe de nieuwe regels die ze tijdens deze 
sessie hebben ontdekt, kunnen helpen bij toekomstige 
groeps- of klasactiviteiten. De Lkr. zal dan enkele 
debriefingsvragen voorstellen.

Nadat ze naar de inleiding 
hebben geluisterd, zullen de 
S. actief deelnemen aan de 
voorgestelde activiteit.
Na de activiteit bespreken de S. 
met hun klasgenoten en de Lkr. 
de effecten van het geven en 
ontvangen van feedback op een 
gepaste manier en hoe dit een 
groep kan verstevigen.

52Orientation Toolbox for Life Design
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Draaiboek
W.U. 2.3 – HET BELANG VAN HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zet de ruimte voor de activiteit klaar en verdeelt later de klas in verschillende 

groepen
⚫ Lkr. legt het spel uit aan de S.
⚫ S. nemen de verschillende rollen op zich 
⚫ S. lezen de bijlage “Feedback Regels” en herhalen de oefening, waarbij ze 

rekening houden met wat ze zojuist hebben geleerd
⚫ Lkr. brengt een discussie op gang en daarna een debriefing met de klas

Benodigd materiaal: 
⚫ Twee rollenspel bladen, kleur gecodeerd per ronde, per groep per ronde
⚫ Eén blad met feedback regels
⚫ Pen/potlood 
⚫ Debriefing bladen (2 voor elke deelnemer)
⚫ Stoel etiketten
⚫ Eén stoel per deelnemer

Opstelling:
⚫ De Lkr. stelt de rollenspel bladen (zie bijlage “Rolkaartjes”) voor de deelnemers 

samen en legt deze onder de stoelen (opstelling zoals hieronder). 
⚫ De Lkr. stelt de activiteit voor en legt de studenten uit dat ze zich in groepjes moeten op-

splitsen, dat er minimaal 3 deelnemers direct bij betrokken moeten zijn, geen maximum.
⚫ De Lkr. laat de S. op de stoelen plaatsnemen, elk van hen krijgt een letter toege-

wezen; studenten “A” en “B” krijgen elk een blad met de rol die ze zullen spelen, 
terwijl student “C” beide scripts krijgt. 

⚫ Elke S. zal zijn rol één keer spelen, daarna wisselen ze van stoel om én van rol 
om te spelen.

Hoofdactiviteit 1: Lkr. leidt de activiteit in door 
iedereen te vragen op een van de eerder ge-
plaatste stoelen te gaan zitten en de kenmer-
ken van hun rol in de eerste ronde voor te lezen. 
Op dit moment legt de Lkr. de activiteit uit:
“Jullie gaan een rollenspel spelen waarin A de 
manager speelt die professionele feedback moet 
geven aan B, die deel uitmaakt van zijn perso-
neel. De rollen staan nader beschreven op het 
blad onder je stoel en jullie moeten proberen 

A

C

BD

2.3
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ze zo realistisch mogelijk te interpreteren. C zal in plaats daarvan de waarnemer 
zijn die aan het eind feedback moet geven. Als de groep uit 4 S. bestaat, zullen er 2 
waarnemers zijn (C en D): één voor A en één voor B. 
De waarnemers moeten aandachtig luisteren naar wat A en B zeggen, en zo nodig 
notities maken, zonder zich in de discussie te mengen. Bij elke beurt worden de rollen 
met de klok mee verwisseld (A wordt B; B wordt C enz.) “

Lkr. vraagt iedereen om de rolkaartjes hardop voor te lezen en even de tijd 
te nemen om zich in hun rol in te leven. Vervolgens begint de Lkr. met ron-
de 1 en hebben de S. 3 minuten om het rollenspel te spelen, daarna hebben 
de waarnemers één minuut om feedback te geven (op dat moment heb-
ben de waarnemers geen regels, zij geven hun feedback zoals zij dat willen). 

Draai de rollen met de klok mee, de B’s zijn nu A’s. De C’s zijn nu B’s etc.

Na deze eerste ronde van het rollenspel zal de Lkr. de bijlage “Regels om feedback 
te geven” uitdelen

Hoofdactiviteit 2: De Lkr. zal de S. vragen om de drie rollenspellen opnieuw te spelen 
vanuit het Feedback Regels standpunt. De Lkr. zal de S. aansporen door te zeggen:
“Je gaat nu de drie rollen herhalen en wat je hebt geleerd over de Feedback Regels-aanpak 
over feedback in de praktijk brengen. Jouw taak is om in deze drie situaties op een positieve 
manier feedback te geven. Wie was persoon A in het eerste rollenspel? Dank u. Je hebt één 
minuut om je rollenspel te herlezen en je aanpak te plannen”.

Na één minuut 
“Je hebt nu drie minuten om tot een positiever resultaat te komen. Start!
Herhaal ronde één, twee en drie met feedback van de waarnemers, zoals eerder.”

Debriefing:
Vraag de deelnemers na afloop van alle drie de rondes om over hun ervaringen te praten. 

De Lkr. zal de discussie op gang brengen met de volgende vragen, die de S. zullen 
helpen om te verwerken wat er tijdens de activiteit is gebeurd: (Let op: mogelijke 
antwoorden staan tussen haakjes) 
Bespreek de vragen met hen. 
⚫ Was er een verschil tussen je resultaten in ronde één en twee? (Ja.) 
⚫ Wat leverde een beter resultaat op, ronde één of twee? (Ronde 2.)
⚫ Wat maakte het verschil? (Luisteren. Vragen stellen. De regels gebruiken.) 
⚫ Welke veronderstellingen had je gemaakt in ronde één? (Mijn eigen versie verzonnen.) 
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⚫ Wat was het dat je ertoe bracht om dat te doen? (Niet oké om vragen te stellen. 
Ik dacht dat ik het wist. Ervaring.)

⚫ Wat heb je in ronde twee over je rollenspelpartner geleerd dat je in ronde één 
niet hebt ontdekt? (Een heleboel.)

⚫ Hoe kwam je aan die informatie? (Vragen gesteld.)
⚫ Wat gebeurde er toen je de positieve, negatieve, positieve sandwich gebruikte? 

(Partner toonde meer interesse.)
⚫ Wat gebeurde er toen je het standpunt van iemand anders aannam? (Een betere 

verstandhouding.) 
⚫ Wat gebeurde er toen je het oprecht probeerde te begrijpen en naar hen luisterde? 

(Een nog betere verstandhouding.)
⚫ Ben je bereid om voortaan te experimenteren in je gesprekken? (Ja.) 
⚫ Wat heb je nodig om deze methodologie te perfectioneren? (Oefenen.)

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

Regels om feedback te geven

1. Geef deze binnen de 5 minuten na het evenement (of zo snel mogelijk daarna).
2. Vraag eerst toestemming. 
3. Vermeld dat feedback alleen jouw mening is. 
4. Vraag hoe ze hun feedback willen - recht voor de raap of met een suikerlaagje.
5. Zeg iets positiefs (grote lijnen). 
6. Vermeld eventuele minpunten.
7. Kom samen tot een oplossing (indien van toepassing). 
8. Zeg nog iets anders positiefs (om het af te ronden). 
9. Blijf vrij van oordeel.

––Geef deze aan de deelnemers na hoofdactiviteit 1 en vóór hoofdactiviteit 2––

2.3



56

S    ILLS F OR LIF E
BI

JL
AG

E 
Orientation Toolbox for Life Design

Orientation Toolbox for Life Design

ROLLENSPEL BLADEN
Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.

Ronde 1
Rol 1: Manager (A)
“Jij bent de manager van de andere persoon en je staat bekend als aardig en attent 
voor anderen.” 

Rol 2: Medewerker (B)
Jij:
⚫ Andere medewerkers hebben een hekel aan je omdat je erg bevooroordeeld bent 

en hen minachtend behandelt, vooral als ze niet zo snel zijn als jij.
⚫ Je bent erg dominant en direct en neemt vaak een zwart-wit standpunt in over 

elke kwestie.
⚫ Neemt vaak een uitgesproken standpunt in dat duidelijk in strijd is met de rest 

van het team en het bedrijfsbeleid.
⚫ Je bent efficiënt wanneer taken dringend moeten worden uitgevoerd.
⚫ Je bent niet goed met teamwerk en komt vaak te laat op vergaderingen.

Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.
De andere persoon in het rollenspel is je manager. 
Jij ziet hen als zachtaardig, te aardig en te attent voor anderen. 

Jij bent:
⚫ Dominant, direct en ziet de meeste dingen als zwart of wit. 
⚫ Een krachtig persoon, met een snelle geest, en je hebt geen geduld met mensen 

die volgens jou dom zijn.
⚫ Je wilt altijd gelijk hebben en je doet je uiterste best om het te bewijzen. 
⚫ Je hebt opvattingen die niet aangepast kunnen wordn (= niet flexibel; streng; 

onbuigzaam) en deze aanpak maakt je niet populair. 
⚫ Op het eerste gezicht onverschillig, maar in feite ben je een beetje bang voor je 

eigen krachtige persoonlijkheid en heb je geprobeerd deze wat af te zwakken. 
⚫ Aan de binnenkant ben je lang niet zo zelfverzekerd als hoe je bij anderen overkomt.
⚫ Bang om zwakte te tonen aan wie dan ook, maar je zet je dominante zelf af en 

toe liever uit dan voortdurend over anderen heen te gaan.
⚫ Je verveelt je door het gebrek aan uitdaging in je werk en je verwijt je baas, A, dat 

die je niet het soort taken geeft dat je motiveert.
⚫ Je houdt niet van feedback-sessies en je hebt een hekel aan kritiek van welke 

aard dan ook. 
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Ronde 2 
Rol 1: Manager
Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.
Jij bent de manager van de andere persoon in het rollenspel. 
Je wilt ze niet verliezen of boven hun kunnen promoveren.
Je staat bekend als aardig en attent voor anderen.

Zij (de andere persoon in het rollenspel) zijn: 
⚫ Voorzichtig, tergend langzaam en willen graag dat alles perfect gedaan wordt. 
⚫ Altijd geneigd om dingen zelf te doen omdat niemand anders aan hun hoge 

eisen kan voldoen. 
⚫ Zeer detailgericht en hebben moeite met verandering. 
⚫ Helemaal niet sociaal en weten niet goed hoe met anderen om te gaan. 
⚫ Kan een zeer hoge dunk van zichzelf en hun capaciteiten hebben, die jij en het 

team niet delen.
⚫ Wilt een promotie, maar elke kans die je hen hebt gegeven om te leiden, is tot 

nu toe niet succesvol gebleken. 
⚫ Nuttig wanneer je dingen hebt die tot in de kleinste details moeten worden 

gedaan en die in dit opzicht van onschatbare waarde zijn gebleken.

Medewerker Ronde 2 
Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.
De andere persoon in het rollenspel is je manager. 
Je ziet ze als aardig en attent voor anderen, maar ze hebben hun eigen favorieten 
waar jij niet bij hoort.

Jij bent:
⚫ Een goede supervisor, met een reputatie om dingen voor elkaar te krijgen zonder 

fouten te maken. 
⚫ Een harde werker en je werkt lange uren.
⚫ Je ervan bewust dat er een goede en een verkeerde manier is om elke taak uit 

te voeren en je neemt de tijd om de juiste manier te vinden voordat je ergens 
aan begint. 

⚫ Een beetje een perfectionist, maar je geeft het goede voorbeeld en wordt geres-
pecteerd voor je capaciteiten. 

⚫ In staat om de tekortkomingen van je manager te zien en je gelooft dat je veel 
beter werk zou kunnen leveren dan zij doen.

⚫ Je ervan bewust dat er een nieuwe functie komt als Junior Manager onder jouw 
manager en je wilt die promotie. Jij verdient dit meer dan wie ook. 

⚫ Niet blij met verandering, maar je hebt onlangs een assertiviteitstraining gevolgd. 
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Ronde 3 
Persoon A
Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.
Jij bent de manager van de andere persoon in het rollenspel. 
Je zou hem/haar graag in overweging willen nemen voor deze promotie voor een nieuwe 
rol als teamleider, maar voor deze taak heb je iemand nodig met wat meer ruggengraat. 
Je staat bekend als vrij direct in je benadering van anderen. 

Zij (de andere persoon in het rollenspel) zijn:
⚫  Een zeer ondersteunende en stabiele persoon die naar iedereen luistert en voor 

iedereen in het team zorgt.
⚫ Zo’n beetje de aardigste persoon die er is in alles wat ze doen.
⚫ Goed met mensen en hebben geweldige sociale vaardigheden. 
⚫ Snel van begrip en begrijpt nieuwe ideeën snel, waar ze vaak verbeteringen aan 

toevoegen die voor anderen niet zo voor de hand liggend zijn.
⚫ Ook geweldige technische vaardigheden.
⚫ Komen nooit op voor zichzelf of hun ideeën. 
⚫ Worden behandeld als een deurmat door sterkere persoonlijkheden en stemmen. 
⚫ Blij om binnen hun eigen comfortzone te werken.

Medewerker Ronde 3
Speel de rol zoals je de situatie in het echte leven zou benaderen.
De andere persoon in je rollenspel is je manager. 
Je ziet deze als een goede manager maar een beetje te direct naar jouw smaak. 
Jij bent:
⚫ Een ondersteunende en standvastige medewerker, die kan luisteren en het beste 

uit iedereen in je team kan halen. 
⚫ Je hebt een hekel aan conflict van welke aard dan ook en je doet je uiterste best 

om deze te vermijden.
⚫ Populair bij anderen vanwege je zorgzame benadering en ze komen vaak met 

hun problemen naar jou toe zodat jij een oplossing kan vinden.
⚫ Je bent je ervan bewust dat je echt talent hebt voor het managen van mensen en taken.
⚫ Bang om machtig te zijn of buiten je comfortzone te werken.
⚫ Je vindt het belangrijk dat anderen je aardig vinden.
⚫ Momenteel werk je goed binnen je mogelijkheden en zou je gemakkelijk meer 

kunnen doen, als je manager je de kans geeft.
⚫ Je bent je ervan bewust dat je soms assertiever moet zijn en dat je goede/beste 

ideeën en innovaties vaak worden verdrongen door anderen met een sterke(re) 
persoonlijkheid maar zwakke(re) ideeën.

⚫ Bang voor verandering en het idee van een promotie maar je bent bereid om te 
doen wat het beste voor het bedrijf is.
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Sociaal bewustzijn
W.U. 2.4 – Je inleven in het perspectief van
iemand anders en het begrijpen

INLEIDING
Het belangrijkste doel van deze module is om belangrijke thema’s aan te pakken, 
zoals: het perspectief van anderen aannemen, dankbaarheid begrijpen en uiten, 
sterke punten in anderen herkennen, empathie en medeleven tonen, bezorgdheid 
tonen voor de gevoelens van anderen, verschillende sociale normen identificeren, 
waaronder onrechtvaardige, situationele eisen en kansen herkennen en de invloed 
van organisaties/systemen op het gedrag begrijpen.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

2.1 Waarom deel uitmaken van een groep 1 Klaslokaal/buiten

2.1.1 “De spaghetti challenge” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.1.2 “Groepsuitdaging voetballen” 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2 Hoe te werken als een team 1 Klaslokaal/buiten

2.2.1 "Het dierenrijk" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.2.2 "Teamrollen en verantwoordelijkheden" 0.5 Klaslokaal/buiten

2.3 Het belang van feedback geven en ontvangen 1 Klaslokaal

2.4 Je inleven in het perspectief van iemand 
anders en het begrijpen

1 Klaslokaal

W.U. 24: Je inleven in het perspectief van iemand anders en het 
begrijpen  

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. zal een inleiding geven over het belang 
van empathie en communicatie met elkaar.
Daarna verdeelt de Lkr. de klas in groepen 
en stelt de activiteit voor om iets nieuws te 
ontdekken over je inleven in het perspectief 
van iemand anders en het begrijpen.
Tot slot leidt de Lkr. een moment van 
debriefing en reflectie op de uitgevoerde 
activiteit..

Nadat ze naar de inleiding hebben 
geluisterd, zullen de S. actief 
deelnemen aan de activiteit om hun 
empathie en het perspectief van 
iemand anders te begrijpen te testen.
Na de activiteit bespreken de S. met hun 
klasgenoten
en de Lkr. het effect van empathie en 
communicatie. 

2.4JE INLEVEN IN HET  PERSPECT IEF VAN IEMAND ANDERS EN HET  BEGRIJPEN
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Draaiboek
W.U. 2.4 – EMPATHIZING WITH AND UNDERSTANDING THE PERSPECTIVE 
OF SOMEONE ELSE - THE VALUES GAME

Synthese van deze activiteit:

Benodigd materiaal: 
⚫ Enveloppen (1/student)
⚫ Blad met de spelregels - (1/student)
⚫ Kaartjes met een willekeurige waarde - (3/student)
⚫ Virtueel geld - of gebruik Monopoly-geld ($ 5000/student)
⚫ Emmer voor de volle enveloppen (voor de Lkr.)
⚫ Flipchart-standaard (voor de Lkr.)
⚫ Papier (voor de Lkr.)
⚫ Pennen (voor de Lkr.)
⚫ Een volledige reeks waarden (Lkr.)
⚫ Optioneel: Star Trek, ET of andere vrolijke muziek met een ruimtethema.

Opstelling:
⚫ Print van tevoren de bijlagen die aan de enveloppen moeten worden toegevoegd
⚫ Maak voor elke deelnemer een envelop met daarin: een blad met de spelregels, 

3 verschillende waardekaartjes en $5000 contant (zie bijlagen)
⚫ Leg de enveloppen in een emmer
⚫ Print een volledige reeks waarden (voor de Lkr.)
⚫ Bereid de flipchart met waarden op voorhand voor

De Lkr. deelt de pennen uit, vraagt de S. om een envelop uit de emmer te nemen 
(zonder ze te openen) en leidt de activiteit voor de S. in: “De Aarde is overbevolkt en 
heeft een tekort aan grondstoffen, maar de mensheid beschikt nu over de technologie om 
andere werelden te koloniseren. Jij en je metgezellen staan op het punt om naar Planeet 
Nova getransporteerd te worden. Deze reis kan behoorlijk zwaar zijn, dus je moet goed 
voorbereid zijn. Je moet drie waarden van de lijst kiezen die voor jou het belangrijkst zijn. 
Slechts drie waarden. Behalve dit mag je wat contant geld bij je hebben omdat je dit nodig 
zult hebben: geld op de planeet Nova heeft min of meer dezelfde waarde als hier op Aarde.”

De Lkr. vraagt dan aan de S. om op de achterkant van hun envelop op te schrijven 
hoeveel geld ze zouden meenemen en de drie waarden die ze mee zouden willen 
nemen. De Lkr. geeft ze ongeveer één minuut om dit te doen.
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2.4JE INLEVEN IN HET  PERSPECT IEF VAN IEMAND ANDERS EN HET  BEGRIJPEN

De Lkr. vraagt de S. daarna om deze punten met een hechte klasgenoot te bespreken:
⚫ Welke waarden heb jij gekozen en waarom zijn deze belangrijk voor jou?
⚫ Hoeveel geld heb je besloten om mee te nemen en waarom heb je dat bedrag gekozen?

Tot slot legt de Lkr. uit dat de regering de volgende mededeling heeft:
“Welkom bij het Intergalactisch Ruimtevaartcentrum! We zijn nu klaar om jullie naar pla-
neet Nova te transporteren. Tot onze spijt moeten wij mededelen dat sommigen onder jullie 
waarden met zich wilden meebrengen die door de bestuurders van de nieuwe planeet niet 
geschikt werden geacht en anderen wilden buitengewone sommen geld opnemen die ze niet 
hebben en waarvoor wij hoe dan ook niet voldoende ruimte hebben om het te transporteren. 
Wij hebben dus willekeurig het geldbedrag en de waarden vastgesteld die ieder van jullie 
mag meebrengen: je vindt alles in de enveloppen die jullie ontvangen hebben. Je mag ze nu 
openen om erachter te komen! Wij kunnen ons voorstellen dat je niet tevreden bent met wat 
je hebt gekregen. Maar zet eerst je initialen op de waardekaartjes en rangschik ze dan in 
volgorde van belangrijkheid door er 1, 2 of 3 boven te schrijven (waarbij 1 het belangrijkst is).
Dan, aangezien we nog wat tijd hebben voor het vertrek, en de Aarde nog steeds een vrij 
ondernemingssysteem heeft, zal je de kans krijgen om meer geld te krijgen of de waarden te 
bemachtigen die je wenst voor je leven op de planeet Nova. Jullie hebben 10 minuten om met 
elkaar te ruilen voordat jullie aan boord van de spaceshuttle gaan. De enige voorwaarde is dat 
je minstens één waardekaartje verkoopt of ruilt - dit is je laatste kans om geld te verdienen. 
De regels voor het uitwisselen van waardekaartjes zitten in je envelop.”

De Lkr. geeft de S. vervolgens 10 minuten om met elkaar te overleggen over de waar-
dekaartjes die ze willen ruilen of van elkaar willen kopen. Eenmaal de tijd om is moet 
de Lkr. De S. onderbreken en het “debriefing blad” uitdelen. Dit zal gebruikt worden 
om na te denken over de uitgevoerde activiteit.
De Lkr. verdeelt de klas in 3 of 4 groepen, die dan de volgende vragen bespreken:

Debrief met alle deelnemers in de kamer (aanwijzingen staan tussen haakjes): 
⚫ Welke waardekaarten wilde je meenemen? (Antwoorden uitlokken en flipchart is 

optioneel) 
⚫ Welke waardekaarten heb je uiteindelijk gekregen? (Antwoorden uitlokken en flipchart 

is optioneel) 
⚫ Hoe voelde het om andere waardekaarten te krijgen dan degene die je wilde? (Oké - Niet 

zo goed - Verschrikkelijk) 
⚫ Wat had je willen doen om de waardekaarten te krijgen die je echt wilde? (Maak gebruik 

van alle nuttige strategieën - als deelnemers klagen over een gebrek aan beschikbare 
waardekaarten, laat ze dan de waardekaarten zien die je in je zak hebt - ze moesten 
er alleen maar om vragen!)

⚫ Wat heb je geleerd over de waardekaarten die je dacht te hebben? (Uitlokken) 
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⚫ Wat heb je geleerd over de waardekaarten die je uiteindelijk gekregen hebt? (Uitlokken) 
⚫ Wat heb je geleerd over wat het relatieve belang van waarden en geld voor jou betekent? 

(Uitlokken) 
⚫ Wat heb je geleerd dat nuttig kan zijn in je werkteam? (Lok een reactie uit over de 

verschillen in waarden, interpretaties en waarden in actie) 

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen: 

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

7
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DEBRIEF ING BLAD
1. Welke waarden en geld had je gekozen om mee te nemen aan het begin van het 
spel?

Waarde 1:

Waarde 2:

Waarde 3:

Contant geld: $

2. Welke waarden en hoeveel geld had je aan het einde van het spel? 

Waarde 1:

Waarde 2:

Waarde 3:

Contant geld: $

3. Hoe tevreden ben je met je eindwaarden vergeleken met die in het begin? 

4. Wat had je anders kunnen doen om de waarden te krijgen die je echt wilde? 

5. Wat kun je hiervan leren?
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Avontuur
(nieuwe en uitdagende 

ervaringen)

Beroemdheid
(een ster in de wereld 

zijn)

Betrokkenheid
(het gevoel erbij te 
horen, deelnemen)

Bevordering
(promotie)

Concurrentie
(winnen, risico’s 

nemen)
Continue Verbetering

(kwaliteit, leren)

WAARDEKAARTJES
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Creativiteit
(vindingrijk zijn, 

vernieuwend)

Dienstverlening
(naar klanten en 

samenleving)

Economische 
veiligheid

(voldoende inkomen)

Eerlijkheid
(integriteit, opkomen 
voor je overtuigingen)

Gezinsgeluk
(een geweldige relatie 
hebben met iedereen 

thuis)

Gezondheid
(lichamelijk en 

geestelijk welzijn)

WAARDEKAARTJES
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Innerlijke Harmonie
(vrede in jezelf vinden)

Liefde
(genegenheid, 
zorgzaamheid, 

empathie)

Loyaliteit
(plicht, 

gehoorzaamheid)

Macht
(controle, autoriteit, 

invloed over anderen)

Milieubewust
(voor de planeet 

zorgen)

Orde
(stabiliteit, 

conformiteit)

WAARDEKAARTJES
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Plezier
(plezier, lachen, 

levensstijl)

Prestatie
(gevoel van 
voldoening, 

meesterschap)

Rechtvaardigheid
(behandel anderen 

zoals je zelf behandeld 
wilt worden)

Respect
(voor mezelf en 

anderen)

Rijkdom
(het maken, rijk 

worden)

Samenwerking
(teamwerk, goed 

samenwerken met 
anderen)

WAARDEKAARTJES



68

S    ILLS F OR LIF E
BI

JL
AG

E 
Orientation Toolbox for Life Design

Orientation Toolbox for Life Design

WAARDEKAARTJES

Verantwoording
(verantwoordelijk 

voor acties en 
resultaten)

Vriendschap
(een hechte relatie 

met anderen)

Vrijheid
(onafhankelijkheid, 

autonomie)

Wijsheid
(het leven begrijpen, 

kennis ontdekken)
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GELD

Toekomstige 
Wereldbank

$ 2000

Toekomstige 
Wereldbank

$ 2000

Toekomstige 
Wereldbank

$ 1000

Toekomstige 
Wereldbank

$ 1000

Toekomstige 
Wereldbank

$ 1000

Toekomstige 
Wereldbank

$ 1000
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Toekomstige 
Wereldbank

$ 500

Toekomstige 
Wereldbank

$ 500

Toekomstige 
Wereldbank

$ 500

Toekomstige 
Wereldbank

$ 500

Toekomstige 
Wereldbank

$ 200

Toekomstige 
Wereldbank

$ 200

GELD
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Toekomstige 
Wereldbank

$ 200

Toekomstige 
Wereldbank

$ 200

Toekomstige 
Wereldbank

$ 100

Toekomstige 
Wereldbank

$ 100

Toekomstige 
Wereldbank

$ 100

Toekomstige 
Wereldbank

$ 100

GELD
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Inleiding

Deze module is bedoeld om studenten een kans 
te geven om na te denken over het effect dat 
genderstereotypen hebben op hun leven en hun 
keuzes.

GENDER ST EREOT YPEN  
EN HET  EF F ECT  DAARVAN 
OP HET ZOEKEN NAAR  
EEN JOB, EN HOE HET 
VOORAL JONGE  
VROUWEN T REF T N
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De activiteiten van de module zijn ontwikkeld om twee fundamentele levensvaar-
digheden te bevorderen: sociaal bewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht hebben in jezelf als deel van een groep en van het belang van 
het ontvangen en geven van feedback, terwijl de tweede betrekking heeft op het 
zelfvertrouwen dat iemand moet hebben om zijn/haar doel te kunnen bereiken en 
er met een bewust langetermijnperspectief naar toe te blijven werken. 

“Few facts in consciousness seem to be merely given. Most facts in consciousness seem to be 
partly made. A report is the joint product of the knower and known, in which the role of the 
observer is always selective and usually creative. The facts we see depend on where we are 
placed, and the habits of our eyes.”

(“Weinig feiten in het bewustzijn lijken zomaar gegeven te worden. Het lijkt alsof de meeste 
feiten in het bewustzijn voor een deel gecreëerd zijn. Een verslag is het gezamenlijke product 
van de kenner en het bekende, waarbij de rol van de waarnemer altijd selectief en meestal 
creatief is. De feiten die we zien, hangen af van waar we ons bevinden en waar onze ogen 
aan gewend zijn.”-

Dit is wat Walter Lippmann schreef in zijn boek ‘Public Opinion’ in 1922: hij was de 
eerste die publiekelijk over stereotypen schreef (en in het dit geval ook definieerde).
En wat zijn dat dan? In de sociale psychologie is een stereotype een vaststaande, te 
algemene overtuiging over een bepaalde groep of klasse van mensen. Door stereo-
typering leiden we af dat een persoon een hele reeks kenmerken en vaardigheden 
heeft waarvan we aannemen dat alle leden van die groep ze hebben. In een notendop, 
stereotypen zijn veralgemeende beelden over mensen binnen een samenleving.
Een genderstereotype is een vooropgezet idee waarbij vrouwen en mannen ken-
merken en rollen krijgen toegewezen die worden bepaald en beperkt door hun 
geslacht. 

Stereotypen over gender nemen vaak twee vormen aan: men gaat ervan uit dat alle 
leden van een categorie (zoals een beroep) een geslacht delen, bijvoorbeeld de ver-
onderstelling dat alle bedrijfsleiders mannen zijn en alle secretaresses vrouwen. De 
andere gaat ervan uit dat alle leden van hetzelfde geslacht een eigenschap delen, 
bijvoorbeeld geloven dat ‘alle vrouwen graag winkelen’ of dat ‘jongens niet huilen’. 
Deze stereotypen schaden mensen van alle geslachten door verwachtingen te stellen 
over wat mensen zouden moeten zijn/doen. 

In veel gevallen zullen onbewuste culturele stereotypen worden uitgedrukt door de 
taal die we gebruiken, wat betekent dat mensen deze uitdrukkingen gebruiken, zelfs 
als ze deze veronderstellingen niet hebben. 
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De verspreiding van genderstereotypen gaat via kinderen en jongeren: als ze 
worden omringd door mensen die deze gebruiken, door boeken te lezen en met 
speelgoed te spelen dat duidelijk naar een geslacht is ingedeeld, dan zullen ze de 
juiste tools niet hebben om deze stereotypen te herkennen en aan te pakken.
Het herhalen van deze stereotypen versterkt de veronderstellingen die eraan ten 
grondslag liggen, en daarom is het zo belangrijk jongeren te helpen deze te her-
kennen, zodat zij zich bewust worden van de invloed die stereotypen hebben op 
hun dagelijks leven.

Deze module is erop gericht deze veronderstellingen aan het licht te brengen, waar-
bij leerkrachten en studenten worden begeleid via een traject dat uit verschillende 
activiteiten bestaat. Het eerste deel van de activiteiten wijst op de verschillen in de 
beroepswereld die verband houden met genderstereotypen, en biedt de gelegen-
heid om ontmoetingsmomenten te organiseren met professionals die succesvol 
zijn in hun vakgebied. Het tweede deel richt zich meer op de vrouwelijke gender-
stereotypen en de rol van vrouwen in de verschillende bedrijfstakken. 
De keuze om zich op dit specifieke onderwerp te concentreren, komt voort uit de 
grote hoeveelheid gegevens die bevestigen dat vrouwen meer lijden onder deze 
veronderstellingen. Vrouwen kiezen er meestal voor om te werken in een vakge-
bied dat op hun geslacht is toegewezen, ontvangen lagere salarissen en hebben 
minder kansen om te slagen dan gelijk gekwalificeerde mannen.
Aan het einde van de module is er een checklist die de leerkracht/docent helpt om 
een meer inclusieve taal te gebruiken, een goede gewoonte om door te geven aan 
de studenten.
Jongeren laten nadenken over deze verschijnselen is een belangrijke taak die, indien 
besproken, begrepen en eigen gemaakt wordt, de nieuwe generaties betere kansen 
zal geven om een meer gelijkwaardige wereld te creëren.

⚫ Dit materiaal kan worden gebruikt om de volgende onderwijsdoelstellin-
gen na te streven: meer zelfvertrouwen krijgen en de meest geschikte manier 
vinden om initiatief te nemen, communicatieve vaardigheden te verbeteren en 
in een team te werken, kritisch denken te bevorderen, vooral ook bij meisjes, 
wat de genderkloof zal verkleinen en geïnformeerde toegang tot onderwijs- of 
beroepstrajecten zal verbeteren. Bovendien nieuwe benaderingen ontwikkelen 
die gericht zijn op het verminderen van genderongelijkheid in verband met de 
toegang tot en deelname aan het openbare en politieke leven.
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INLEIDING:
Deze module, genaamd: “Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk 
en hoe dit in het bijzonder jonge vrouwen treft”, zal activiteiten bevatten die verband 
houden met de fundamentele levensvaardigheid: zelfbewustzijn.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

3.1 Vrouwen op het werk 1.5 Klaslokaal

3.1.1 Jobs zijn voor iedereen 0.5 Klaslokaal

3.1.2 Meeting met een testimonial 1.5 Klaslokaal

3.2 Leiderschap en onafhankelijkheid 1.5 Klaslokaal

3.2.1 Emancipatie en Haar-Emancipatie 0.5 Klaslokaal

3.2.2 Leider voor een dag 1 Klaslokaal

3.3 Vrouwen in wetenschappen 1.15 Klaslokaal

3.4 Een checklist voor inclusie 0.5 Leesmateriaal voor de 
leerkracht/docent
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Genderstereotypen
W.U. 3.1 – Vrouwen op het werk

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk 
en hoe dit in het bijzonder jonge vrouwen treft”, zal activiteiten bevatten die verband 
houden met de fundamentele levensvaardigheid: zelfbewustzijn.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

3.1 Vrouwen op het werk 1,5 Klaslokaal

3.1.1 Jobs zijn voor iedereen 0,5 Klaslokaal

3.1.2 Meeting met een testimonial 1,5 Klaslokaal

3.2 Leiderschap en onafhankelijkheid 1,5 Klaslokaal

3.2.1 Emancipatie en Haar-Emancipatie 0,5 Klaslokaal

3.2.2 Leider voor een dag 1 Klaslokaal

3.3 Vrouwen in wetenschappen 1,15 Klaslokaal

3.4 Een checklist voor inclusie 0,5 Leesmateriaal voor de 
leerkracht/docent

W.U. 3.1.1 –Jobs zijn voor iedereen

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. introduceert het onderwerp 
genderstereotypen, verdeelt dan de S. in 4 groepen 
en vraagt om een onderzoek uit te voeren naar een 
professional die een stereotiep beroep uitoefent, 
m.a.w. een typisch beroep maar dat tot het andere 
geslacht behoort.
Neem tot slot een moment van reflectie om te 
absorberen wat je hebt geleerd.

De S. gaan op onderzoek uit naar 
beroepen die stereotiep tot het 
andere geslacht behoren en 
bespreken met hun klasgenoten 
wat zij hebben geleerd.

3.1VROUWEN OP HET WERK
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Draaiboek
W.U.3.1.1 – “JOBS ZIJN VOOR IEDEREEN”

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. onderzoekt het onderwerp genderstereotypen met de klas/groep
⚫ Lkr. vraagt de S. om research te doen online/via boeken
⚫ Lkr. brengt een discussie op gang over het onderzoeksproces dat de S. hebben 

gevolgd
⚫ Lkr. houdt een debriefing met de groep

Benodigde materialen: smartphones/tablet/pc’s, pennen en/of potloden, witte bladen

In deze les wordt aandacht besteed aan genderstereotypen en worden jongeren 
aangemoedigd hierover na te denken, vooral met betrekking tot het beroepsleven.
Hoeveel van hun ideeën over bepaalde jobs of beroepen komen voort uit ste-
reotypen? Hoe draagt onwetendheid over de realiteit van het beroep bij tot de 
verdieping van het stereotype over het beroep?
Vaak komen stereotypen voort uit het feit dat ze niet genoeg weten over het besproken 
onderwerp: de activiteiten die in deze les worden voorgesteld, zullen jongeren de 
kans geven na te denken over de manier waarop zij een bepaald geslacht toeschrij-
ven aan mensen die bepaalde beroepen uitoefenen. Om de S. te laten inzien dat zij 
soms misvattingen hebben over de werkelijke realiteit van sommige beroepen, is 
er ook een activiteit waarbij de S. een bepaalde professional ontmoeten (bijv. een 
wetenschapper, een piloot,... enz.), zodat de S. een beter beeld hebben en eveneens 
om hun motivatie en/of nieuwsgierigheid te stimuleren.
Het doel van de les is de S. te laten nadenken over hoe deze fenomenen 
ons dagelijks leven beïnvloeden, en hen te doen inzien dat zij hun eigen 
keuzes kunnen maken, vrij van vooroordelen en/of genderstereotypen. 
De Lkr. introduceert de kwestie van genderstereotypen. Hierbij wordt een hint gegeven: 
“Volgens het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) is 
een genderstereotype” een algemeen beeld of vooroordeel over eigenschappen of 
kenmerken die vrouwen en mannen hebben of zouden moeten hebben of over de 
rollen die mannen en vrouwen spelen of zouden moeten spelen”. Genderstereotypen 
treffen zowel mannen als vrouwen en is een heel gevaarlijke kwestie, omdat het 
vermogen om iemands interesse en persoonlijke en professionele vaardigheden 
ondermijnt om zich in bepaalde vakgebieden te ontwikkelen.
Genderstereotypen treffen vooral meisjes over de hele wereld en worden op grote 
schaal aangemoedigd door de samenleving, van familieleden tot leraren. Hoewel 
stereotypen soms worden uitgedrukt als iets “leuks” of genormaliseerd, mag hun 
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rol in het verminderen van carrièreambities en kansen voor meisjes niet worden 
onderschat. In een artikel met de titel: “Genderstereotypen over intellectuele capa-
citeiten ontstaan al vroeg en beïnvloeden de interesses van kinderen”, beschrijven 
de auteurs hoe meisjes zich op zesjarige leeftijd minder intelligent en minder sterk 
beginnen te voelen dan jongens. Om Miriam Gonzalez, oprichter van ‘Inspiring 
Girls’ in Spain, te citeren: “Jongens noch meisjes worden seksistisch geboren, het 
is iets dat wij als een samenleving met hen doen om hen naar dat punt te krijgen.” 

Van kleding tot speelgoed, van hobby’s tot werk, er zijn talloze min of meer 
subtiele associaties met het ene geslacht in plaats van het andere, en dit leidt 
tot grote beperkingen in de samenleving waarin we leven en in de beroeps-
wereld. Denk bijvoorbeeld aan de STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) wereld, waar slechts 29% van de wetenschappers vrouwen zijn. 
We kunnen daarom gemakkelijk concluderen dat, aangezien genderstereotypen 
voortkomen uit onze culturen en “groeien” in onze samenlevingen, het onze plicht 
is als “wereldburgers” om de juiste instrumenten te vinden om ze te herkennen 
en publiekelijk te bestrijden, met duidelijke feiten en standpunten.
Op dit moment verdeelt de Lkr. de jongeren in 4 groepen en vraagt elke groep om 
met behulp van hun smartphone, tablet of pc een onderzoek uit te voeren naar een 
persoon die stereotiep een beroep uitoefent dat tot het andere geslacht behoort (bijv. 
een vrouw die een ingenieur is).

Lkr. kan S. helpen bij hun onderzoek door hen enkele typisch genderstereotype jobs 
voor te stellen, zoals:
Voor “mannelijke jobs”
⚫ Architect
⚫ Brandweerman
⚫ Advocaat
⚫ Ingenieur
⚫ Optometrist
⚫ Data analist/onderzoeker
⚫ Sales manager
⚫ CEO
⚫ Producent en regisseur
⚫ Chemicus
⚫ Boer
⚫ Bouwvakker
⚫ Financieel analist
⚫ Piloot (vliegtuigen of auto’s)
⚫ Bakker

Voor “vrouwelijke jobs”:
⚫ Logopediste
⚫ Kinderverzorgster
⚫ Leerkracht
⚫ Secretaresse/administratief mede-

werkster
⚫ Voedingsdeskundige
⚫ Kapster
⚫ Schoonheidsspecialiste
⚫ Verpleegster
⚫ PR-specialiste
⚫ Psychologe
⚫ Sociale/maatschappelijke dienstver-

lening
⚫ Verkoopster in de bakker

3.1VROUWEN OP HET WERK
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Tot slot leidt de Lkr. een moment van reflectie in met de volgende vraag:
- Denk na over wat je geleerd hebt: had jij onbewuste stereotypen over het beroep 
waarover je onderzoek hebt gedaan?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

W.U. 3.1.2 – Meeting met een testimonial

LEERKRACHT  STUDENT  

Lkr. verdeelt de studenten in groepen van 3-4 
studenten om een vragenlijst op te stellen 
voor de testimonial(s) die ze zullen krijgen.
Lkr. deelt vervolgens de “Beroeps ID”-kaart 
uit om bij te houden wat ze tijdens deze 
meeting zullen leren. Tijdens de interventie 
van de professional helpt de Lkr. de S. bij het 
vragen stellen en invullen van het formulier.
Aan het einde van de meeting leidt de Lkr. 
een moment van discussie in, waarbij de S. 
worden uitgenodigd om te delen wat ze over 
dit beroep hebben geleerd.

Door middel van groepswerk zullen 
de S. nadenken over de belangrijkste 
vragen die ze de professional willen 
stellen, om zo alle aspecten van het 
voorgestelde beroep grondig te leren 
kennen.S. vullen het formulier “beroeps-
ID” in om de belangrijkste informatie te 
verzamelen.
S. zullen daarna met hun klasgenoten 
een discussie voeren om vast te stellen 
wat ze dankzij deze ontmoeting geleerd 
hebben.

Draaiboek
W.U. 3.1.2 – MEETING MET EEN TESTIMONIAL

Deze activiteit, die gebaseerd is op de reflectie van de activiteit “jobs zijn voor iedereen”, 
wordt alleen uitgevoerd als de Lkr. erin slaagt een (aantal) professional(s) te vinden 
die met de S. wil(len) komen praten. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek van de S., zou de Lkr. Idealiter op zoek gaan 
naar een professional die op één of andere manier het stereotype over hun job “doorbreekt” 
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(bijv. een vrouw die werkt als een werktuigbouwkundig ingenieur). De professional moet 
dan tijdens de activiteit over hun job praten en op welk manier ze dat bereikt hebben. 

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. gaat actief op zoek naar een professional die over zijn/haar werk komt praten met de S.
⚫ Lkr. zal de S. aansporen om na te denken over mogelijke vragen die ze aan de 

professional kunnen stellen
⚫ S. luisteren naar de professional en maken aantekeningen op de Beroeps ID-kaart
⚫ Lkr. houdt een debriefing
Benodigd materiaal:
“Beroeps ID-kaart” werkblad, pennen/potloden

Het is belangrijk dat de Lkr. op voorhand een professional vindt die beschikbaar 
is om de studenten te ontmoeten: idealiter een professional die in een vakgebied 
werkt dat gewoonlijk wordt toegeschreven aan het andere geslacht.
Vóór de komst van de professional verdeelt de Lkr. de S. in groepjes en geeft hen de 
opdracht een lijst met vragen op te stellen bestemd voor de professional. Bedoeling is 
om meer te weten te komen over de professional zijn/haar opleiding en levensweg, 
de kenmerken van het beroep dat de professional uitoefent en de situaties die de 
professional heeft meegemaakt rond genderstereotypen in de beroepswereld.
Als de lijsten zijn ingevuld, geeft de Lkr. De S. een paar minuten om deze met elkaar 
te delen, om herhaling in de vragen te voorkomen. Tot slot zal de Lkr. de bijgevoegde 
“Beroeps-ID” uitdelen, die ze tijdens het gesprek met de professional zullen invullen 
om alle informatie te verzamelen.
Tijdens de meeting helpt de Lkr. de studenten, indien nodig, bij het vragen stellen 
en het invullen van het formulier.
Aan het einde van de presentatie zal de Lkr. een moment van debriefing leiden, 
gebaseerd op de ingevulde formulieren, om vast te stellen wat de studenten hebben 
geleerd over het beroep.
Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?
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BEROEPS ID-KAART

NAAM VAN HET BEROEP VERWANT VAKGEBIED

VEREISTE KWALIFICATIES/OPLEIDING VOORNAAMSTE TAKEN

BENODIGDE VAARDIGHEDEN SCHOOLVAKKEN DIE NUTTIG ZIJN VOOR 
DEZE JOB

EEN TYPISCHE DAG VOOR DEZE 
PROFESSIONAL

SALARIS (LOON)
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Genderstereotypen
W.U. 3.2 – Leiderschap & Onafhankelijkheid

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk en 
hoe dit in het bijzonder jonge vrouwen treft”, zal activiteiten presenteren die verband 
houden met deze fundamentele levensvaardigheid: zelfbewustzijn.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

3.1 Vrouwen op het werk 1,5 Klaslokaal

3.1.1 Jobs zijn voor iedereen 0,5 Klaslokaal

3.1.2 Meeting met een testimonial 1,5 Klaslokaal

3.2 Leiderschap en onafhankelijkheid 1,5 Klaslokaal

3.2.1 Emancipatie en Haar-Emancipatie 0,5 Klaslokaal

3.2.2 Leider voor een dag 1 Klaslokaal

3.3 Vrouwen in wetenschappen 1,15 Klaslokaal

3.4 Een checklist voor inclusie 0,5 Leesmateriaal voor de 
leerkracht/docent

W.U. 3.2.1 - Emancipatie en Haar-Emancipatie

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. introduceert het begrip leiderschap 
en leidt een gesprek met de S. om erachter te 
komen wat zij erover weten.
De Lkr. verdeelt de klas in groepen en stelt 
voor om onderzoek te doen naar bekende 
personages die een voorbeeld zijn van een 
leider.
De Lkr. vraagt de studenten vervolgens om de 
namen te noemen die ze gevonden hebben en 
de redenen waarom ze die gekozen hebben.
Na afloop leidt de Lkr. een discussie in om 
na te denken over genderstereotypen die 
verband houden met het personage van de 
leider.

S. denken na over het begrip “leider” en 
doen onderzoek naar beroemde mensen 
met deze kenmerken door middel van 
teamwork.
De S. denken na over eventuele 
genderstereotypen die zij hebben 
over vrouwen die leidinggevende 
functies bekleden, dit doen a.d.h.v. een 
discussiemoment met klasgenoten.

3.2LEIDERSCHAP & ONAF HANKELIJKHEID
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Draaiboek
W.U. 3.2.1 – EMANCIPATIE EN HAAR-EMANCIPATIE

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. introduceert het onderwerp leiderschap aan de S. 
⚫ S. doen onderzoek naar leidende figuren en discussiëren over hun keuzes en de 

verhalen waarover ze hebben geleerd
⚫ Lkr. houdt een debriefing

Benodigd materiaal: witte bladen en pennen/kleurpotloden; een computer/tablet/
smartphone.

Inleiding tot het onderwerp: De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling Doel-
stelling 4 “Kwaliteitsonderwijs” en in het bijzonder subdoelstelling 4.7 hebben tot 
doel “ervoor te zorgen dat alle studenten de kennis en vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door middel van 
onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, 
gendergelijkheid, het bevorderen van een cultuur van vrede en geweldloosheid, 
wereldburgerschap en waardering voor culturele diversiteit en voor de bijdrage van 
cultuur aan duurzame ontwikkeling”.
Het vermogen ontwikkelen om als verantwoordelijke burgers op te treden en ten 
volle aan het maatschappelijk en sociaal leven deel te nemen, houdt in dat men zich 
samen met anderen inzet om een gemeenschappelijk of openbaar belang, zoals 
gendergelijkheid, te verwezenlijken. 
Dit vereist kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en het vermogen 
om samen te werken en deel te nemen, en ook het vermogen om autonoom en 
verantwoordelijk op te treden. Met andere woorden, leiderschap leren en oefenen.
Heel vaak heeft leiderschap echter een mannelijke connotatie en wanneer meisjes 
dan toch het karakter van een leider vertonen, worden zij vaak als “agressief” of te 
“bazig” beschouwd. Meisjes en jonge vrouwen leren daarom dat zij zich moeten 
verontschuldigen of verantwoorden voordat ze spreken of wanneer ze een leidende 
rol op zich nemen in hun klas, groep of buurt.
Bijvoorbeeld het gebrek aan vrouwelijke aanwezigheid in besluitvormende organen 
die wereldwijd zijn opgericht om specifiek de COVID-19-pandemie aan te pakken, 
is een frappant voorbeeld, gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de 
gezondheidswerkers in de EU vrouwen zijn (70%).
 
De activiteiten die in deze activiteit worden voorgesteld, zullen jongeren helpen om:
⚫ Meer zelfvertrouwen te krijgen en de meest geschikte manier vinden om initi-
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atief te nemen, communicatieve vaardigheden te verbeteren en in een team 
te werken.

⚫ Kritisch denken te bevorderen, vooral bij meisjes, om zo de genderkloof te 
verkleinen en ook geïnformeerde toegang tot onderwijs- of beroepstrajecten 
te verbeteren.

⚫ Nieuwe benaderingen te ontwikkelen die gericht zijn op het verminderen van 
genderongelijkheid wat betreft toegang tot en deelname aan het openbare en 
politieke leven.

Activiteit: De Lkr. introduceert het begrip leiderschap, als “het vermogen om mensen te 
beïnvloeden en hen te helpen beter te werken aan een gemeenschappelijk doel”. Vervolgens 
vraagt de Lkr. de studenten om aan mensen te denken die volgens hen de kenmerken 
van een leider hebben en hierover online onderzoek te doen. 
Het doel van de activiteit is te begrijpen hoe de S. zich een leider, man of vrouw, 
voorstellen en welke eigenschappen een leider moet hebben. Deze oefening is 
bedoeld om eventuele stereotypen of vooroordelen die men bewust of onbewust 
heeft, aan het licht te brengen.

Aan het einde van het onderzoek leidt de Lkr. een discussie met de studenten over 
het onderwerp leiderschap en over de resultaten van het onderzoek. Als één van de 
S. aan een vrouwelijke leider heeft gedacht, is het belangrijk naar mogelijke rede-
nen te vragen en de discussie te stimuleren door de volgende vragen te stellen: 

⚫ Wie is een leidinggevende vrouw voor jou?
⚫ Dacht je dat je op zoek was naar een vrouw en niet naar een man toen je de opdracht 

uitvoerde?
⚫ Hoe stel jij je een vrouwelijke leider of een mannelijke leider voor?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?
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W.U. 3.2.2 – Leider voor een dag

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. vraagt om een leider te identificeren binnen 
elk van de 4 eerder gecreëerde groepen.
De Lkr. stelt vervolgens voor een opkomend probleem 
in hun stad te identificeren en samen als groep na 
te denken over de manier waarop dit kan worden 
aangepakt, waarbij ze hun reflecties opschrijven 
zodat ze deze aan de andere S. kunnen tonen.

Door middel van groepswerk 
en onder begeleiding van de 
leider proberen de S. mogelijke 
oplossingen te vinden voor het 
gekozen probleem en schrijven ze 
hun reflecties neer om deze daarna 
met de andere S. te bespreken.

Draaiboek
W.U. 3.2.2 – LEIDER VOOR EEN DAG

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. verdeelt de klas in groepen
⚫ S. kiezen voor elke groep een leider
⚫ S. zullen proberen een probleem aan te pakken met betrekking tot hun sociale 

omgeving
⚫ De groepsleiders zullen de resultaten van hun groep presenteren en de hele 

klas zal dit bespreken
⚫ Lkr. zal een laatste debriefingssessie houden

Benodigde materialen: witte bladen en pennen/kleurpotloden;

Lkr. verdeelt de S. in vier groepen en probeert ze qua geslacht zo evenwichtig mogelijk 
te maken (bijv.: 4 studenten = 2 mannen en 2 vrouwen).
Zodra de groepen gevormd zijn, zal de Lkr. de studenten vragen na te denken over 
de eigenschappen van een leider en moet elke groep één leider kiezen. Om de S. te 
laten nadenken over het proces, zal de Lkr., nadat de leiders zijn gekozen, volgende 
vragen stellen:
⚫ Aan welke persoonlijke kenmerken dachten jullie toen jullie je leider kozen?
⚫ Waarom denk je dat je klasgenoot een goede vertegenwoordiger van jullie groep zou zijn?
⚫ Op welke manier denk je dat de hele groep jullie leider hier het best doorheen kan helpen?

Vervolgens legt de Lkr. uit dat elke groep een “probleem” in hun stad/samenleving/
omgeving zal moeten kiezen om aan te pakken en te bespreken met hun klasge-
noten. De leider heeft de taak om de discussie te modereren en aan te moedigen en 
de reflecties op te schrijven.
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Eerst moet een probleem gekozen worden om te bespreken, daarna zal het de groeps-
leider zijn die nuttige vragen zal stellen om alle aspecten van de kwestie te bespreken.
Als het probleem dat ze gaan aanpakken gekozen is, laat de Lkr. de studenten aan 
hun groepswerk werken. Nadat elke groep de discussie heeft afgerond, presenteren 
de groepsleiders de bevindingen van hun groep aan de rest van de klas. Na de korte 
presentatie zal de hele klas gedurende 10-15 minuten de resultaten bespreken. 
Zowel de redenen waarom ze deze als groepsleider kozen, als de dynamiek die 
zich tijdens de activiteit voordeed (waren ze het er allemaal over eens? Waren er 
misverstanden?) en de conclusies die ze getrokken hebben.

Als de S. geen stimulerende conversatie op gang kunnen brengen, dan zijn dit een 
paar stimulerende vragen :
⚫ “Wat vinden wij een groot probleem in de hedendaagse maatschappij?” (Bijvoorbeeld: 

milieuvervuiling, afstandsonderwijs, nepnieuws, gebrek aan openbaar vervoer, hoe 
kunnen we mensen in economische moeilijkheden helpen?...)

⚫ “Waarom kiezen we dit onderwerp? Op welke manier heeft dit onderwerp grote gevolgen 
voor ons? Is dit een probleem in onze buurt?”

⚫ Groepsdiscussie over het probleem: “Wat is het probleem? Hoe uit het zich in ons da-
gelijks leven? Wat draagt bij tot het probleem: welke factoren? Mensen? Organisaties 
of groepen?”

⚫ “Wat zou ieder van ons, op onze eigen kleine manier, kunnen doen om oplossingen voor 
dit probleem te vinden? Willen we helpen het probleem op te lossen? Op welke manier? 
Wat kunnen we op een kleine manier doen, met een dagelijkse actie die ons helpt om 
het op te lossen?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt??
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Genderstereotypen
W.U. 3.3 – Vrouwen in de wetenschappen
INLEIDING
Deze module, genaamd: “Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk en 
hoe dit in het bijzonder jonge vrouwen treft”, zal activiteiten presenteren die verband 
houden met de fundamentele levensvaardigheid: zelfbewustzijn.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

3.1 Vrouwen op het werk 1,5 Klaslokaal

3.1.1 Jobs zijn voor iedereen 0,5 Klaslokaal

3.1.2 Meeting met een testimonial 1,5 Klaslokaal

3.2 Leiderschap en onafhankelijkheid 1,5 Klaslokaal

3.2.1 Emancipatie en Haar-Emancipatie 0,5 Klaslokaal

3.2.2 Leider voor een dag 1 Klaslokaal

3.3 Vrouwen in wetenschappen 1,15 Klaslokaal

3.4 Een checklist voor inclusie 0,5 Leesmateriaal voor de 
leerkracht/docent

W.U. 3.3 – Vrouwen in de wetenschappen 

LEERKRACHT  STUDENT  

Lkr. introduceert de onderwerpen en vraagt de 
S. een lijst te maken van alle wetenschappers die 
ze kennen en deze op te schrijven op het bord/
flipchart.
Lkr. vraagt dan aan de S. om een onderzoek te 
doen naar vrouwelijke wetenschappers en 
vraagt hen om de resultaten te bespreken.
Tot slot leidt de Lkr. een moment van debriefing.

S. bespreken hun kennis over 
wetenschappers en doen dan 
onderzoek naar enkele vrouwelijke 
wetenschappers. Vervolgens 
bespreken zij hun bevindingen met de 
rest van de klas en nemen deel aan de 
debriefingssessie.

Draaiboek
W.U. 3.3 – VROUWEN IN DE WETENSCHAPPEN

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. polst naar de kennis van de S. naar wetenschappers
⚫ S. noteren al de wetenschappers die ze kennen 

3.3
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⚫ Lkr. noteert de wetenschappers in de juiste kolom (man of vrouw)
⚫ S. zullen proberen een belangrijke ontdekking of uitvinding van een vrouwelijke 

wetenschapper te onderzoeken en presenteren
⚫ De S. bespreken wat ze hebben geleerd en maken posters met verhalen over 

wetenschappers
⚫ Lkr. zal een laatste debriefingssessie houden

Benodigde materialen: grote witte/gekleurde bladen en pennen; kleurpotloden/
potloden, bijlagen “blad 1”; “blad 2”; computers/tablets/smartphones; flipcharts.

De Lkr. stelt de groep de vraag: welke wetenschappers ken jij?
De Lkr. schrijft alle namen op een whiteboard of flipchart, volgens de layout van 
bijlage “Blad 1”, met de mannelijke wetenschappers in de mannelijke kolom, en 
de vrouwelijke wetenschappers in de vrouwelijke kolom.
Als de activiteit online is, kunnen de S. de bijlage rechtstreeks naar een Word-docu-
ment kopiëren.
Als alternatief kan  de Lkr. de taak om de namen op te schrijven op het bord/de flip-
chart aan één student toewijzen.
De Lkr. legt de tweede taak uit: een belangrijke ontdekking of uitvinding van een 
vrouwelijke wetenschapper te onderzoeken en te presenteren.
De Lkr. verdeelt de groep in subgroepen en vraagt de S. om het op te zoeken op hun 
computers/tablets/smartphones.
De S. subgroepen zullen online onderzoek doen en de informatie voor de presentatie 
voorbereiden, op basis van de vereisten die je in de bijlage “Blad 2” kunt vinden. 
De S. kunnen beslissen of ze binnen elke subgroep taken toewijzen of dat ze alles 
samen willen doen. 
Aan het einde van hun onderzoek zullen de studenten samen bespreken wat ze hebben 
geleerd en posters maken met verhalen over de wetenschappers.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor,  waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

3.3VROUWEN IN DE WET ENSCHAPPEN
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BLAD 1

HOEVEEL WETENSCHAPPERS KENNEN WE?
MANNELIJK VROUWELIJK
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BLAD 2

Onderzoek en presentatie
Zoek een belangrijke uitvinding of ontdekking door een vrouwe-
lijke wetenschapper. 
Doe wat onderzoek online of in de bibliotheek en bereid een presentatie voor. Dit 
kan in de vorm van een poster of een PowerPoint-presentatie. Deze presentatie moet 
de volgende informatie bevatten:

⚫ Naam van de wetenschapper:

⚫ Geboortedatum, historische periode en nationaliteit:

⚫ Wat biografische informatie (hoe hebben ze hun vakgebied gekozen, hoe zag 
hun leven eruit, hoe zijn ze wetenschapper geworden, met welke problemen 
werden zij geconfronteerd?)

⚫ Uitvinding/ontdekking:

⚫ Waarom is deze uitvinding of ontdekking belangrijk?

⚫ Je kunt ze opschrijven of illustreren met tekeningen
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Genderstereotypen
W.U. 3.4 – Een checklist voor inclusie

INLEIDING
Deze module, genaamd: “Genderstereotypen en hun impact op het zoeken naar werk en hoe 
dit in het bijzonder jonge vrouwen treft”, zal activiteiten presenteren die verband houden 
met twee fundamentele levensvaardigheden: zelfverloochening en zelfbewustzijn.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

3.1 Vrouwen op het werk 1,5 Klaslokaal

3.1.1 Jobs zijn voor iedereen 0,5 Klaslokaal

3.1.2 Meeting met een testimonial 1,5 Klaslokaal

3.2 Leiderschap en onafhankelijkheid 1,5 Klaslokaal

3.2.1 Emancipatie en Haar-Emancipatie 0,5 Klaslokaal

3.2.2 Leider voor een dag 1 Klaslokaal

3.3 Vrouwen in wetenschappen 1,15 Klaslokaal

3.4 Een checklist voor inclusie 0,5 Leesmateriaal voor de 
leerkracht/docent

Draaiboek
Deze specifieke les is niet per se een activiteit. Als het laatste document van deze 
module, wat erop gericht is om leerkrachten/docenten en studenten een grondig 
perspectief te geven over het onderwerp “genderstereotypen”, probeert deze les een 
korte samenvatting te zijn van alle zaken die we tot nu toe besproken hebben. Door 
een reeks “tips & tricks” te presenteren, enkele verwijzingen naar nuttige documenten/
onderzoeken, samen met voorbeelden van mogelijke situaties waarin we kunnen 
belanden,… benadrukken we met deze les wat we tijdens de module hebben geleerd.
Dit laatste deel van de module is een klein “handboekje”, dat de leerkracht/do-
cent kan gebruiken bij discussies over genderstereotypen, inclusief taalgebruik 
en communicatie.
De volgende zinnen zijn bedoeld als voorbeelden en suggesties, die de leerkracht/
docent moet lezen om vertrouwd te raken met een meer inclusief en gelijkwaardig 
taalgebruik en gedrag.
Gendergelijkheid betekent meer dan de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen. Gendergelijkheid bereiken betekent het elimineren van alle op geslacht 

3.4
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3.4A CHECKLIST  F OR INCLUSION

gebaseerde discriminatie en genderstereotypen in alle aspecten van het leven. 

⚫ Beroepen hebben geen geslacht: vrouwen kunnen jobs uitoefenen die traditioneel 
met mannen worden geassocieerd, net zoals mannen jobs kunnen uitoefenen die 
traditioneel met vrouwen worden geassocieerd. De taakverdeling tussen vrouwen 
en mannen komt niet overeen met hun aangeboren capaciteiten of voorkeuren. 

⚫ Genderstereotypen zijn overal verspreid en zijn ook te vinden in school- en andere 
onderwijsomgevingen: vaak bevatten schoolboeken stereotiepe afbeeldingen van 
vrouwen/mannen, meisjes/jongens. Genderstereotypen zijn een typisch kenmerk van 
de schoolcultuur en worden vaak onbewust versterkt door “dagelijkse” activiteiten.  

Verkeerde overtuigingen en het over generaliseren van verschillen in gedrag, voorkeuren 
en capaciteiten van meisjes en jongens zijn verspreid in de hele samenleving. Dergelijke 
genderstereotypen kunnen een zeer schadelijk effect hebben op meisjes en jongens, 
doordat zij willekeurige beperkingen opleggen aan het gedrag en de aspiraties 
van jongeren en tegelijkertijd vooroordelen en discriminatie in de hand werken.
Genderstereotypering op scholen versterkt bepaalde ideeën over wat voor vrouwen 
en mannen verwacht en aanvaardbaar gedrag is: bijvoorbeeld dat vrouwen zwak en 
emotioneel zijn, terwijl mannen sterk en dapper zijn. 
Genderstereotypen worden soms weerspiegeld of versterkt door een verschillende 
behandeling op school. Het meest voorkomende voorbeeld dat 
studenten in dit onderzoek gaven, waren de activitei-
ten waaraan ze wel of niet mogen deelnemen. 
Meestal betekent dit dat mannelijke en vrou-
welijke studenten aan verschillende sporten 
moeten deelnemen, hetzij als gevolg van 
het schoolbeleid, hetzij als gevolg van 
uitsluiting door andere studenten - zo-
als meisjes die geen voetbal of rugby 
mogen spelen.
Mannelijke studenten geven minder 
vaak dan vrouwelijke studenten aan 
te willen deelnemen aan sporten 
die met het andere geslacht worden 
geassocieerd. Mannelijke studen-
ten geven aan meer moeilijkheden 
te ondervinden om aan te geven als zij 
willen deelnemen aan meer artistieke 
activiteiten, zoals dans en toneel.
Deze situaties kunnen echt gevaarlijk zijn 

10
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en kunnen toekomstige individuele carrière- en levensstijlkeuzes beperken. 
Daarom is het belangrijk om ze te erkennen en aan te pakken met een positieve 
houding en maatregelen.

⚫ Language and communication matter because they make people visible or Taal 
en communicatie zijn belangrijk omdat ze mensen zichtbaar of onzichtbaar 
maken en hun bijdrage aan de samenleving erkennen of onderschatten/als on-
belangrijk voorstellen. Onze taal vormt onze gedachten en de manier waarop we 
denken beïnvloedt onze acties. Genderblind of discriminerend taalgebruik versterkt 
seksistische houdingen en gedrag. Gebruik zowel de vrouwelijke als de mannelijke 
vorm wanneer je een gemengd publiek aanspreekt. Controleer of in openbare 
communicatie gendergevoelig taalgebruik en beeldmateriaal worden gebruikt.

⚫ Het is een goed idee om studieboeken te herzien om er zeker van te zijn dat 
ze vrij zijn van seksisme en dat ze zowel vrouwen als manen in niet-stereotypi-
sche rollen afbeelden. Het is nuttig om ervoor te zorgen dat vrouwen worden 
vertegenwoordigd als wetenschappers, artiesten, atleten, leiders en politici in 
studieboeken en programma’s, en om les te geven over belangrijke vrouwen in 
onze geschiedenis. Beroepen en vakgebieden zijn vaak genderstereotiep. Wees 
extra voorzichtig om stereotypen te vermijden wanneer u over de beroepen 
van mensen praat.

11
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⚫ Studenten kiezen hun toekomstige opleiding/loopbaan vaak op basis van on-
bewuste vooroordelen die verband houden met genderstereotypen: het is van 
fundamenteel belang om met hen de redenen achter hun keuzes te bespreken, 
zodat zij zich bewust worden van wat hen werkelijk motiveert om hun doelstel-
lingen te bereiken.

⚫ Het is belangrijk te begrijpen waar discriminerend taalgebruik het meeste 
effect heeft.

Er zijn drie brede categorieën waaronder veel gender discriminerend taalgebruik valt:
⚫ Stereotypen: het toekennen van geslacht wanneer het geslacht onbekend of 

irrelevant is als gevolg van stereotypen. 
⚫ Onzichtbaarheid en weglaten: taalgebruik dat de man als de generieke norm 

stelt en ervoor zorgt dat vrouwen onzichtbaar zijn in het openbare leven. 
⚫ Ondergeschiktheid en bagatellisering: taalgebruik dat een bepaald geslacht, 

vaak vrouwen, als minderwaardig afschildert of kleineert.

Deze drie categorieën zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Onzichtbaarheid, wegla-
ten, ondergeschiktheid en bagatelliseren vloeien in feite voort uit genderstereotypen 
en kunnen een afspiegeling zijn van opvattingen die in de hele samenleving leven.
Het is ook belangrijk om niet-linguïstische communicatie te bespreken: er zijn veel 
manieren om te communiceren en we voegen enkele verwijzingen toe naar andere 
vormen van visuele communicatie, zoals afbeeldingen en emoji’s.
⚫ Stel jezelf de volgende vragen om er zeker van te zijn dat je ‘genderbewuste’ 

taal in je schrijven hebt gebruikt:
⚫ Herken je stereotypen en probeer je te voorkomen dat je ze herhaalt in je 

taalgebruik?
⚫ Zoek je actief naar manieren om voor zowel vrouwen als mannen inclusief te zijn?
⚫ Weerspiegelt je taalgebruik het idee dat vrouwen, mannen en personen met 

een niet-binair geslacht onafhankelijke personen zijn van gelijke waarde, 
waardigheid, integriteit en respect?

⚫ Heb je bij het gebruik van gender neutrale taal overwogen of er misschien 
verborgen genderelementen in de discussie zitten, waardoor je in plaats 
daarvan gendergevoelige taal zou moeten gebruiken?

⚫ Vermijd je termen die neerbuigend of kleinerend kunnen zijn voor één geslacht?
⚫ Zouden de bijvoeglijke naamwoorden die je gebruikt om het ene geslacht te 

beschrijven evenzeer van toepassing zijn op het andere geslacht?
⚫ Heb je je document gecontroleerd op gendervooroordelen?
⚫ Heb je vermeden om vrouwen uitsluitend in relatie tot mannen te beschrijven?
⚫ Vermijd je het gebruik van ‘man’ of ‘hij’ om iedereens ervaringen te beschrijven?
⚫ Heb je bij het beschrijven van professionele beroepen gender neutrale termen ge-

bruikt, zoals voorzitter/voorzitster, woordvoerder/woordvoerster en schoolhoofd?

3.4A CHECKLIST  F OR INCLUSION
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⚫ Gelijke zichtbaarheid voor vrouwen en mannen is niet genoeg. We moeten 
voor eerlijke zichtbaarheid zorgen. Eerlijke zichtbaarheid betekent dat onze 
communicatie geen genderstereotypen in stand houdt en mannen en vrouwen 
op gelijke voet plaatst. Eerlijke zichtbaarheid kan worden bereikt door een diver-
siteit aan rollen voor zowel vrouwen als mannen te presenteren. Een verhaal of 
een foto met evenveel vrouwen als mannen, maar waarin mannen een leidende 
rol spelen en vrouwen een ondersteunende rol, kan bijvoorbeeld niet worden 
beschouwd als eerlijke zichtbaarheid. Een verslag waarin alle foto’s mannen als 
computerwetenschappers of industriearbeiders voorstellen en alle vrouwen als 
verpleegsters en leraressen, kan niet als eerlijke zichtbaarheid worden beschouwd.

Dit zijn enkele cruciale punten die een veel groter geheel vertegenwoordigen. Indien 
interesse in het verbreden van jouw kennis over het onderwerp, is hier alvast een lijst 
terug te vinden met rapporten/onderzoeken die in overweging zijn genomen bij het 
opstellen van bovenstaande checklist:

VERDERE INF ORMAT IE:

National Education Union and UK Feminista. (2017). "It's just eve-
rywhere!". 
https://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Re-
port-Its-just-everywhere.pdf

UNDP. (2018). 10 principles Gender responsive Communications. 
www.progettiamocilfuturo.it/undp_gender_responsive_commu-
nication

EIGE. (2019). Toolkit on gender-sensitive communication. 
https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-sensitive-com-
munication

Council of Europe. (2020). Sexism: See it. Name it. Stop it. 
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism

European Youth Foundation. (2019). GENDER PERSPECTIVE
TOOLBOX. 
https://rm.coe.int/eyf-gender-toolbox-feb-2019/168092d199
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Inleiding

Het belangrijkste doel van deze module is om 
jongeren kennis te laten maken met het concept 
van de arbeidsmarkt en het feit dat deze wordt 
gekenmerkt door constante verandering. De 
activiteiten in deze module zullen jongeren 
helpen bij het ontwikkelen van hun onderwijs- en 
loopbaanperspectief en ook bij hun eigen initiatief.

MODULE 4:  
DE ARBEIDSMARKT 
EN DE CONSTANT E 
VERANDERINGEN 
BEGRIJPEN: WAAROM  
WE LIF E DESIGN SKILLS 
NODIG HEBBEN
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Het opleidings- en loopbaanperspectief verwijst naar het vermogen om inzicht te 
verwerven in opleidingstrajecten, ideeën over beroepsmogelijkheden en de toe-
komstige eisen van de arbeidsmarkt, en openstaan tot levenslang leren. Zelfiniti-
atief kan worden omschreven als de motivatie om je eigen weg te gaan en je daarbij 
bewust te zijn van je eigen verantwoordelijkheid.
Een arbeidsmarkt is een mechanisme dat potentiële werkgevers (de vraag naar arbeid) 
koppelt aan mensen die beschikbaar zijn voor werk (het arbeidsaanbod). Arbeids-
markten functioneren op lokaal, regionaal, nationaal en, in toenemende mate, op 
internationaal niveau en weerspiegelen de wijze waarop economieën functioneren.
Arbeidsmarkten worden beïnvloed door een groot aantal factoren, waaronder: 
⚫ Veranderingen in de externe bedrijfsomgeving, zoals een toename van de con-

sumentenvraag naar de goederen of diensten die door een bedrijfstak worden 
geleverd, of goedkopere concurrentie uit het buitenland die tot jobverlies leidt. 

⚫ Veranderingen in de interne bedrijfsomgeving, zoals veranderingen in de pro-
ductieprocessen, nieuwe technologieën of bedrijfsstructuren die tot jobverlies 
leiden, of veranderingen in het niveau van de beschikbare jobs (bijvoorbeeld 
meer technische jobs, minder ongeschoolde jobs);

⚫ Overheidsinterventies, zoals regeneratieprogramma’s die onderwijs, opleiding en 
investeringen in bepaalde vaardigheden of geografische gebieden ondersteunen.

⚫ Nieuwe wetten die een invloed hebben op jobs (bijvoorbeeld een jachtverbod 
of een beperking op het aantal uren dat een vrachtwagenchauffeur mag rijden), 
nationaal en internationaal beleid zoals het invoeren van nationale minimumlonen 
of het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie; 

Wetgeving die invloed heeft op de arbeidsrechten en beperkingen oplegt aan de 
manier waarop werkgevers aanwerven.
Het is duidelijk dat de vraag en het aanbod naar arbeid voortdurend verandert. De 
frequente crisissen en veranderingen op de wereldmarkten en in de wereld hebben 
een grote impact op de arbeidsmarkt maar ook op jongeren. Daarom kan het nadenken 
over loopjobs, vaardigheden en jobs voor jongeren een verwarrend, onzeker en beang-
stigend proces worden. De babyboomers, die sterk geloofden in vooruitgang, opleiding 
en groei, en die relatief stabiele carrières hadden, gaan/zijn nu op pensioen. Een goede 
opleiding alleen is niet voldoende en lange loopjobs behoren tot het verleden – en dat 
geldt ook voor de veronderstelling dat een job verzekerd is door inzet en toewijding. 
Carrières hebben nu een hele hoop overgangen zoals van onderwijs naar werk (of 
vervolgonderwijs), van NEET naar activering, van werkloosheid naar werk, van ziekte- 
of gezinsperioden naar werk, van loondienst naar zelfstandige (en terug), zelfs van 
op pensioen naar terug aan het werk. Naarmate de technologische vooruitgang en 
de digitalisering nieuwe jobs en nieuwe vormen van werk genereren, ondergaan ook 
de vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd een snelle transforma-
tie. De vaardigheidskloof wordt steeds groter en daarom moeten alle werknemers 
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in alle fasen van hun loopbaan een opleiding volgen om ervoor te zorgen dat hun 
vaardigheden relevant blijven.
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO) hebben een aantal belangrijke drijvende krachten 
achter de veranderingen geïdentificeerd die de toekomst van het werk zullen bepalen: 
globalisering, klimaatverandering, demografische veranderingen en technologische 
vooruitgang. De impact van nieuwe technologieën domineert vaak het parcour over de 
toekomst van het werk, maar al deze megatrends zullen bijdragen aan het veranderen 
van de aard van het werk in heel Europa, vaak op manieren die met elkaar verbonden zijn.
Dit materiaal kan worden gebruikt om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: een introductie geven op de arbeidsmarkt, begrijpen dat de arbeids-
markt voortdurend verandert en begrijpen dat je Life Design Skills nodig hebt om 
de veranderende arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. 
In deze module denken de studenten na over de vraag van de huidige arbeidsmarkt 
en hoe die in de loop van de tijd verandert, waardoor zij zich moeten aanpassen. 
Sommige “oude” jobs bestaan nog steeds, maar de steeds veranderende omgeving 
betekent dat zelfs deze jobs extra vaardigheden vereisen: hun vaardigheden en de 
vaardigheden die ze nodig hebben om hun professionele wens te vervullen, moeten 
worden ontwikkeld en bijgewerkt. Na een eerste evaluatie van de huidige arbeids-
markt zullen zij vaststellen dat veranderingen deel uitmaken van het leven, maar 
dat sommige factoren/veranderingen (bv. industriële revolutie, automatisering, AI, 
covid-19, ...) meer invloed op hen hebben dan andere.
Studenten zullen vaststellen dat beroepen in de loop van de tijd zijn veranderd en 
opnieuw zullen veranderen, waarbij steeds nieuwe vaardigheden en ideeën nodig 
zijn om beroepen uit te oefenen en te verbeteren.

VERDERE INF ORMAT IE:

Arnkil, Robert, “Lost in transition? Chal-
lenges for social inclusion and employ-
ment of young people in Europe”, in jeugd-
werk en niet-formeel leren in het Europese 
onderwijslandschap,Europese Commissie, 
2015, blz. 198-212.

De toekomst van werk en jeugd https://
www.youthforum.org/future-work-and-
youth 

Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling – De toekomst 
van werk en vaardigheden https://www.
oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf 

Arbeidsmarkt https://www.youtube.com/
watch?v=jSDd6re92TY 

Deze lesmodule, genaamd: “De arbeidsmarkt 
en de constante veranderingen begrijpen: 
waarom je Life Design Skills nodig hebt (op-
leiding en loopbaan/ perspectief op eigen ini-
tiatief)”, bevat activiteiten die verband houden 
met de empowerment (positie te versterken) 
van fundamentele levensvaardigheden: “Be-
grijpen wat de arbeidsmarkt is”, “Begrijpen dat 
de arbeidsmarkt voortdurend verandert en dat 
jongeren deel uitmaken van die verandering 
door er invloed op uit te oefenen” en “Begrij-
pen waarom je Life Design Skills nodig hebt”.
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INLEIDING:
In deze module denken de studenten na over de vraag van de huidige arbeidsmarkt en 
hoe die in de loop van de tijd verandert, waardoor zij zich moeten aanpassen. Sommige 
“oude” jobs bestaan nog steeds, maar de steeds veranderende omgeving betekent dat 
zelfs deze jobs extra vaardigheden vereisen: hun vaardigheden en de vaardigheden 
die ze nodig hebben om hun professionele wens te vervullen, moeten worden ont-
wikkeld en bijgewerkt. Na een eerste evaluatie van de huidige arbeidsmarkt zullen 
zij vaststellen dat veranderingen deel uitmaken van het leven, maar dat sommige 
factoren/veranderingen (bv. industriële revolutie, automatisering, AI, covid-19, ...) meer 
invloed op hen hebben dan andere. Studenten zullen vaststellen dat beroepen in de 
loop van de tijd zijn veranderd en opnieuw zullen veranderen, waarbij steeds nieu-
we vaardigheden en ideeën nodig zijn om beroepen uit te oefenen en te verbeteren. 

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

4.1 Wat is de arbeidsmarkt? 1 Klaslokaal

4.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt 1,5 Klaslokaal

4.2.1 Type jobs (oude versus nieuwe jobs) 45 min Klaslokaal

4.2.2 De arbeidsmarkt verandert 45 min Klaslokaal

4.3 Oude vs. nieuwe jobs 1,5 Klaslokaal

4.3.1 Oude versus nieuwe vaardigheden: Life design Skills 1 Klaslokaal

4.3.2 Oude versus nieuwe jobs en vaardigheden: samenvatting 0,5 Klaslokaal

12
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WU 4.1 - Wat is de arbeidsmarkt
INLEIDING
In deze module denken de studenten na over de vraag van de huidige arbeidsmarkt en 
hoe die in de loop van de tijd verandert, waardoor zij zich moeten aanpassen. Sommige 
“oude” jobs bestaan nog steeds, maar de steeds veranderende omgeving betekent dat 
zelfs deze jobs extra vaardigheden vereisen: hun vaardigheden en de vaardigheden 
die ze nodig hebben om hun professionele wens te vervullen, moeten worden ont-
wikkeld en bijgewerkt. Na een eerste evaluatie van de huidige arbeidsmarkt zullen 
zij vaststellen dat veranderingen deel uitmaken van het leven, maar dat sommige 
factoren/veranderingen (bv. industriële revolutie, automatisering, AI, covid-19, ...) meer 
invloed op hen hebben dan andere. Studenten zullen vaststellen dat beroepen in de 
loop van de tijd zijn veranderd en opnieuw zullen veranderen, waarbij steeds nieu-
we vaardigheden en ideeën nodig zijn om beroepen uit te oefenen en te verbeteren. 

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

4.1 Wat is de arbeidsmarkt? 1 Klaslokaal

4.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt 1,5 Klaslokaal

4.2.1 Type jobs (oude versus nieuwe jobs) 45 min Klaslokaal

4.2.2 De arbeidsmarkt verandert 45 min Klaslokaal

4.3 Oude vs. nieuwe jobs 1,5 Klaslokaal

4.3.1 Oude versus nieuwe vaardigheden: Life design Skills 1 Klaslokaal

4.3.2 Oude versus nieuwe jobs en vaardigheden: samenvatting 0,5 Klaslokaal

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. zal een activiteit voorbereiden en 
uitvoeren waarin de S. de belangrijkste 
onderdelen van de arbeidsmarkt leren en 
hoe de arbeidsmarkt werkt. 

De S. zullen deelnemen aan een 
interactieve activiteit die hun begrip van 
de arbeidsmarkt zal ontwikkelen. 

Draaiboek
W.U. 4.1 – WAT IS DE ARBEIDSMARKT

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zal van tevoren de materialen voorbereiden die nodig zijn voor deze activiteit.
⚫ Lkr. introduceert een brainstorm 

4.1WHAT  IS T HE LABOUR MARKET
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⚫ S. moeten woorden bedenken die ze met de arbeidsmarkt associëren
⚫ Lkr. stelt voor om een spelletje te spelen waarbij de S. de belangrijkste actoren 

en begrippen op de arbeidsmarkt leren kennen. 

Benodigde materialen: een whiteboard/schoolbord/flipchart voor de brainstorm 
en kaartjes met de geschreven woorden en definities.
 
DEEL 1
Duur: 10 minuten
Tijdens dit deel van de activiteit zal de Lkr. de studenten vragen termen te bedenken 
die zij met de arbeidsmarkt associëren. Lkr. kan een schoolbord/whiteboard of een 
flipchart gebruiken om de termen op te schrijven. Tijdens deze oefening is het niet 
nodig om te veel in detail te treden, verzamel gewoon de woorden en introduceer 
het onderwerp. Na de tweede activiteit komen de S. terug naar dit bord. 
 
Alvorens naar het tweede deel te gaan kan de Lkr. de studenten de volgende 
vragen stellen:
⚫ Begrijp je meer dan 5 termen? 
⚫ Begrijp je meer dan 10 termen?
⚫ Begrijp je alle termen?
 
DEEL 2
Duur: 15 minuten
Voor de volgende activiteit moet de Lkr. twee setjes kaarten voorbereiden, één 
met de begrippen en de tweede met de definities (zie bijlage kaarten). 
Elke student krijgt één kaart (je kunt sommige woorden eruit halen als de groep stu-
denten kleiner is of sommige studenten twee kaarten geven). De studenten moeten 
een verband leggen tussen de definitie en het begrip, door in de klas rond te lopen 
en met hun klasgenoten te communiceren.
  
DEBRIEFING 
Duur: 20 minuten 
Zodra ze paren gevormd hebben, kunnen de studenten hun woord en de definitie delen. 
Lkr. kan hen dan vragen om groepen te vormen (alle soorten werknemers zouden één 
groep vormen, alle marktgerelateerde termen zouden een andere groep vormen).
Elke keer een S. een nieuwe term ontdekt, kan de Lkr. het bord aanvullen met de 
nieuwe term. 
 
Aan het einde van de oefening kan de Lkr. de reeks vragen opnieuw stellen: 
⚫ Begrijp je meer dan 5 termen? 
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⚫ Begrijp je meer dan 10 termen?
⚫ Begrijp je alle termen?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

4.1WHAT  IS T HE LABOUR MARKET

13
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Arbeidsmarkt

Aanbod

Vraag

Werknemer

Deze verwijst naar 
het vraag en aanbod 
naar arbeid, waarbij 
werknemers zorgen 
voor het aanbod en 

werkgevers voor de vraag.

De bereidheid en 
het vermogen van 

producenten om 
goederen en diensten te 
creëren om ze vervolgens 
op de markt te brengen.

Een economisch principe 
dat verwijst naar het 

verlangen van een 
consument om goederen 

en diensten te kopen 
en de bereidheid om 

een prijs te betalen voor 
een bepaald goed of een 

bepaalde dienst. 

Een persoon die door een 
werkgever is ingehuurd 
om een bepaald werk te 

doen. 

KAART EN
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KAART EN

Werkgever

Salaris

Sociale zekerheid

Dienstverband 

Een persoon of een 
organisatie in de 

overheids-, particuliere, 
non-profit- of 

bedrijfssector die 
mensen in dienst neemt 

en betaalt voor hun 
werk.

Een vast bedrag of een 
vergoeding die door 
een werkgever aan 

een werknemer wordt 
betaald in ruil voor 

verrichte arbeid. 

De bescherming die 
een samenleving aan 

individuen en huishoudens 
biedt om de toegang tot 

gezondheidszorg te verzekeren 
en inkomenszekerheid te 
garanderen, met name in 

gevallen van ouderdom, 
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, 
arbeidsongeval, moederschap of 

verlies van een kostwinner. 

Een relatie tussen twee 
partijen, meestal gebaseerd 

op een contract waarbij er 
voor werk wordt betaald, 

waarbij de ene partij die een 
vennootschap, een organisatie 
met winstoogmerk, een non-

profitorganisatie, een coöperatie 
of een andere entiteit kan zijn, 
de werkgever is en de andere 

partij de werknemer.
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Werkloosheid

Ongeschoolde  
arbeider

Minimumloon

Geschoolde  
arbeider

Een term die verwijst naar 
personen die inzetbaar 

zijn en actief op zoek 
zijn naar een job, maar 

geen job kunnen vinden. 

Een beroepsbevolking 
met beperkte 

vaardigheden of 
minimale economische 

waarde voor het 
uitgevoerde werk. 

Het minimumbedrag 
dat een werkgever aan 
loontrekkenden moet 

betalen voor het werk dat 
ze tijdens een bepaalde 

periode verricht hebben, 
dat niet kan worden 

verminderd door een 
collectieve overeenkomst 

of een individueel contract.

Een deel van de 
beroepsbevolking 
dat beschikt over 

gespecialiseerde kennis, 
opleiding en ervaring 
voor het uitvoeren van 

meer complexe fysieke of 
mentale taken in plaats 

van routinematige taken. 

KAART EN
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Overgekwalificeerde 
werknemer

Concurrerende 
markt

Tekort aan  
vaardigheden

Markt

Hoger opgeleid zijn 
dan wat nodig is of 

gevraagd wordt door 
een werkgever voor een 

functie bij het bedrijf.

Waar talloze 
producenten met elkaar 
concurreren in de hoop 
goederen en diensten te 

leveren die wij als

Wanneer werkgevers niet in 
staat zijn om vacatures voor 

een beroep of gespecialiseerde 
vaardigheidsbehoeften 
binnen dat beroep in te 

vullen of daarbij aanzienlijke 
moeilijkheden ondervinden, 

tegen de huidige loon- en 
arbeidsvoorwaarden en op een 

redelijk bereikbare locatie. 

Elke plaats waar twee 
of meer partijen elkaar 

kunnen ontmoeten 
om een economische 

transactie aan te gaan.

KAART EN
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W.U. 4.2 - Veranderingen op de arbeidsmarkt

INLEIDING
In deze module denken de studenten na over de vraag van de huidige arbeidsmarkt en 
hoe die in de loop van de tijd verandert, waardoor zij zich moeten aanpassen. Sommige 
“oude” jobs bestaan nog steeds, maar de steeds veranderende omgeving betekent dat 
zelfs deze jobs extra vaardigheden vereisen: hun vaardigheden en de vaardigheden 
die ze nodig hebben om hun professionele wens te vervullen, moeten worden ont-
wikkeld en bijgewerkt. Na een eerste evaluatie van de huidige arbeidsmarkt zullen 
zij vaststellen dat veranderingen deel uitmaken van het leven, maar dat sommige 
factoren/veranderingen (bv. industriële revolutie, automatisering, AI, covid-19, ...) meer 
invloed op hen hebben dan andere. Studenten zullen vaststellen dat beroepen in de 
loop van de tijd zijn veranderd en opnieuw zullen veranderen, waarbij steeds nieu-
we vaardigheden en ideeën nodig zijn om beroepen uit te oefenen en te verbeteren. 

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

4.1 Wat is de arbeidsmarkt? 1 Klaslokaal

4.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt 1,5 Klaslokaal

4.2.1 Type jobs (oude versus nieuwe jobs) 45 min Klaslokaal

4.2.2 De arbeidsmarkt verandert 45 min Klaslokaal

4.3 Oude vs. nieuwe jobs 1,5 Klaslokaal

4.3.1 Oude versus nieuwe vaardigheden: Life design Skills 1 Klaslokaal

4.3.2 Oude versus nieuwe jobs en vaardigheden: samenvatting 0,5 Klaslokaal

W.U. 4.2.1 – Type jobs (oude versus nieuwe jobs)

LEERKRACHT  STUDENT  

 De Lkr. hangt vooraf enkele foto’s aan de muur van 
werk dat in het verleden werd verricht, in het heden 
en enkele die in de toekomst nodig zullen zijn.
De Lkr. verdeelt de S. in 4 groepen en geeft hen elk van 
afbeeldingen van jobs. De S. moeten erover nadenken 
en zeggen of de job uit het verleden, het heden of 
de toekomst is én nadenken over de vaardigheden 
die nodig zijn om deze job uit te voeren. Bovendien 
moeten ze hun antwoord motiveren.

De S. denken na over 
de veranderingen op 
de arbeidsmarkt in het 
verleden, het heden en de 
toekomst, waarbij ook wordt 
geanalyseerd op welke manier 
de vereiste vaardigheden voor 
professionals na verloop van 
tijd zijn veranderd.

4.2
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4.2VERANDERINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

Draaiboek
W.U. 4.2.1 – TYPE JOBS

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zal de ruimte inrichten en het materiaal voorbereiden
⚫ S. moeten de foto’s aan de categorieën koppelen
⚫ Lkr. leidt een moment van discussie en debriefing

Benodigde materialen:
⚫ Foto’s (zie bijlage)
⚫ Post-its
⚫ Schrijfgerei (pennen, potloden, kleurpotloden...)

De Lkr. hangt eerst wat foto’s aan de muur van de volgende beroepscategorieën:
1. Oude beroepen die nog bestaan (bv. brandweerman, politieagent, slager, leer-
kracht, schoonmaakster, tandarts, verpleegster, kapper/kapster, acteur, schilder, 
schoorsteenveger, enz.)
2. Jobs die niet meer bestaan of nu totaal anders zijn (bv.: koetsier werd taxichauffeur, 
stalknecht werd automonteur, kaartjescontroleur/-verkoper op de bus/ tram/metro 
werd automaat, typiste typmachine werd secretaresse op kantoor, enz.)
3. Jobs die in het verleden niet bestonden en in de toekomst nog belangrijker zullen 
worden (bv. bejaardenzorg, kinderverzorgster, installateur van zonnepanelen, IT-er, 
databeschermer, enz.).
4. Jobs van de toekomst (bv. data waste manager, e-health ontwikkelaar, stadsboer, 
3D print expert, personal brand coach, consultant en robot manager, etc.).

Daarna zal de Lkr. de klas in 4 groepen verdelen, waarbij elke groep een “job”-afbeel-
ding krijgt voor elk van de 4 hierboven beschreven types en hen de respectievelijke 
kaarten geven.

Vervolgens vraagt de Lkr. om elk van de 4 soorten werk toe te wijzen aan één van 
de afbeeldingen die ze gekregen hebben en om hun keuze te rechtvaardigen. Als 
laatste geeft de Lkr. post-its aan de groepen en vraagt hen te beschrijven hoe de ver-
eiste vaardigheden voor deze bepaalde jobs in de loop van de tijd zijn veranderd.
Tot slot leidt Lkr. een moment van confrontatie met de studenten, door hen te vragen 
hun overwegingen over elk beroep met elkaar te delen.
Voorbeelden:
1: Kapper: ‘gewoon’ haar knippen naar trendy kapsels, haarkleurtrends volgen, nieuwe 
technieken, producten,...
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2: Stalknechten: paarden zijn vervangen door auto’s. Van paarden naar hoe een auto 
werkt (automechanica). 
Zullen auto’s vervangen worden door zelfrijdende auto’s in de toekomst? Hoe auto’s 
programmeren? (Sensoren,...)
3: Postbode: “alleen” brieven bezorgen naar minder brieven maar meer pakjes. Denk 
aan online vóór 24.00uur besteld: de volgende dag geleverd.

Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan het feit dat een verandering in 
de vraag van de klant gevolgen heeft voor de werkmethoden en vaardigheden 
die van de professional worden verwacht/vereist. Bijvoorbeeld: we verwachten dat 
de kapper ons het meest modieuze kapsel geeft; we verwachten dat een auto zelf 
parkeert zonder dat wij nog tussenkomen; we verwachten een snelle en efficiënte 
levering van een pakje dat de avond ervoor besteld is,...

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

14
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OUDE JOBS VS NIEUWE JOBS

15

16
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W.U. 4.2.2 - De arbeidsmarkt verandert

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. vraagt de S. om de groepen van de vorige 
activiteit te behouden en stelt voor om een 
SWOT-analyse van de beroepen uit te voeren 
om de veranderingen op de arbeidsmarkt te 
analyseren.
Tot slot leidt de Lkr. een laatste moment van 
reflectie om vast te stellen wat ze van de activiteit 
hebben geleerd.

Door middel van een SWOT-
analyse en wat teamwork denken 
de S. na over de vroegere, huidige 
en toekomstige veranderingen op 
de arbeidsmarkt.

Synthese van deze activiteit:
DEZE ACTIVITEIT IS EEN VERVOLG OP DE LAATSTE
⚫ Lkr. vraagt de studenten na te denken over de belangrijkste veranderingen die 

zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan en over hoe deze de beroeps-
wereld hebben beïnvloed

⚫ Lkr. overhandigt een lijst met vragen die de S. moeten beantwoorden
⚫ S., in dezelfde groepen als de laatste activiteit, zullen hierover discussiëren en 

de vragen beantwoorden
⚫ Lkr. houdt een debriefing

Benodigde materialen: Foto’s (zie bijlagen).
Lkr. neemt de beroepen die ze in de vorige W.U.4.2.1 onderzocht hebben en noemt 
enkele belangrijke gebeurtenissen op die tot veranderingen in de beroepswereld 
hebben geleid (bv. veranderingen in de wetenschap, industriële revolutie, automa-
tisering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, covid-19, etc.).
Dezelfde groepen, die in de vorige W.U.4.2.1 werden gecreëerd, worden aangehouden 
en de Lkr. geeft de S. een vragenlijst waarop zij, door middel van vergelijking, zullen 
moeten nadenken en discussiëren om een antwoord te vinden. 
Lkr. geeft de S. vervolgens ongeveer 15 minuten om na te denken over de vragen (zie 
bijlage “vragen”).
Tenslotte vraagt de Lkr. aan elke groep een beroep te kiezen en een SWOT-analyse 
uit te voeren. Doel: de sterke en zwakke punten, eventuele mogelijkheden en 
bedreigingen met betrekking tot tijd en veranderingen die zich in de loop van de 
tijd voordeden/kunnen voordoen, te identificeren.
Bijvoorbeeld: het bakkersambacht
⚫ Sterktes: Mensen zullen altijd dol zijn op vers gebakken ambachtelijk brood, 

gebak… → werkzekerheid
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⚫ Zwaktes: Mensen zullen altijd warm vers brood, gebak,… willen in de ochtend → 
geen flexibele werktijden (het werk begint heel vroeg), steeds minder en minder 
jongeren zijn bereid om zo vroeg te beginnen werken.

⚫ Mogelijkheden: nieuwe technieken, machines,… → veel kan automatisch(er) → mogelij-
ke machines die zwaar werk vergemakkelijken, efficiënter (minder vroeg opstaan?),… 
Maar er is steeds meer aandacht nodig voor nieuwe recepten, voor verfijnd werk, 
dingen die machines niet kunnen; belang van een biologische bakker; moeten 
zich meer op de vraag van de klant richten (bv. inspelen op allergieën, vegan,…); 

⚫ Bedreigingen: afhaalrestaurants die het hele pakket bezorgen (voorgerecht, 
hoofdgerecht, dessert waaronder gebak en eveneens brood); supermarkten die 
heel goedkoop brood leveren dat steeds ambachtelijker wordt (ambachtelijke 
smaak); industriële bakkerijen, enz.

De Lkr. laat de S. nadenken over jobs die geen zwakke punten of bedreigingen heb-
ben. De S. zullen ontdekken dat elke job zwaktes en bedreigingen heeft, en dat een 
werknemer daarom steeds flexibel(er) moet zijn en zich aan nieuwe situaties 
moet kunnen aanpassen.

Tot slot leidt de Lkr. een moment van confrontatie met alle jongeren, waarbij volgende 
vragen worden gesteld:
⚫ Denken jullie dat jobs continu zullen veranderen?
⚫ Denk jullie dat jullie zelf ook zullen moeten bijleren/aanpassen om in de toekomst 

een job te (ver)krijgen?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

4.2VERANDERINGEN OP DE ARBEIDSMARKT
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DE ARBEIDSMARKT VERANDERT
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VRAGEN

Welke beroepen bestonden 
er in het verleden die nu niet 
meer bestaan? Waarom?

- Welke beroepen gaan er 
volgens jou verdwijnen?

- Welke jobs worden volgens 
jou de beroepen van de 
toekomst?

- Kan jij een "high tech" beroep 
bedenken dat in de toekomst 
zeker populair zal worden/
zijn?

Wat denk je van:

Een vliegtuig dat niet door een 
mens bestuurd wordt?

Een ziekenhuis met 
voornamelijk robotwerkers?

Een robot in plaats van een 
leraar?

45
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W.U. 4.3 - Oude versus nieuwe vaardigheden
INLEIDING
In deze module denken de studenten na over de vraag van de huidige arbeidsmarkt en 
hoe die in de loop van de tijd verandert, waardoor zij zich moeten aanpassen. Sommige 
“oude” jobs bestaan nog steeds, maar de steeds veranderende omgeving betekent dat 
zelfs deze jobs extra vaardigheden vereisen: hun vaardigheden en de vaardigheden 
die ze nodig hebben om hun professionele wens te vervullen, moeten worden ont-
wikkeld en bijgewerkt. Na een eerste evaluatie van de huidige arbeidsmarkt zullen 
zij vaststellen dat veranderingen deel uitmaken van het leven, maar dat sommige 
factoren/veranderingen (bv. industriële revolutie, automatisering, AI, covid-19, ...) meer 
invloed op hen hebben dan andere. Studenten zullen vaststellen dat beroepen in de 
loop van de tijd zijn veranderd en opnieuw zullen veranderen, waarbij steeds nieu-
we vaardigheden en ideeën nodig zijn om beroepen uit te oefenen en te verbeteren. 

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

4.1 Wat is de arbeidsmarkt? 1 Klaslokaal

4.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt 1,5 Klaslokaal

4.2.1 Type jobs (oude versus nieuwe jobs) 45 min Klaslokaal

4.2.2 De arbeidsmarkt verandert 45 min Klaslokaal

4.3 Oude vs. nieuwe jobs 1,5 Klaslokaal

4.3.1 Oude versus nieuwe vaardigheden: Life design Skills 1 Klaslokaal

4.3.2 Oude versus nieuwe jobs en vaardigheden: samenvatting 0,5 Klaslokaal

W.U. 4.3.1 - Oude versus nieuwe vaardigheden: Life Design Skills

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. laat de S. nadenken over de vaardigheden die nodig 
zijn om de verschillende beroepen uit te oefenen. Verder 
moeten de S. nadenken over welke vaardigheden ze vandaag 
bezitten of nog moet verwerven om een bepaalde loopbaan 
na te streven. Vervolgens hangt de Lkr. een afbeelding aan 
de muur met de meest gevraagde vaardigheden in de 
bedrijfswereld van de 21e -eeuw en legt de Lkr. de betekenis 
hiervan uit. Ten slotte leidt de Lkr. een reflectie over hoe 
vaardigheden in de loop van de tijd veranderd zijn en 
vergelijkt deze met de meest gevraagde in het verleden, 
waarbij de aandacht op transversale vaardigheden ligt.

S. zullen nadenken over 
de vaardigheden van 
het verleden, heden en 
de toekomst en hoe de 
vraag naar vaardigheden 
in de beroepswereld 
in de loop van de tijd 
voortdurend varieert, 
waarbij transversale 
vaardigheden steeds 
belangrijker worden.

4.3
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4.3OUDE VERSUS NIEUWE VAARDIGHEDEN

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. laat de beroepen zien en vraagt de S. om ze te definiëren
⚫ Lkr. legt uit dat elke job een aantal specifieke vaardigheden vereist
⚫ S. vullen de posters in met de verschillende vaardigheden die voor elk beroep 

vereist zijn
⚫ Lkr. zal een discussie op gang brengen over het begrip vaardigheden
⚫ S. zullen deelnemen aan de debriefing sessie

Benodigde materialen: witte bladen, pennen, potloden, scotch, afgedrukte afbeel-
dingen (zie bijlage)!

De Lkr. toont een paar foto’s van verschillende jobs (bv. elektricien en dakwerker 
(=technische werkzaamheden); restaurantmanager en atletiektrainer (=onderne-
mend); bejaardenverzorger en verpleger (=sociaal); acteur en schilder (=creatief/
artistiek); laboratoriummedewerker en architect (=intellectueel werk); administratief 
medewerker en verkoper (=organisatorisch werk)
Vervolgens stelt de Lkr. aan de S. de volgende vragen:
⚫ Waaruit bestaat hun werk? Probeer dit te beschrijven.
⚫ Wat houden deze jobs in?
⚫ Wat hebben de 2 jobs gemeenschappelijk?
⚫ Wat heb je nodig om deze jobs met succes uit te voeren?
⚫ Welke vaardigheden zijn vereist om deze jobs uit te voeren? Zijn ze voor allebei 

hetzelfde?
⚫ Welke vaardigheden heb je al en welke moet je (nog) verwerven?
⚫ Welke van de twee jobs zou je het liefst doen?

Na deze vragen te hebben besproken wijst de Lkr. erop dat elke job een aantal spe-
cifieke vaardigheden vereist. Vervolgens hangt de Lkr. 12 bladen/posters aan de 
muren van het lokaal waarop met behulp van de S. de naam van een beroep en de 
lijst van vaardigheden die nodig zijn om die job uit te oefenen, worden genoteerd. 
De Lkr. wordt aangeraden de beroepen en de bijbehorende vaardigheden van 
tevoren te identificeren.
Vervolgens kunnen de studenten de verschillende beroepen en bijhorende vaardig-
heden op de posters nalezen en aan de hand van de vereiste vaardigheden beoor-
delen welke jobs zij op dit moment zouden kunnen/willen doen. Elke S. noteert op 
een/meerder post-its hun naam en plakt deze bij het/de beroep(en) waarvoor de S. 
interesse heeft.
Hierna legt de Lkr. de nadruk op vaardigheden die meer “transversaal” zijn voor 
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alle jobs en niet specifiek voor één job, en vraagt de S. te brainstormen uitgaande 
van de volgende vraag:
“Welke vaardigheden zijn volgens jullie belangrijk om alle 12 de beroepen die jullie zonet 
gezien hebben uit te oefenen?”

Lkr. wordt aangeraden een paar voorbeelden te geven om de studenten te helpen 
dit beter te begrijpen, zoals:
1. fietsen repareren: bestond vroeger alleen uit het vervangen van banden en 

kettingen, maar na verloop van tijd en na de introductie van de versnellingen 
en de elektrische fietsen bijvoorbeeld, vereist dit steeds meer vaardigheden.

2. automonteur: auto’s zijn tegenwoordig voorzien van de modernste technologieën 
met sensoren, zelfs dat ze autonoom rijden. Een automonteur moet bijblijven 
met de nieuw(st)e technologieën, daarom moet die levenslang blijven (bij)leren.

Na deze voorbeelden hangt de Lkr. een poster met de meest gevraagde vaardig-
heden in de 21e-eeuwse beroepswereld aan de muur en legt deze uit met enkele 
voorbeelden.

Hieronder volgt een lijst van de 21e-eeuwse vaardigheden die worden opgenomen:
⚫ Levenslang leren/ zelfsturing en persoonlijk management
⚫ Samenwerking en leiderschap
⚫ Kritisch denken en probleemoplossend denken
⚫ Creativiteit en innovatie
⚫ Maatschappelijke verantwoordelijkheid en cultureel, mondiaal en milieu-

bewustzijn
⚫ Communicatie
⚫ Digitale geletterdheid

Het doel is deze samen te bespreken, te vergelijken met de specifieke vaardighe-
den en te begrijpen hoe belangrijk het is flexibel te zijn, zich te kunnen aanpassen 
en zich tijdens het beroepsleven steeds bij te scholen. Het is immers niet langer 
voldoende om een specifieke bekwaamheid te hebben, je moet ook transversale 
bekwaamheden hebben.
Tot slot denken de S. kritisch over zichzelf na én beoordelen welke 21e-eeuwse vaar-
digheden ze wel/nog niet bezitten en schrijven dit op.

Aan het eind leidt de Lkr. een gesprek, waarbij de Lkr. de volgende vragen stelt:
⚫ Welke 21e-eeuwse vaardigheden hebben jullie al?
⚫ Welke 21e-eeuwse vaardigheden hebben jullie nog niet, maar zouden jullie graag 

willen hebben?
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⚫ Welke vaardigheden moeten jullie in de toekomst hebben om te kunnen concurreren 
op de arbeidsmarkt?

⚫ Als jullie de personeelsafdeling van een bedrijf zijn, welke vaardigheden zouden jullie 
verkiezen?  OF Iemand die de job kent maar niet buiten de lijntjes denkt en geen proble-
men kan oplossen? OF iemand die de job niet 100% kent maar leergierig is en in staat 
is problemen op te lossen door innovatief/creatief te denken?

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen m

4.3OUDE VERSUS NIEUWE VAARDIGHEDEN
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W.U. 4.3.2 - Oude versus nieuwe vaardigheden: samenvatting

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. begeleidt een samenvatting met de klas 
over de verandering van de arbeidsmarkt en de 
verandering in vaardigheden.
Leg de nadruk op de voortdurend veranderende 
arbeidsmarkt en de behoefte aan Life Design Skills.

S. denken na over de veranderende 
jobs en de veranderende 
vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn.

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:

⚫ S. zullen samen met hun klasgenoten de veranderingen in de arbeidsmarkt 
bespreken

Benodigde materialen: Foto’s, zie bijlage!
De Lkr. zal de studenten uitnodigen om na te denken over een, eventueel door de 
Lkr. gegeven, beroep en hoe dit in de loop van de tijd is veranderd, evenals de 
benodigde vaardigheden.
Bv.: fietsenmaker: eerst alleen banden en fietskettingen vervangen à daarna ook 
versnellingen à nu elektrische fietsen…
= nieuwe technologie = levenslang leren

Vraag de S. wat voor soort vaardigheden je nodig hebt voor die job. 
Het doel is om niet alleen de “specifieke” vaardigheden voor een bepaalde job op te 
sommen, maar ook de meer “algemene/transversale” vaardigheden die nodig zijn.

Lkr. kan eventueel nog een ander voorbeeld geven, zodat het voor de S. nog concreter 
wordt.
Bv.: automonteur: auto’s met sensoren, zelfrijdende auto’s
= digitale geletterdheid + levenslang leren              
              
De Lkr. herinnert de S. eraan om naar de afbeelding te kijken met de 21e-eeuwse 
vaardigheden aan de muur.                                       
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Inleiding

Het gebeurt waarschijnlijk minstens één keer in het 
leven van elke jongere: de vraag: “Wat wil je later 
worden?” en het antwoord dat vaak het volgende is: 
“Ik weet het niet. Ik heb er nog niet over nagedacht.”. 
De jongere kan advies vragen en luisteren naar 
personen in zijn/haar omgeving (zoals familieleden, 
leraren, leeftijdgenoten met meer ervaring), maar de 
beslissing blijft individueel.

MODULE 5:  
VERSCHILLENDE 
BEROEPSPROF IELEN 
EN HOE DIE BIJDRAGEN 
AAN WERELDWIJDE 
PERSOONLIJKE  
PROF IELEN

SAMENVATTING
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Om een goede beslissing te (kunnen) nemen, moet de jongere zijn/haar eigen 
talenten, kwaliteiten, capaciteiten en ook grenzen kennen. Kortom, de jongere 
moet kunnen zeggen: “Ik zou dit of dat willen doen, omdat ik dat wil en ik voel dat ik 
het kan”. Om jongeren hiertoe in staat te stellen, moeten ze zich echter bewust zijn 
van het brede spectrum aan jobs, vaardigheden en rolmodellen die er bestaan.
In deze module bespreken we verschillende aspecten. Hoe kunnen rolmodellen 
jongeren inspireren in hun zoektocht naar hun levenspad? Wat zijn verschillende 
beroepsprofielen en welke vaardigheden vereisen ze? Wat zijn beroepen van de 
toekomst en wat heb je nodig om ze uit te oefenen? Waarom zijn bepaalde jobs 
gebonden aan stereotypen en hoe kan dit een beroepskeuze beïnvloeden?
Rolmodellen zijn zoals mentors. Zij inspireren omwille van wat ze doen of wat ze 
bereikt hebben. Jongeren willen rolmodellen imiteren omdat zij ergens in geslaagd 
zijn. Hier is de eerste echte sleutel: wat is succes en wat betekent het voor ieder van 
ons? Naar welk soort succes kijkt de jongere op, en hoe kunnen rolmodellen helpen bij 
het erkennen van een jongere zijn/haar talenten en levensvaardigheden? Welke weg 
hebben rolmodellen afgelegd en wat kunnen wij van hun levensverhalen leren? Door 
inspirerende rolmodellen en hun verhalen zullen jongeren de begrippen “succes” en 
“mislukking” leren kennen en leren wat deze woorden voor hen betekenen. Waarbij 
de jongeren zich baseren op belangrijke hedendaagse figuren.
Hoewel we allemaal verschillende beroepen voor ogen hebben, associëren we ze 
zelden met vaardigheden. Jobs houden echter taken. De taken bevatten dan eerder 
soft en/of hard skills in. 

61
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Een vaardigheid is het vermogen om een taak goed uit te voeren, ofwel vanwege je 
persoonlijke eigenschappen en je houding, ofwel vanwege je opleiding of oefening. 
Als je jongeren vraagt om te beschrijven wat het betekent om een bepaald beroep 
uit te oefenen, ontbreken ze vaak begrijpelijkerwijs informatie en kunnen ze zich die 
beroepen niet op een realistische manier inbeelden. Door het ontdekken van speci-
fieke taken aan te moedigen, krijgen de jongeren inzicht in de vereiste vaardigheden. 
De jongeren kunnen dan op (voorlopige) basis daarvan proberen te beoordelen of ze 
die competenties al hebben of willen ontwikkelen.
Om de besluitvorming op cultureel, nationaal en regionaal niveau, maar ook op basis van 
geslacht, nog ingewikkelder te maken, zijn er situaties waarin stereotypen op het gebied 
van werk en beroepen opduiken. Dit moet worden aangepakt, geanalyseerd en verworpen 
om gelijke pas te houden met de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Namelijk de veranderende 
economie en de tendens tot globalisering, waarin het begrip stereotypering of over simpli-
ficatie en het beeld of idee van een bepaald type persoon niet meer past.
Als gevolg van de snelle evolutie van de technologie zijn er verschillende studies die 
aantonen dat er tegen 2030 nieuwe jobs zullen ontstaan die nu nog geen equivalent 
hebben op school of aan de universiteit, maar die bepaalde vaardigheden vereisen 
die in het onderwijssysteem worden ontwikkeld. Niemand kan 100% zeker zijn hoe 
die jobs eruit zullen zien, er zijn enkele voorbeelden in de module, maar één van de 
belangrijkste aspecten is dat we als individuen moeten aannemen dat het begrip 
levenslang leren een must is voor ons allemaal. Vooral ook voor jongeren die te maken 
zullen krijgen met grote(re) economische veranderingen, dan de huidige generaties.
Dit materiaal kan worden gebruikt om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: maatschappelijke bewustzijn en het zelfbewustzijn van jongeren versterken. 
Deze vaardigheden worden benaderd vanuit het perspectief dat je het heden op een 
bewuste manier moet gebruiken, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een 
toekomst waarin verandering de enige zekerheid is.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

5.1 Rolmodellen: beroemde personen die 
erin geslaagd zijn hun opleidings /
beroepsdroom te verwezenlijken

1 Klaslokaal

5.1.1 Inspirerende modellen 0,5 Klaslokaal

5.1.2 Ontdek succes 0,5 Klaslokaal

5.2 Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk 
opleidingstraject heb je daarvoor nodig

1 Klaslokaal

5.3 Beroepsprofielen en de vereiste 
vaardigheden

1 Klaslokaal

5.4 Stereotypen gebaseerd op beroepsprofielen 1 Klaslokaal



146

S    ILLS F OR LIF E Orientation Toolbox for Life Design

Orientation Toolbox for Life Design

W.U.  5.1 – Rolmodellen: beroemde 
personen die erin geslaagd zijn hun 
opleidings-/beroepsdroom te verwezenlijken
INLEIDING
In deze module, genaamd: “Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan 
wereldwijde persoonlijke profielen?” staan activiteiten die het maatschappelijke be-
wustzijn en het zelfbewustzijn van jongeren zal versterken. Het doel van deze module 
is belangrijke verschijnselen aan te pakken zoals: gender- en arbeidsstereotypen, 
loonverschillen en sociale oordelen over verschillende beroepsprofielen.
Dankzij deze activiteiten zullen ook de volgende vaardigheden worden ontwikkeld:
⚫ Kritisch bewustzijn
⚫ De cultuur van mislukking en veerkracht
⚫ Kennis van de begrippen succes en inspirerend werk

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

5.1 Rolmodellen: beroemde personen die erin 
geslaagd zijn hun opleidings /beroepsdroom 
te verwezenlijken

1 Klaslokaal

5.1.1 Inspirerende modellen 0,5 Klaslokaal

5.1.2 Ontdek succes 0,5 Klaslokaal

5.2 Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk 
opleidingstraject heb je daarvoor nodig

1 Klaslokaal

5.3 Beroepsprofielen en de vereiste vaardigheden 1 Klaslokaal

5.4 Stereotypen gebaseerd op beroepsprofielen 1 Klaslokaal

W.U.5.1.1 Inspirerende modellen   

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. zal een inleiding geven over het begrip succes: wat is succes? 
Zijn er verschillende soorten succes? 
De Lkr. leidt vervolgens een kort gesprek met de studenten om naar 
hun mening te peilen.
De Lkr. verdeelt de klas in groepjes van 4 studenten en begint de activiteit 
‘onderzoek naar personen die een voorbeeld van succes zijn’.
De Lkr. vraagt dan aan de S. om het verhaal t,e vertellen van de 
mensen die ze hebben gekozen en de redenen waarom ze voor hen 
hebben gekozen.

Door middel van 
groepsonderzoek 
zullen de S. 
nadenken over wat 
voor hen succes 
betekent.

5.1



147Orientation Toolbox for Life Design

5.1ROLMODELLEN: BEROEMDE PERSONEN DIE ERIN GESLAAGD ZIJN HUN  
OPLEIDINGS-/BEROEPSDROOM T E VERWEZENLIJKEN

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. brengt een discussie over succes op gang, waarbij de Lkr. enkele beroemde 

personages citeert.
⚫ De S. doen een groepsonderzoek naar succesvolle mensen en presenteren hun 

bevindingen aan de rest van de groep
⚫ De Lkr. houdt een debriefing met de klas

Benodigd materiaal: witte bladen en pennen/kleurpotloden; een computer/tablet/
smartphone.

De Lkr. legt het begrip succes uit en leidt een korte discussie met de S. door volgende 
citaten voor te lezen:

“Being the richest man in the graveyard doesn’t matter. Going to bed at night saying 
we did something wonderful
... that’s what matters to me.” - Steve Jobs
“De rijkste man op het kerkhof zijn is niet belangrijk. ‘s Avonds naar bed gaan en 
zeggen dat we iets geweldigs hebben gedaan ... dat is wat voor mij telt.” - Steve Jobs

“I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 
times, I have been
entrusted with the winning shot and I have failed. I have failed over and over again 
in my life. And that is why I
succeed.” — Michael Jordan
“Ik heb in mijn carrière meer dan 9000 schoten gemist. Ik heb bijna 300 wedstrijden 
verloren. 26 keer is mij het winnende schot toevertrouwd en ben ik erin mislukt. Ik heb 
keer op keer gefaald in mijn leven. En dat is waarom ik succes heb.” — Michael Jordan

“Our biggest weakness is giving up. The surest way to be successful is always to try 
one more time.” — Thomas A.
Edison
“Onze grootste zwakte is opgeven. De zekerste manier om succesvol te zijn, is door 
het altijd nog één keer te proberen.” —Thomas A. Edison

“When haters pursue your looks and your differences, it means they have nowhere 
to go. And then you know you
are winning! ”- Greta Thunberg
“Als haters je uiterlijk en je verschillen aanvallen, betekent dit dat ze geen kant op 
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kunnen. Op dat moment weet je dat je aan het winnen bent! ”- Greta Thunberg

“A child, a teacher, a pen and a book can change the world. Education is the only 
solution. Education first.” -
Malala Yousafzai
“Een kind, een leraar, een pen en een boek kunnen de wereld veranderen. Onderwijs 
is de enige oplossing. Onderwijs eerst.” - Malala Yousafzai

“I can’t do everything, but I can do something. I must not fail to do what I can do.” - 
Helen Keller 
“Ik kan niet alles, maar ik kan wel iets. Ik moet doen wat ik kan.” - Helen Keller

De Lkr. verdeelt de S. vervolgens in 4 groepjes en stelt voor om het verhaal op te 
zoeken van 1 van de 6 personen die in de citaten voorkomen, met de nadruk op 2 
karaktereigenschappen en 2 belangrijke momenten in hun geschiedenis. Het is 
belangrijk om de 4 groepjes verschillende mensen te laten kiezen.
Hier zijn enkele links naar verhalen van succesvolle mensen, waaruit je inspiratie 
kunt halen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan 
https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison 
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller 
https://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai 

Tijdens de activiteit zullen de S. samenwerken en de belangrijkste eigenschappen 
en levensmomenten van het personage dat zij hebben gekozen noteren.
De S. denken na over hoe zij zich een succesvol persoon voorstellen en welke eigen-
schappen die volgens hen zou heeft. Deze activiteit zal hen helpen te begrijpen welke 
vaardigheden, karaktereigenschappen en vooral welke pogingen en moeilijkheden 
succesvolle mensen het hoofd moeten bieden.

Na het onderzoek leidt de Lkr. een gesprek met de S. over hun onderzoek. Waarom 
kozen ze die persoon, wat is de geschiedenis van de persoon die ze kozen en of er 
gebeurtenissen in hun verhaal waren die ze niet voorzien hadden. Daarnaast zal de 
Lkr. op het bord of op het papier alle bijzondere eigenschappen en gebeurtenissen 
opschrijven die de S. in de personages zijn tegengekomen.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
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5.1ROLE MODELS: FAMOUS PERSONS WHO ACHIEVED T O F ULF IL T HEIR EDUCAT IONAL/ 
PROF ESSIONAL DREAM

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

W.U. 5.1.2 “Ontdek succes”  

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. leidt een nieuw debat over het begrip “succes”, 
gebaseerd op de vaardigheden en evenementen die 
tijdens de vorige activiteit op het bord of het papier 
genoteerd werden.
Aan het eind vraagt de Lkr. iedereen om hun 
persoonlijke definitie van succes te formuleren.

Door deze met hun 
leeftijdsgenoten te vergelijken 
formuleren de S. hun 
persoonlijke definitie van succes.

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zal een debat op gang brengen over succesvolle mensen, hun vaardigheden 

en trajecten

De Lkr. brengt een debat op gang over de vaardigheden van succesvolle mensen, 
begin met de vaardigheden die de S. tijdens de vorige activiteit hebben geïdentificeerd.  

Om de discussie op gang te brengen is het raadzaam een paar vragen te stellen:
⚫ Zijn er verschillende perspectieven?
⚫ Zijn er vaardigheden waarvan jullie denken die niet nodig te hebben om succesvol 

te worden?

De Lkr. zou ook “De 8 eigenschappen die succesvolle mensen gemeen hebben: 8 om 
geweldig te zijn” kunnen gebruiken, auteur Richard St. John:

1) Passie. Hou van wat je doet.
2) Toewijding. Werk hard.
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3) Focus. Focus op één ding, niet een heleboel.
4) Geef jezelf een boost.
5) Krijg goede ideeën.
6) Verbeter!
7) Help anderen.
8) Volhouden.

Het doel van de activiteit is om de S. te helpen hun persoonlijk idee van ‘succes ver-
wezenlijken’ te formuleren en dit te noteren.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?
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W.U.  5.2 – Nieuwe jobs: wat houden ze 
in en welk carrièrepad heb je d  aarvoor nodig

INLEIDING
This module, named: “Different job profiles and how they contribute to global personal In 
deze module, genaamd: “Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan wereldwij-
de persoonlijke profielen?” staan activiteiten die het maatschappelijke bewustzijn en het 
zelfbewustzijn van jongeren zal versterken. Het doel van deze module is belangrijke 
verschijnselen aan te pakken zoals: gender- en arbeidsstereotypen, loonverschillen 
en sociale oordelen over verschillende beroepsprofielen.
Dankzij deze activiteiten zullen ook de volgende vaardigheden worden ontwikkeld:
⚫ Kritisch bewustzijn
⚫ De cultuur van mislukking en veerkracht
⚫ Kennis van de begrippen succes en inspirerend werk

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

5.1 Rolmodellen: beroemde personen die erin 
geslaagd zijn hun opleidings /beroepsdroom 
te verwezenlijken

1 Klaslokaal

5.1.1 Inspirerende modellen 0,5 Klaslokaal

5.1.2 Ontdek succes 0,5 Klaslokaal

5.2 Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk 
opleidingstraject heb je daarvoor nodig

1 Klaslokaal

5.3 Beroepsprofielen en de vereiste vaardigheden 1 Klaslokaal

5.4 Stereotypen gebaseerd op beroepsprofielen 1 Klaslokaal

5.2NEW JOBS: IN WHAT T HEY CONSIST  AND WHAT  PAT H T HEY REQUIRE
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W.U. 5.2 – Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk carrièrepad heb 
je daarvoor nodig

LEERKRACHT  STUDENT  

Lkr. zal een inleiding geven over het onderwerp 
nieuwe, innoverende beroepsprofielen.
Daarna leidt de Lkr. de activiteit in en legt de 
studenten uit dat ze eerst enkele bijvoeglijke 
naamwoorden moeten bedenken en noemen 
die hun ideale job beschrijven. Vervolgens zal 
de leerkracht een lijst presenteren met beroepen 
waar in de toekomst (in de komende 5-10 jaar) 
veel vraag naar zal zijn. De studenten zullen dan 
de bijvoeglijke naamwoorden die ze aan het 
begin van de activiteit noemden, koppelen aan 
de innovatieve jobs die in de lijst staan. Tenslotte 
splitsen de studenten zich op in groepjes (elke 
groep heeft het over een bepaalde bedrijfssector) 
om de vaardigheden of kwalificaties te bespreken 
die voor elke job nodig zijn.
Aan het einde van de activiteit brengt de Lkr. de 
klas weer bij elkaar en laat elke groep presenteren 
wat ze hebben opgeschreven. De Lkr. kan zo nodig 
aanvullende informatie verstrekken. 
Tot slot zal de Lkr. de klas vragen naar hun indrukken 
over deze activiteit en bespreken wat interessant is 
aan deze jobs en waarom deze nodig zijn.

Nadat ze naar de inleiding 
geluisterd hebben en de kans 
hebben gekregen om vragen te 
stellen, nemen de S. actief deel aan 
de voorgestelde activiteit.
Tijdens deze activiteit zal de S. 
vermelden hoe zijn/haar ideale job 
eruit ziet, door gebruik te maken 
van bijvoeglijke naamwoorden 
(bijv. creatief, met de hand, rustig, 
solitair, enz.) daarna zullen de S. 
met hun klasgenoten in groepjes 
bespreken welke vaardigheden 
je nodig hebt voor elk innovatief 
beroepsprofiel dat de leerkracht 
presenteert.
Na de activiteit zullen de S. actief 
deelnemen aan de groepsdiscussie 
en hun indrukken over deze 
activiteit delen.

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ De Lkr. zal het onderwerp inleiden en de S. vragen om na te denken over hun 

ideale carrièrepaden
⚫ De S. zullen een lijst met vaardigheden op het bord schrijven
⚫ De S., in groepjes verdeeld, denken na over de vaardigheden die je nodig hebt 

voor elk beroep dat ze krijgen
⚫ De Lkr. houdt een debriefing

Benodigde materialen: witte bladen en pennen/potloden voor de studen-
ten om aantekeningen te maken bij de feiten/meningen; twee flipcharts, één 
met alle bijvoeglijke naamwoorden die de studenten opnoemen voor hun idea-
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le carrière en één voor de lijst met innovatieve carrières; een computer/smartp-
hone zodat de studenten toegang hebben tot het internet voor verdere ideeën. 

Lkr. presenteert de innovatieve beroepsprofielen en presenteert de agenda van de les.
“We leven in een veranderende wereld en sinds het begin van de wereldwijde CO-
VID-19-pandemie heeft ons dagelijks leven een grote verandering ondergaan. Daar-
om zijn sommige dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, bv. vaardigheden 
die we voor toekomstige jobs nodig hebben of vaardigheden waarover professionals in 
de toekomst moeten beschikken, intussen al veranderd. Er zijn nieuwe innovatieve be-
roepsprofielen ontstaan die een weerspiegeling zijn van al deze veranderingen. De ma-
nier waarop mensen eten, consumeren, denken, communiceren, technologie gebrui-
ken en voor zichzelf en anderen zorgen,... heeft een impact op de (toekomstige) jobs.  
In deze les gaan we nadenken over hoe onze ideale carrière eruit ziet en zullen we ook een 
aantal voorbeelden van nieuwe jobs zien, waar in de toekomst waarschijnlijk veel vraag 
naar zal zijn. Verder bekijken we ook welke vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.”

Nadien vraagt de Lkr. de S. om na te denken over hun ideale carrière en deze te be-
schrijven met behulp van bijvoeglijke naamwoorden (bijv. creatief, met de hand, rus-
tig, solitair, enz.) en enkele van deze bijvoeglijke naamwoorden op het bord te schrijven. 

Vervolgens presenteert de Lkr. de lijst met nieuwe innovatieve beroepsprofielen 
die in de komende 5-10 jaar steeds belangrijker worden. 
Hierbij benadrukt de Lkr. dat deze lijst verschillende jobs omvat die tot de vier be-
drijfssectoren behoren:
1. Primair: grondstoffenproductie, landbouw, visserij, mijnbouw, enz.
2. Secundair: productie, industrie, bouw
3. Tertiaire sector: verkoop en diensten, toerisme, amusement
4. Quartaire sector: niet-commerciële dienstverlening. 
Daarbij gaat het om diensten als openbaar bestuur, defensie, onderwijs, zorg, 
openbare orde en sociale zekerheid. Deze diensten zijn vooral gericht op het welzijn 
van de burger, maar faciliteren ook het goed kunnen functioneren van de marktsector. 
In de quartaire sector vallen zowel de overheidsdiensten als de door de overheid deels 
of geheel gesubsidieerde diensten. Voorbeelden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
brandweer, justitie, defensie, sociaal werk, cultuursector, wetenschapssector en scholen.

Lijst met nieuwe, innovatieve beroepsprofielen:
1. Landbouwer gespecialiseerd in het kweken van kruiden of slakken voor medi-

cinale doeleinden (sector 1)
2. Landbouwer die planten kweekt die als biobrandstof kunnen worden gebruikt 

(sector 1)
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3. Biologische melkveehouder (sector 1)
4. Robotica ingenieur (sector 2)
5. Drone piloot (sector 2)
6. Ingenieur hernieuwbare energie (sector 2)
7. Geestelijke gezondheidsadviseur (sector 4)
8. Immersieve ervaring componist* (sectior 3)
9. Adviseur digitale valuta** (sector 3)

*people who compose music, design games and/or visuals for Artificial Intelligence applications
**financial advisor who specialise in investments made with digital currencies, such as Bitcoin
*Mensen die muziek componeren, games ontwerpen en/of visuals voor kunstmati-
ge-intelligentietoepassingen
**Financieel adviseur die gespecialiseerd is in beleggingen met digitale valuta, zoals 
Bitcoin

De S. verdelen zich in groepjes van 4-5 en bestuderen zorgvuldig de aan hen voorgelegde 
beroepsprofielen. Elke groep krijgt drie jobs toegewezen, één voor elke bedrijfssector, en ze 
worden gevraagd de vaardigheden op te schrijven die nodig zijn om deze job uit te oefenen.  

Vervolgens komen de S. bijeen en leidt de Lkr. een discussie gebaseerd op de onder-
staande vragen (bij voorkeur de volgorde waarin ze geschreven zijn aanhouden). Het 
is belangrijk dat de Lkr. de overwegingen van de S. bijhoudt.
⚫ Vond je deze activiteit leuk?
⚫ Was het moeilijk/gemakkelijk om de vaardigheden te identificeren die nodig zijn voor 

deze nieuwe jobs?
⚫ Denk je dat deze jobs echt de jobs van de toekomst zijn? Zijn ze nodig?
⚫ Wat zijn enkele interessante punten over deze jobs?
⚫ Zie jij jezelf één van de jobs die we opgenoemd hebben uitoefenen?

Hier zijn enkele ideeën om het thema met de S. te verdiepen. Het is ook belangrijk 
om wat informatie toe te voegen over hoe de wereldwijde COVID-19-pandemie heeft 
bijgedragen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Jobs in de primaire sector zullen blijven stagneren en waarschijnlijk afnemen, voor-
namelijk door automatisering. Veranderende eetgewoonten en de wereldwijde 
klimaatverandering zullen gevolgen hebben voor de landbouw en de veeteelt. De 
veehouderij zal meer geïndustrialiseerd worden. 
Jobs in de productiesector zullen afnemen door automatisering en het gebruik van 
robots in de industrie. 
De bouw zou een industrie moeten zijn waar de vraag niet zal toenemen, afgezien 
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van onderhoudsjobs en groene energie.
De vraag naar professionals in de gezondheidszorg (zorgverleners, verpleegkundigen, fy-
siotherapeuten, medisch personeel en professionals in de geestelijke gezondheidszorg) 
en het onderwijs (leerkrachten van alle niveaus en voor alle studenten) zal sterk toenemen.  
Ook creatieve jobs zullen toenemen (kunstenaars, immersie werk, creatieve direc-
teurs, sociale media content makers,…). De verwachting is dat jobs in de verkoop 
en dienstverlening zullen stijgen, hoewel sommige artikelen (na de uitbraak van 
COVID-19) niet zo optimistisch zijn wat deze categorieën betreft.
In het algemeen zijn de voor de toekomst benodigde vaardigheden hoog en is er 
behoefte aan mensen die opgeleid zijn. Mensen die in de toekomst op zoek zijn naar 
een job moeten heel wat vaardigheden bezitten. O.a.: kritisch kunnen denken en 
problemen kunnen oplossen, creatief zijn, goed kunnen communiceren en samen-
werken met anderen én goed kunnen omgaan met technologie.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

REF ERENT IES:

1. Banen verloren, banen gewonnen: wat 
werkgelegenheid in de toekomst zal betekenen 
voor banen, vaardigheden en lonen

2. Vaardighedenprognose: de belangrijkste 
EU-trends tot 2030

3. De toekomst van werk 2020-2030: Waar zijn 
de carrièremogelijkheden voor jonge mensen?

4. Gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 
2021, Europese Commissie
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W.U.  5.3 – Beroepsprofielen en vereiste
vaardigheden

INLEIDING
This module, named: “Different job profiles and how they contribute to global personal In 
deze module, genaamd: “Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan wereldwij-
de persoonlijke profielen?” staan activiteiten die het maatschappelijke bewustzijn en het 
zelfbewustzijn van jongeren zal versterken. Het doel van deze module is belangrijke 
verschijnselen aan te pakken zoals: gender- en arbeidsstereotypen, loonverschillen 
en sociale oordelen over verschillende beroepsprofielen.
Dankzij deze activiteiten zullen ook de volgende vaardigheden worden ontwikkeld:
⚫ Kritisch bewustzijn
⚫ De cultuur van mislukking en veerkracht
⚫ Kennis van de begrippen succes en inspirerend werk

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

5.1 Rolmodellen: beroemde personen die erin 
geslaagd zijn hun opleidings /beroepsdroom 
te verwezenlijken

1 Klaslokaal

5.1.1 Inspirerende modellen 0,5 Klaslokaal

5.1.2 Ontdek succes 0,5 Klaslokaal

5.2 Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk 
opleidingstraject heb je daarvoor nodig

1 Klaslokaal

5.3 Beroepsprofielen en de vereiste vaardigheden 1 Klaslokaal

5.4 Stereotypen gebaseerd op beroepsprofielen 1 Klaslokaal

5.3
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5.3PROF ESSIONAL PROF ILES AND SKILLS REQUIRED

W.U. 5.3 - Beroepsprofielen en de vereiste vaardigheden  

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. verdeelt de klas in groepjes en vraagt de S. een 
beroep te kiezen om online te onderzoeken en een 
volledige beschrijving te maken om aan de rest van 
de klas te presenteren.
De Lkr. introduceert vervolgens het onderwerp 
vaardigheden en competenties, geeft de definities van 
‘soft’ en ‘hard’ skills [zachte en harde vaardigheden] en 
benadrukt dat elk beroep beide vereist.
Op dit moment vraagt de Lkr. de vaardigheden 
te identificeren die nodig zijn om de hierboven 
geanalyseerde beroepen uit te oefenen, waarbij de 
Lkr. vraagt een onderscheid te maken tussen ‘hard’ 
en ‘soft’ skills.
Tenslotte moeten de S. nadenken over de ‘soft’ 
skills waarover ze beschikken, om mogelijke 
carrièrepaden te identificeren waarin deze nuttig 
zouden zijn.

S. luisteren naar verschillende 
definities en voorbeelden van 
vaardigheden. Ze denken na 
over vaardigheden die ze elke dag 
gebruiken, op school, thuis, tijdens 
het sporten of bij andere hobby’s.
Elke groep maakt een 
gedetailleerde presentatie 
over het beroep dat zij hebben 
gekozen, gebaseerd op de 
vragen. Het doel is om een 
duidelijk beeld te krijgen van wat 
dat beroep inhoudt. Ze maken 
een “identikit” van een beroep.
De beschrijving van het beroep 
komt op een flipchart blad of een 
poster. 

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ S. denken na over de kenmerken van de verschillende beroepen
⚫ Lkr. zal de begrippen ‘Soft’ en ‘Hard’ Skills uitleggen
⚫ S. kiezen een beroep en maken er een presentatie over
⚫ Lkr. zal een debriefingssessie houden

Benodigde materialen: witte bladen en pennen/potloden/kleurstiften; een poster 
voor elke groep; een computer/smartphone.

De Lkr. stelt een groepsactiviteit voor om na te denken over de kenmerken van een 
aantal beroepen: de voornaamste activiteiten die zij uitoefenen, hun werkomgeving, 
beroepssector, werktijden en vereiste vaardigheden.
Vervolgens verdeelt de Lkr. de S. in groepjes van max. 5 personen en vraagt 
hen een beroep te kiezen. Ze moeten dit beroep zo gedetailleerd mo-
gelijk beschreven en aan de klas presenteren wat ze hebben gevonden.  
Studenten mogen online browsen met behulp van een computer of smartphone om 
alle informatie te vinden die ze nodig hebben. 
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Vervolgens legt de Lkr. de begrippen ‘Soft’ en ‘Hard’ Skills uit (de beschrijving staat 
hieronder), en laat dan de S. hun onderzoek nog verderdoen.
Op blad 1 zal de Lkr. enkele voorbeelden vinden om inspiratie uit te halen. Het is 
belangrijk dat de Lkr. controleert of de gekozen beroepen tot verschillende sectoren 
behoren en of er geen twee of meer gelijksoortige beroepen zijn. Elke groep S. kan 
een beroep kiezen uit de lijst op Blad 1, of ze kunnen een ander beroep kiezen dat 
ze in gedachten hebben. De groepen kunnen kiezen voor bijvoorbeeld advocaat, 
influencer, verpleegkundige, bankier, tuinman,…. 

De groep moet het gekozen beroep zo nauwkeurig en concreet mogelijk beschrijven 
aan de hand van drie vragen (zie blad 2 voor details).
⚫ Waar/wanneer: op welke plaats wordt dit beroep uitgeoefend? 
⚫ Met wie: met welk soort personen gaat de professional om? Samenwerken? 
⚫ Wat: wat zijn de taken die de professional dagelijks moet uitvoeren?
⚫ 
Elke groep presenteert dan hun beroep aan de klas. 
Een speels alternatief voor schriftelijke presentaties is om een nabootsingsspelletje 
te doen voor elk gekozen beroep. Nadat ze met behulp van de drie bovenstaan-
de vragen voor zichzelf een gedetailleerde beschrijving hebben gemaakt, kan het 
groepje S. het beroep nabootsen en moeten de andere studenten het beroep raden.  
Een andere creatieve manier om het gekozen beroep te presenteren is door de pro-
fessional op een poster te tekenen, gebaseerd op de informatie die ze hebben over 
het dagelijkse werk.

Tot slot houdt de Lkr. een moment van reflectie over ‘soft’ en ‘hard’ skills, zodat 
iedereen kan bepalen welke soft skills zij hebben. Het is belangrijk dat de S. zich 
richten op hun dagelijkse leven en hobby’s, niet alleen op school. 
Op blad 3 zijn voorbeelden terug te vinden van verwante activiteiten die als uitgangs-
punt kunnen dienen om de reflectie te stimuleren.

De activiteit kan ook op een meer speelse manier worden geïntroduceerd.  
De Lkr. legt uit dat buitenaardse wezens in vrede naar de aarde zijn gekomen. Ze willen 
analyseren hoe mensen leven en wat ze elke dag doen. Ze ontdekken dat mensen 
werken en dat er zoveel verschillende jobs zijn. De taak van de S. is om van een beroep 
een “identikit” te maken, zodat zelfs een buitenaards wezen het kan begrijpen.
Op Blad 2 zijn vragen terug te vinden die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden 
voor de beschrijving van het gekozen beroep. Als alle groepen klaar zijn, presenteren 
ze hun werk één voor één aan de rest van de klas.
Lkr. introduceert vervolgens het onderwerp vaardigheden en competenties, geeft 
ook de definities van ‘hard’ en ‘soft’ skills en benadrukt dat je voor elke job een mix 
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hiervan nodig hebt. Het is belangrijk om met de studenten een gesprek aan te gaan 
over voorbeelden uit hun echte leven. 
Bv.: als je een boekhouder bent en met klanten werkt, moet je op een vriendelijke 
en duidelijke manier met mensen kunnen praten (‘soft’ skill) en kennis hebben van 
bankprocedures en werken met cijfers (‘hard’ skills).

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de begrippen ‘soft’ en ‘hard’ skills:

Een vaardigheid is de kracht of het vermogen om een taak goed uit te voeren, hetzij 
door je persoonlijke eigenschappen en je houding, of door je opleiding of oefening.
Deskundigen verdelen vaardigheden in ten minste twee soorten:
⚫ Transversale vaardigheden
⚫ Harde/technische vaardigheden

‘Soft’ skills hebben te maken met hoe je werkt en met mensen omgaat. Ze omvatten 
interpersoonlijke (menselijke) vaardigheden, communicatieve vaardigheden, 
luistervaardigheid, timemanagement en empathie.

Volgens UNESCO zijn ‘soft’ skills (ook bekend als zachte of non-cognitieve vaardig-
heden) “patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen” (Borghans et al., 2008) 
die sociaal bepaald zijn en in de loop van het leven kunnen worden ontwikkeld om 
waarde te produceren. ‘soft’ skills kunnen persoonlijkheidskenmerken, motivaties 
en houdingen omvatten en zijn van vitaal belang voor de inzetbaarheid en het 
aanpassingsvermogen van mensen. (https://skillsmatch.eu/soft-skills-definitions/)
Veel ‘soft’ skills zijn sociale vaardigheden.

Een voorbeeld van sociale en transversale vaardigheden:

5.3PROF ESSIONAL PROF ILES AND SKILLS REQUIRED
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Het zal je misschien verbazen dat er veel verschillende vaardigheden zijn die je 
elke dag gebruikt, vaak zonder er zelfs maar bij na te denken. Wanneer we wer-
ken of spelen, voegen we woorden, toon, lichaamshouding, gezichtsuitdruk-
kingen en handelingen samen om te laten weten wat we willen of hoe we ons 
voelen, zo gebruiken we bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Telkens wanneer 
je stopt en nadenkt over wat jij doet of zegt en hoe dit iemand anders zal beïn-
vloeden, gebruik je een sociale vaardigheid die empathie wordt genoemd.  

Als je een planning maakt voor je huiswerk zodat je nog wat tijd over hebt om te 
spelen, of een lijst maakt van mensen die je wilt uitnodigen voor een feestje, gebruik 
je organisatorische vaardigheden. 

Wanneer je iets duidelijk kunt uitleggen, zowel schriftelijk als monde-
ling, gebruik je communicatieve vaardigheden. Wanneer je als team 
aan een opdracht werkt, gebruik je waarschijnlijk al deze vaardigheden.  
(vrij overgenomen van https://talkingtreebooks.com/teaching-resources-catalog/
definitions/what-are-social-skills.html)

‘Hard’ skills [harde vaardigheden] kunnen technische kennis zijn of vaardigheden 
die gemakkelijk kunnen worden gedefinieerd en gemeten. ‘Hard’ skills kunnen 
ook als beroepsspecifieke vaardigheden worden beschouwd en kunnen van beroep 
tot beroep verschillen. Bijvoorbeeld: schilderen is een vaardigheid. ‘Hard’ skills wor-
den verworven door middel van formele onderwijs- en opleidingsprogramma’s, 
waaronder leercontracten, kortlopende opleidingscursussen, online cursussen en 
certificeringsprogramma’s, evenals on-the-job training en een universitaire opleiding.
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Aannemer
Acteur/actrice
Advocaat
Advocaat
Ambtenaar
Animator
Architect
Arts
Assistent(e)
Auteur
Bakker
Bedrijfsdirecteur
Bibliotheek-assistent
Binnenhuisarchitect
Bioloog
Boekhouder
Boer(in)
Chef-kok
Chirurg
Computer programmeur
Conciërge
Dierenarts
Diplomaat
Directeur/Directrice
Drukker
Econoom
Elektricien
Executive
Filmregisseur
Filosoof
Fotograaf

Gebarentolk
Geoloog
Gevangenisbewaker/Cipier
Goochelaar
Hoogleraar
Influencer
Ingenieur
Jongleur
Journalist
Juwelier
Kapper/Kapster
Kleermaker
Kok
Leerkracht
Lexicograaf
Loodgieter
Loopbaanadviseur
Manager mijnwerker
Matroos
Muzikant
Ober
Onthaalbediende
Ontwerper/Ontwerpster
Opticien
Persoonlijke assistent
Piloot
Politicus
Politieagent
Poppenspeler
Portier
Receptioniste

Rechter
Redacteur/Redactrice
Reisagent
Schilder
Schoolhoofd
Schrijver
Secretaresse
Slager
Socioloog
Soldaat
Steward(ess)
Steward(ess)
Striptekenaar(ster)
Tandarts
TV-cameraman
TV-presentator
Verkoper
Verpleegkundige
Vertaler
Visagiste
Visser
Vrachtwagenchauffeur
Vuilnisman/vrouw
Webdesigner
Wetenschapper
Winkelbediende
Zanger(es)
Zoöloog

N.1 – LIJST MET  VEELVOORKOMENDE JOBS 
VAN A T OT  Z
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N. 2 – VRAGEN OVER HET BEROEP
Antwoorden moeten zo specifiek mogelijk zijn

N. 3 – WAT  ZIJN DE DINGEN WAAR JE GOED IN BENT ? 
Deze lijst bevat enkele voorbeelden van dingen waar studenten goed in zijn en/of 
die ze graag doen.  Je kan zelf ook voorbeelden hieraan toevoegen.

⚫ Waar/wanneer: Op wat voor plaatsen wordt dit beroep uitgeoefend? Is het binnen 
of buiten? Is het een job met vaste of onregelmatige werktijden? Op welk tijdstip 
van de dag wordt het werk meestal gedaan?

⚫ Met wie: Met wat voor soort personen gaat de professional om? Collega’s, bazen, 
cliënten/patiënten/klanten, of alleen? Is het met bepaalde categorieën mensen, 
d.w.z. jongeren, bejaarden, leeftijdsgenoten?

⚫ Wat: Wat zijn de taken die de professional dagelijks moet uitvoeren? Probeer zo 
specifiek mogelijk te zijn. Wat zijn de belangrijkste activiteiten? Wat zijn minder 
belangrijke activiteiten?

   Met mijn handen werken
   Met machines en gereedschap werken
   Dingen bouwen en repareren 
   Wiskunde of wetenschappen studeren 
   Problemen en puzzels oplossen 
   Met computers werken
   Zingen, acteren, dansen of muziek 

maken 
   Creatief zijn (schrijven, kunst, etc.) 
   Spreken of optreden voor anderen 
   Mensen helpen problemen op te lossen 
   Mensen helpen zich beter te voelen 
   Mensen leren hoe ze dingen moeten 

doen 
   Projecten en/of mensen leiden
   Dingen of ideeën verkopen 
   De leiding hebben over mensen
   Met cijfers werken
   Georganiseerd zijn 

   Een vast plan volgen
   Over geschiedenis en aardrijkskun-

de leren
   Voor je gezin en je thuis zorgen
   Lessen in industriële technologie 

volgen 
   Andere
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W.U.  5.4 – Stereotypen gebaseerd 
op beroepsprofielen
INLEIDING
This module, named: “Different job profiles and how they contribute to global personal In 
deze module, genaamd: “Verschillende beroepsprofielen en hoe die bijdragen aan wereldwij-
de persoonlijke profielen?” staan activiteiten die het maatschappelijke bewustzijn en het 
zelfbewustzijn van jongeren zal versterken. Het doel van deze module is belangrijke 
verschijnselen aan te pakken zoals: gender- en arbeidsstereotypen, loonverschillen 
en sociale oordelen over verschillende beroepsprofielen.
Dankzij deze activiteiten zullen ook de volgende vaardigheden worden ontwikkeld:
⚫ Kritisch bewustzijn
⚫ De cultuur van mislukking en veerkracht
⚫ Kennis van de begrippen succes en inspirerend werk

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

5.1 Rolmodellen: beroemde personen die erin 
geslaagd zijn hun opleidings /beroepsdroom 
te verwezenlijken

1 Klaslokaal

5.1.1 Inspirerende modellen 0,5 Klaslokaal

5.1.2 Ontdek succes 0,5 Klaslokaal

5.2 Nieuwe jobs: wat houden ze in en welk 
opleidingstraject heb je daarvoor nodig

1 Klaslokaal

5.3 Beroepsprofielen en de vereiste vaardigheden 1 Klaslokaal

5.4 Stereotypen gebaseerd op beroepsprofielen 1 Klaslokaal

W.U.5.4 – Stereotypes gebaseerd op beroepsprofielen

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. introduceert het onderwerp beroepsstereotypes en 
overloopt de agenda van de les.
De Lkr. verdeelt de jongeren in groepjes en vraagt hen 
beroepsstereotypes te bespreken die te maken hebben met 
geslacht, etniciteit, status, gedrag en uiterlijk door in een groep 
feiten en meningen te bespreken.
Lkr. brengt een discussie op gang om na te denken over wat 
je geleerd hebt en om te begrijpen hoe je stereotypen op het 
werk kunt vermijden zodat iedereen gelijke kansen krijgt.

Door middel van 
groepswerk bespreken 
de S. beroepsstereotypes 
met als doel deze te 
overwinnen en aan te 
pakken, zodat mensen 
die de arbeidsmarkt 
betreden, gelijke kansen 
krijgen.
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Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. introduceert het onderwerp en verdeelt de klas in verschillende groepen
⚫ S. denken na over de uitspraken van de Lkr. en proberen te bedenken welke jobs 

bij welke stereotypes horen

Benodigde materialen: witte bladen en pennen/potloden; flipcharts/billboards

Lkr. introduceert het begrip beroepsstereotypes 
“Een job-/beroepsstereotype is een vooropgezette overtuiging dat mensen hebben over een 
bepaald beroep, over de mensen die bij dit beroep betrokken zijn, of zelfs over de geschiktheid 
van een persoon of een groep mensen voor dat bepaalde beroep. 
Beroepsstereotypes hebben een grote invloed op de inzetbaarheid van mensen en/of op het 
besluitvormingsproces van toekomstige werknemers i.v.m. de jobs waarvoor ze kunnen 
solliciteren en/of de studies die ze kunnen volgen. 
Vandaag gaan we het tijdens een groepsactiviteit hebben over stereotypes op het werk en 
dan zullen we zien wat we kunnen doen om gelijke kansen voor iedereen te helpen creëren”
Lkr. verdeelt vervolgens de klas in groepjes van 4-5 studenten en geeft elk groepje 

2-3 stellingen van feiten of meningen over beroepsstereotypes, waarbij de Lkr. 
uitlegt dat de S. een aantal feiten over de arbeidsmarkt zullen krijgen, die allemaal 
afkomstig zijn uit officiële rapporten van organisaties zoals de EU en uit academisch 
onderzoek, en een aantal opiniestukken, die nog steeds afkomstig zullen zijn uit 
onderzoek en academische artikelen. 
Dezelfde stellingen kunnen aan verschillende groepen worden gegeven. Geef de S. 
15 minuten om de gegeven stellingen te bespreken. Laat ze ook een voorbeeld op-
schrijven van een beroep waarop elke stelling van toepassing is en hun eigen mening 
daarover. Daarna zal elke groep presenteren wat ze besproken hebben.

Hier zijn een aantal voorbeelden:
Feit #1: Het is van toepassing op functies in het bedrijfsleven, de politiek, etc.

Feit #2: Het is van toepassing op verpleegkundigen, kindermeisjes, leraren, loopjobs in de horeca.

Mening #3: Het is een beeld dat gecreëerd is door popcultuur en TV-series.

Mening #7: Er moet een beter overheidsbeleid komen voor de integratie van de Roma-
bevolking, zodat zij meer kansen krijgen. Iedereen kan onbetrouwbaar zijn.
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5.4ST EREOT YPEN GEBASEERD OP BEROEPSPROF IELEN

Feiten:
1. Vrouwen worden meestal belast met gezinsverplichtingen en hebben moeite 

om de carrièreladder te beklimmen.
2. Vrouwen vormen de meerderheid van de werknemers in zorgfuncties.
3. Mensen met een etnische minderheidsachtergrond, vooral vrouwen, vinden het 

moeilijker om aangenomen te worden.
4. Mensen met een etnische minderheidsachtergrond worden afgeschilderd als 

ongeschoold en krijgen laaggeschoolde jobs aangeboden.
5. Ouderen worden vaker aangenomen voor functies met een lagere status.
6. Jongere kandidaten zijn “goedkoper”; daarom worden ze gemakkelijker aangenomen.
7. Bepaalde jobs, zoals advocaten en artsen, hebben in de meeste landen een 

hoge sociale status.

Meningen:
1. Vrouwen zijn beleefder, dus ze zijn beter in het werken met mensen.
2. Mannen zijn competitiever en assertiever en ze zijn betere leiders, dus mannen 

zijn beter in leiderschapsposities.
3. Wetenschappers en advocaten zijn afstandelijk, ongezellig en “koud”.
4. Werknemers van middelbare leeftijd kunnen niet leren hoe ze technologie 

moeten gebruiken.
5. Jonge mensen zijn verwend en niet bereid om hard te werken, daarom worden 

zij meestal aangenomen als kelners/serveersters en/of verkoopmedewerkers, 
ongeacht hun studies.

6. Immigranten blijven niet lang in dezelfde job omdat ze dat niet willen.
7. De Roma zijn niet te vertrouwen, ze zouden zich best bij ondergeschikte jobs houden.
8. Leraren moeten er netjes uitzien, zonder zichtbare tatoeages of een excentrieke 

stijl, omdat ze anders niet gerespecteerd worden.
9. Landbouw is zwaar werk, het is dus beter voor mannen.
10. Mensen die in de bouw werken zijn slecht opgeleid en slecht gemanierd.

Vervolgens leidt de Lkr. een discussie gebaseerd op de onderstaande vragen (bij 
voorkeur in de voorgestelde volgorde). Het is aangeraden om tijdens de discussie de 
jongeren niet te beïnvloeden met de Lkr. zijn/haar eigen mening, maar op het bord 
aantekeningen te maken van de meest relevante beschouwingen. 

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 



166

S    ILLS F OR LIF E Orientation Toolbox for Life Design

4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

REF ERENT IES:

1. 2021 Verslag over gendergelijkheid in de EU, 
Europese Commissie 

2. Gender and the Career Choice Process: The Role 
of Biased Self-Assessments, Shelley J. Correll, The 
University of Chicago Press, 2001

3. Oud en werkloos? How Age-Based Stereotypes 
Affect Willingness to Hire Job Candidates, D. 
Abrams, H. J. Swift, L. Drury, University of Kent, 2016

4. Overcoming Occupational Stereotypes and 
Segregation, Soo Min Toh, 2019 (hrmagazine.co.uk)
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Inleiding

Deze module is bedoeld om jongeren de kans te 
geven na te denken over de stappen die ze zullen 
nemen om aan hun toekomst te bouwen.

MODULE 6:  
BEGRIJPEN WAT 
HET BET EKENT EEN 
CARRIÈREPAD T E KIEZEN. 
DE INVLOED DIE HET OP HET 
LEVEN VAN JONGEREN ZAL 
HEBBEN, WAAR ZE REKENING 
MEE MOET EN HOUDEN BIJ 
HET  VERVULLEN VAN/
WANNEER ZE KIEZEN VOOR 
DAT SOORT CARRIÈRE
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Uitgaande van een reflectie op besluitvormingsprocessen, zullen de studenten 
nadenken over hun persoonlijke strategieën, hun manieren om met problemen 
om te gaan en erop te reageren. Het is uitermate belangrijk om jongeren te on-
dersteunen bij het zelfbewust worden van hun keuzes. Het gebeurt maar al te 
vaak dat jongeren fundamentele keuzes maken zonder er echt over na te denken. 
Met weinig of geen informatie over wat ze zichzelf op de hals halen. Dit soort gedrag 
kan heel typisch zijn voor jongeren en tieners, en het kan ook heel gevaarlijk zijn. Ze 
bevinden zich namelijk op een moment in hun leven waar zij hun identiteit aan het 
opbouwen zijn en hun doelstellingen en richtingen aan het kiezen zijn.
Als een jongere niet goed kan nadenken over hun keuzes of ideeën, wil dat niet 
zeggen dat ze niet genoeg geëngageerd is of dat te lui zijn om dat te doen. Meestal 
betekent het gewoon dat ze niet over de juiste tools en mentaliteit beschikken om 
zich echt te concentreren op wat het belangrijkst is. Ze weten waarschijnlijk niet hoe 
ze meer zelfbewust moeten zijn van de manier waarop ze reageren op wat er met hen 
gebeurt. Dit kan tot veel verwarring en verdriet leiden, vooral op deze leeftijd. Of, net 
zo belangrijk, ze weten misschien nog niet hoe ze hun doelstellingen en verwach-
tingen kunnen definiëren op een manier die coherent is met wie ze werkelijk zijn.
Daarom wordt het eerste deel van de module gewijd aan een analyse van de in-
dividuele verschillen in besluitvormingsprocessen en aan enkele experimenten 
en spelletjes die bedoeld zijn om de jongeren te helpen nadenken over hun vaar-
digheden en verwachtingen.
In het tweede deel van deze module wordt gekeken naar: hoe te leren uit onze 
fouten. Een mislukking is altijd iets dat ons verdrietig en verontrust maakt. Zeker 
op zeer jonge leeftijd voelt een mislukking vaak zeer intens en zijn de gevoelens van 

62
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verdriet en ongemak zeer krachtig en impactvol.
De reden achter deze heftige(re) reacties op mislukkingen bij jongeren is meer-
voudig en divers. Ten eerste bevinden ze zich op een moment in hun leven waarop 
ze de kans beginnen te krijgen om te bepalen wie ze zijn en waar ze willen zijn.  
In perspectief gezien is dit een geweldig moment om te beleven... maar voor iemand 
die nog steeds probeert de “spelregels” te achterhalen, lijkt elke keuze, van groot tot 
klein, levensbepalend en onmogelijk te veranderen. 
Dit gevoel van onontkoombaarheid kan zeer beangstigend zijn voor een jongere, 
vooral na een mislukking, dat hij/zij zou kunnen zien als iets dat onmogelijk te 
herstellen of te overwinnen is.
Bovendien mogen we niet voorbijgaan aan het verschijnsel “groepsdruk” dat jonge-
ren elke dag te verduren krijgen. Dit specifieke sociale verschijnsel doet zich vooral 
voor tijdens de tienerjaren en kan jongeren ertoe brengen slechte keuzes te maken 
en dingen te doen omdat ze zich aanvaard willen voelen en deel willen uitmaken 
van een groep. Het probleem is echter, wanneer een jongere een fout maakt, de 
aanvaarding en bevestiging van de “groep” de neiging heeft heel snel te verdwijnen, 
waardoor hij/zij alleen en vol angst achterblijft.
Het is om deze, en nog veel meer, redenen dat deze les werd gemaakt. Namelijk: het 
belang om de focus op mislukkingen van “stigmatisering” naar een op veerkracht 
gebaseerde aanpak te verschuiven. Deze activiteiten zullen de studenten eraan 
herinneren dat mislukkingen juist de grootste leermogelijkheden kunnen zijn, 
als ze met de juiste mentaliteit bekeken worden.
Dit materiaal kan gebruikt worden om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: sociaal bewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht in jezelf hebben als onderdeel van een groep en het belang van 
het geven en ontvangen van feedback, terwijl het tweede erom draait jezelf beter te 
begrijpen, je eigen interesses, je sterke en zwakke punten. Het derde gaat uiteindelijk 
over het vertrouwen dat je in jezelf hebt om je doel te bereiken en dat je er vanuit 
een bewust langetermijnperspectief naartoe blijft werken

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

6.1 “Besluitvormingsstijlen” 0,5 Klaslokaal

6.2 De levensbokaal 1 Klaslokaal

6.3 Leren door fouten 1,5 Klaslokaal

6.3.1 “Laten we eens nadenken over mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.2 “De redenen achter mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.3 “De Levensrivier” 0,5 Klaslokaal

6.4 Vaardigheden, interesses en verwachtingen 1 Klaslokaal
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W.U.  6.1 – “Besluitvormingsstijlen”

INLEIDING
Dit materiaal kan gebruikt worden om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: sociaal bewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht in jezelf hebben als onderdeel van een groep en het belang van 
het geven en ontvangen van feedback, terwijl het tweede erom draait jezelf beter te 
begrijpen, je eigen interesses, je sterke en zwakke punten. Het derde gaat uiteindelijk 
over het vertrouwen dat je in jezelf hebt om je doel te bereiken en dat je er vanuit 
een bewust langetermijnperspectief naartoe blijft werken.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

6.1 “Besluitvormingsstijlen” 0,5 Klaslokaal

6.2 De levensbokaal 0,75-1 Klaslokaal

6.3 Leren door fouten 1,5 Klaslokaal

6.3.1 “Laten we eens nadenken over mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.2 “De redenen achter mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.3 “De Levensrivier” 0,5 Klaslokaal

6.4 Vaardigheden, interesses en verwachtingen 1 Klaslokaal

W.U.6.1 – “Besluitvormingsstijlen”

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. introduceert de kwestie en legt de 4 
bestaande besluitvormingsstijlen uit.
De Lkr. stelt een activiteit voor om het typische 
gedrag voor elke stijl beter te begrijpen.
Tenslotte vraagt de Lkr. aan iedereen om de stijl te 
kiezen die hen het best vertegenwoordigt en leidt 
daarna een afsluitende discussie om vast te stellen 
wat ze geleerd hebben.

De S. begrijpen het verschil tussen 
de 4 besluitvormingsstijlen, ze 
denken erover na welke hen 
het beste vertegenwoordigt 
en vergelijken zichzelf met 
hun klasgenoten. Op het einde 
stellen ze  vast wat ze tijdens de 
activiteiten hebben geleerd.

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. introduceert de verschillende besluitvormingsstijlen
⚫ Lkr. verdeelt de klas in groepen

6.1
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6.1BESLUIT VORMINGSST IJLEN

⚫ S. spelen een “mime”-spel/ of een “pictionary”-versie ervan
⚫ S. denken na over de verschillende besluitvormingsstijlen 
⚫ Lkr. houdt een debriefing 

Benodigde materialen: Bord, krijt, papier, stylo’s, BIJLAGE: Verschillende zinnen 
voor de verschillende stijlen

Lkr. legt uit dat Rowe en Boulgarides volgens Holland’s Persoonlijkheidstheorie 
een model hebben ontwikkeld waaruit blijkt dat er 4 verschillende individuele 
besluitvormingsstijlen zijn:
⚫ Analytisch: mensen die deze stijl volgen, zijn waarschijnlijk voorzichtige be-

sluitvormers met het vermogen zich aan te passen aan of het hoofd te bieden 
aan nieuwe en onverwachte situaties. In tegenstelling tot de “Directieven”, zullen 
analytici geneigd zijn toleranter te zijn wanneer zij met onduidelijkheden worden 
geconfronteerd. Zij nemen de tijd om het probleem in de verschillende onderdelen 
op te splitsen en echt te begrijpen wat er op het spel staat.

⚫ Conceptueel: conceptuele mensen zoeken meestal naar verschillende informatie 
en gegevens alvorens beslissingen te nemen, omdat zij de voorkeur geven aan meer 
dan één mogelijkheid. Ze zijn ook heel goed in het vinden van creatieve oplossingen. 
Ze zijn heel goed in het nemen van beslissingen op lange termijn, alhoewel zij het 
soms moeilijk hebben wanneer ze gedwongen worden snelle beslissingen te nemen.

⚫ Directief: mensen met deze specifieke stijl zijn over het algemeen efficiënt en 
logisch. Ze slagen erin om beslissingen te nemen met weinig informatie en tijd, 
ook al betekent dit soms dat ze de kans missen om alternatieve opties te beoor-
delen. Zoals eerder vermeld, hebben zij een lage tolerantie voor onduidelijkheid.

⚫ Gedragsmatig: mensen die beslissingen nemen met een gedragsmatige aanleg 
zijn meestal gefocust en ontvankelijk voor wat er om hen heen gebeurt. Dit zijn 
dus meestal zeer goede luisteraars, die het advies en de meningen van anderen 
accepteren en die uiteindelijk beslissingen zullen nemen die betrekking hebben 
op het welzijn van de mensen om hen heen.

Na de introductie van het onderwerp kan de Lkr. kiezen tussen 2 verschillende acti-
viteiten, gebaseerd op de kenmerken van de jongeren:

Optie 1 “Actie!”
Benodigd materiaal: de beschrijving van de acties voor elke stijl (zie bijlage: Ver-
schillende zinnen voor de verschillende stijlen) en een schoolbord/billboard.
De Lkr. verdeelt de klas in 2 groepen en tekent 4 “kolommen” op het bord/poster, één 
voor elke beslissingsstijl. 
De Lkr. vraagt elke groep een vertegenwoordiger te kiezen en geeft hen de bijlage 
“Verschillende zinnen voor de verschillende stijlen”, dit omschrijft het gedrag 
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dat typisch is voor een bepaalde stijl. Op dat moment moet de vertegenwoordiger 
nabootsen wat er op het blad staat en proberen zijn team te laten raden bij welke 
stijl het hoort. De eerste groep die het raadt, krijgt een punt.
Als geen van de teams het binnen 3 minuten kan raden, worden er twee nieuwe “acteurs” 
gekozen. Wanneer een beslissingsstijl goed wordt geraden, wordt dit genoteerd in de 
betreffende kolom op het schoolbord/ billboard.  Het spel eindigt wanneer alle 4 de 
kolommen minstens één correcte beschrijving hebben.

Optie 2: “Stel je voor!”
Lkr. verdeelt de klas in 2 groepen en tekent 4 “kolommen” op het bord/poster, één 
voor elke beslissingsstijl. 
De Lkr. vraagt elke groep een vertegenwoordiger te kiezen en geeft hen de bijlage 
“Verschillende zinnen voor de verschillende stijlen”, dit omschrijft het gedrag dat 
typisch is voor een bepaalde stijl (beide krijgen hetzelfde gedrag toegewezen).
Dit is de grafische versie van de laatste activiteit, want in plaats van te acte-
ren, moeten de gekozen jongeren op een blad papier dingen tekenen die ver-
band houden met de stijl die geraden moet worden. De tekening kan voor-
werpen, acties, enz. bevatten (ze mogen geen woorden of zinnen gebruiken).  
Ook in dit geval is de tijd die aan elke “sessie” wordt toegewezen 3 minuten. Als geen 
van de teams het woord heeft geraden, worden er 2 andere illustratoren gekozen. 
Wanneer een gedrag goed wordt geraden, wordt dit genoteerd in de betreffende 
kolom op het schoolbord/ billboard. Het spel eindigt wanneer alle 4 de kolommen 
minstens één correcte beschrijving hebben.
De Lkr. vraagt de studenten vervolgens om de stijl te identificeren waarin ze zich het 
meest kunnen vinden en om hun naam in de betreffende kolom te schrijven. Zo 
krijgt de hele groep inzicht in hoe hun klasgenoten handelen en beslissingen nemen.
De Lkr. opent een discussie om de studenten te stimuleren en te begrijpen wat zij 
van de stijl die ze ontdekt hebben vinden. Verder polst de Lkr. ook dit nieuwe zelf-
bewustzijn in de toekomst nuttig kan zijn.

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:
1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?



173

BI
JL

AG
E

Orientation Toolbox for Life Design

VERSCHILLENDE ZINNEN 
VOOR DE VERSCHILLENDE ST IJLEN

⚫ Analytisch: 
⚫ “Je doet onderzoek voor school. Je zoekt verschillende boeken en websites 

op om zoveel mogelijk data te krijgen. Als je op school aankomt, realiseer je 
je dat jouw onderzoek 3 keer langer is dan dat van de anderen.” 

⚫ “Je beste vriend(in) vraagt je hem/haar te helpen beslissen of hij/zij een 
voorstel in verband met vrijwilligerswerk al dan niet zou aanvaarden. Voor-
dat je naar hem/haar toe gaat, besluit je op het internet te gaan surfen. Je 
verzamelt informatie en gegevens over deze bepaalde vrijwilligersactiviteit, 
de mensen die bij de organisatie betrokken zijn en hun doelstellingen. Pas 
nadat je alle stukjes informatie hebt verzameld, ga je naar hem/haar toe om 
hem/haar te helpen beslissen.”

⚫ Conceptueel: 
⚫ “Je baas vertelt je dat hij/zij je een promotie wil geven. Maar om die te krijgen 

heb je minder dan 3 uur tijd om te beslissen aan welke van je twee favoriete 
projecten je kunt blijven werken - je moet snel beslissen en dit geeft je 
enorm veel stress!”

⚫ “Jij bent verantwoordelijk voor een groot project op school, maar een aantal 
van je vrienden zijn het niet eens over de organisatie van het werk. Je nodigt ze 
allemaal uit voor een vergadering, luistert naar hun vragen en twijfels, en stelt 
ze vervolgens voor om te brainstormen en zo nieuwe oplossingen te vinden.”

⚫ Directief: 
⚫ “Je werkt met andere mensen aan een project: ook al ken je geen van hen, 

je neemt meteen de leidende rol aan. Je gaat nadenken over de resultaten 
en hoe je het werk moet verdelen.” 

⚫ “Je moet kiezen tussen twee universiteiten: je moeder/vader probeert je te 
helpen bij je beslissing, maar je vertelt haar/hem dat je liever in je eentje 
beslist.”

⚫ Gedragsmatig: 
⚫ “Je moet kiezen tussen twee schoolvakken, theater of muziek. Je gaat naar 

je vrienden en vraagt hen om je te helpen beslissen.” 
⚫ “Je bent gekozen om de leider te zijn van een project in verband met actief 

burgerschap. Voordat je de belangrijkste punten van je activiteiten bepaalt, 
vraag je je groepsgenoten om allemaal samen te komen om naar hun ideeën 
te luisteren en je feedback te geven over de ontwikkeling van het project.”
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W.U.6.2 - De levensbokaal
INLEIDING
Dit materiaal kan gebruikt worden om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: sociaal bewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht in jezelf hebben als onderdeel van een groep en het belang van 
het geven en ontvangen van feedback, terwijl het tweede erom draait jezelf beter te 
begrijpen, je eigen interesses, je sterke en zwakke punten. Het derde gaat uiteindelijk 
over het vertrouwen dat je in jezelf hebt om je doel te bereiken en dat je er vanuit 
een bewust langetermijnperspectief naartoe blijft werken.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

6.1 “Besluitvormingsstijlen” 0,5 Klaslokaal

6.2 De levensbokaal 0,75-1 Klaslokaal

6.3 Leren door fouten 1,5 Klaslokaal

6.3.1 “Laten we eens nadenken over mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.2 “De redenen achter mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.3 “De Levensrivier” 0,5 Klaslokaal

6.4 Vaardigheden, interesses en verwachtingen 1 Klaslokaal

W.U.6.2 - De levensbokaal

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. introduceert het thema en stelt de activiteit 
“de Levensbokaal” voor als een metafoor voor 
individuele prioriteiten en waarden.
De Lkr. vraagt de studenten om hun eigen 
prioriteiten en waarden te identificeren en deze 
met elkaar te vergelijken om te begrijpen hoe 
belangrijk het is om hiermee rekening te houden bij 
het kiezen van hun toekomstige carrièrepad.

S. denken na over hun 
persoonlijke prioriteiten en 
waarden en over de correlaties 
en consequenties waarmee 
rekening moet worden 
gehouden bij het maken van 
toekomstige carrièrekeuzes.

Draaiboek
Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. zal het materiaal klaarzetten
⚫ S. zullen proberen de bokaal te vullen
⚫ Lkr. zal de verschillende betekenissen van de verschillende objecten uitleggen

6.2
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6.2DE LEVENSBOKAAL

Benodigde materialen:
⚫ Je hebt al het materiaal twee keer nodig!
⚫ Een grote bokaal (1,5 l)
⚫ 6 golfballen
⚫ Een glas met kiezelstenen
⚫ Een glas met zand
⚫ Een klein flesje limonade

Werkblad “Mijn levensbokaal” (voor elke student)
Lkr. plaatst het materiaal in het midden van de kamer en vraagt een vrijwilliger om 
het in de bokaal te plaatsen.
N.B. Het materiaal past alleen in de bokaal als het in de juiste volgorde wordt ge-
plaatst: eerst de golfballen, dan de stenen, het zand en tenslotte het flesje limonade.
Als de student de “verkeerde” volgorde kiest, vraagt de Lkr., met behulp van het tweede 
set materiaal, aan de hele klas in welke volgorde zij de pot zouden vullen en waarom.
Uiteindelijk toont de Lkr. de juiste oplossing en legt de parallel met het leven uit.
Golfballen vertegenwoordigen de belangrijkste dingen in het leven, die moe-
ten eerst worden gelegd om ervoor te zorgen dat ze genoeg ruimte hebben. 
De kiezelstenen vertegenwoordigen de “tweede” belangrijkste dingen in het leven. 
Het zand vertegenwoordigt de onbelangrijke of zelfs vervelende dingen in het leven.
Waarschuwing: als je alles in de bokaal plaatst, moet er bijvoorbeeld altijd ruimte 
zijn om tijd door te brengen met een vriend.
Vervolgens verdeelt de Lkr. de studenten in groepjes van 6, overhandigt het werkblad 
aan elke student en vraagt hen deze in de werkgroep in te vullen en te bespreken. 
Ze beginnen met de volgende vraag:
“In welke mate moet bij de keuze van een carrièrepad rekening worden gehouden 
met individuele prioriteiten en waarden? Waarom?”

Aan het einde van de activiteit stelt de Lkr. een debriefing voor, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

63
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W.U.  6.3 – Leren door fouten

INLEIDING
Dit materiaal kan gebruikt worden om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: sociaal bewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht in jezelf hebben als onderdeel van een groep en het belang van 
het geven en ontvangen van feedback, terwijl het tweede erom draait jezelf beter te 
begrijpen, je eigen interesses, je sterke en zwakke punten. Het derde gaat uiteindelijk 
over het vertrouwen dat je in jezelf hebt om je doel te bereiken en dat je er vanuit 
een bewust langetermijnperspectief naartoe blijft werken.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

6.1 “Besluitvormingsstijlen” 0,5 Klaslokaal

6.2 De levensbokaal 0,75-1 Klaslokaal

6.3 Leren door fouten 1,5 Klaslokaal

6.3.1 “Laten we eens nadenken over mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.2 “De redenen achter mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.3 “De Levensrivier” 0,5 Klaslokaal

6.4 Vaardigheden, interesses en verwachtingen 1 Klaslokaal

W.U. 6.3.1 – “Laten we eens nadenken over mislukking” 

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. stelt een brainstorm voor over 
mislukking, en vraagt de studenten naar 
hun persoonlijke idee daarover.
De Lkr. verdeelt de jongeren vervolgens in 2 
groepen en stelt een kaartspel voor om te 
leren over de mislukkingen van beroemde 
mensen die erin geslaagd zijn succes te 
bereiken, ook al hadden ze in het verleden 
gefaald.
Na de wedstrijd zal de Lkr. de studenten 
stimuleren om na te denken over hoe een 
mogelijke mislukking constructief kan 
worden aangepakt.

S. denken na over wat een “mislukking” 
betekent en delen hun ideeën met de 
rest van de groep.
Via een kaartspel ontdekken de S. de 
mislukkingen van beroemde mensen die 
er toch in slaagden succes te bereiken, 
hoe erg ze ook faalden.
S. denken vervolgens na over het idee 
dat een mislukking niet moet worden 
gezien als een stigma, maar als een 
potentiële leermogelijkheid en een 
beginpunt voor persoonlijke groei.

6.3LEREN DOOR F OUT EN
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W.U. 6.3.2 – “De redenen achter mislukking”   

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. stelt een reflectie voor: “We zijn niet 
altijd succesvol en een project niet halen 
kan iedereen overkomen. Een analyse van 
de factoren die hebben bijgedragen aan de 
mislukking kan nuttig zijn om te begrijpen 
wat we anders hadden moeten doen en wat 
buiten onze controle lag. Als we begrijpen 
wat we fout hebben gedaan, kunnen we 
aan onszelf gaan werken en nieuwe kansen 
creëren.”.
Na dit te hebben besproken, zal de Lkr. de 
studenten vragen de mislukkingen in hun 
leven die hen te binnen schieten op te 
schrijven.

S. denken actief na over de 
mislukkingen of tegenslagen die 
hun werkelijk zijn overkomen. Verder 
moeten ze ook proberen te analyseren 
waardoor deze werden veroorzaakt, hoe 
ze tegenover de mislukking staan en wat 
ze hebben gedaan om het gebeurde te 
boven te komen.
Vervolgens zullen de S. voorbeelden 
opschrijven van mislukkingen die ze in 
hun leven meegemaakt hebben.

W.U. 6.3.3 – “De Levensrivier” 

LEERKRACHT  STUDENT  

In dit tweede deel van de les zal de Lkr. de 
studenten een activiteit voorstellen waarbij 
ze hun leven visualiseren in de vorm van 
een rivier.
Voor de ontwikkeling van de activiteit zal de 
leerkracht de studenten vragen om op een 
blanco blad hun eigen begrip van hun rivier 
te tekenen.
De activiteit wordt begeleid door 
verklarende vragen/opmerkingen die de Lkr. 
aan de studenten stelt tijdens de activiteit.
Als alle studenten klaar zijn met de tekening, 
stelt de Lkr. een slotmoment voor om samen 
de activiteit te bespreken.

De S. luisteren naar de uitleg van de 
activiteit. Daarna denken de S. na over 
hoe ze hun rivier gaan voorstellen en 
beginnen deze te tekenen. 
Nadat ze klaar zijn met de tekening 
zullen de S. deelnemen aan de debriefing 
van de activiteit en hun gedachten 
delen over het hele proces dat tot hun 
tekening heeft geleid. Met bijzondere 
aandacht voor de momenten waarop ze 
hun mislukkingen of obstakels moesten 
tekenen en hoe ze deze voorgesteld 
hebben. Alsook de volgende delen van 
de rivier.
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Draaiboek
Doel van deze les is om na te denken over de betekenis van mislukking, waarbij 
wordt geprobeerd om van een idee van “stigmatisering” over te gaan op een op 
veerkracht gebaseerde aanpak.
Vaak worden mislukkingen gezien (en beleefd) als iets dat de hele persoon kenmerkt 
en niet zozeer een bepaald aspect van zijn/haar leven. Als je jezelf dit soort van denken 
toestaat, leidt het vaak tot verlies van motivatie en zelfvertrouwen. Wat resulteert 
in zelf-invaliderende coping-strategieën. Wat betekent dit? Het betekent dat als wij 
onze fouten en mislukkingen niet op een constructieve manier uitwerken en erover 
nadenken, het gevoel van onvermogen en ongemak dat de mislukking met zich 
meebrengt steeds sterker zal worden. Waardoor wij gaan denken dat we niet goed 
genoeg zijn en dat we deze problemen niet kunnen overkomen. Dus het volgende 
probleem waarmee we worden geconfronteerd, gaan we proberen aan te pakken 
met strategieën die niet effectief zullen zijn. Daarom is het belangrijk jongeren te 
helpen een ander gezichtspunt te ontwikkelen, van waaruit zij hun fouten kunnen 
zien als leermomenten in plaats van obstakels of tegenslagen.
Het doel van deze les is om jongeren te helpen nadenken over hun eigen mislukkingen, 
om te leren hoe ze de oorzaken kunnen herkennen die tot deze bepaalde situatie 
hebben geleid. Verder ook om meer zelfbewust te zijn over hun eigen vaardigheden 
en capaciteiten, evenals hun grenzen en beperkingen.

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. introduceert het onderwerp van de activiteit: leren van mislukkingen
⚫ S. bespreken het onderwerp en spelen dan het kaartspel
⚫ Lkr. brengt een discussie over de activiteit op gang
⚫ S. delen hun ideeën en ervaringen over het onderwerp 
⚫ Lkr. deelt een wit blad uit aan elke S. en introduceert de “Levensrivier” activiteit.
⚫ Lkr. legt de activiteit uit
⚫ S. tekenen elk hun eigen persoonlijke “rivieren”
⚫ Lkr. houdt een debriefingsessie

W.U. 6.3.1 – “LATEN EENS WE NADENKEN OVER MISLUKKING”

Benodigd materiaal:
⚫ Print het “geheugen” blad (bijlage aan dit document) vóór de activiteit: 1 kopie 

als “oplossingsblad” + evenveel bladen als groepen
⚫ De kaarten (bijlage aan dit document) worden gepresenteerd in de vorm van een 

woordtabel. Na het afdrukken knipt de Lkr. de verschillende kaarten uit (waarop 
de namen/foto’s van beroemde personen en beschrijvingen van hun verschillende 

6.3LEREN DOOR F OUT EN
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“mislukkingen” staan) en mengt ze in afzonderlijke stapeltjes, zodat de studenten 
ze tijdens de activiteit kunnen paren.

Activiteit: Lkr. introduceert het onderwerp mislukking, nodigt de studenten uit om 
over het thema te brainstormen. Het is belangrijk dat alle facetten van het onderwerp 
tijdens de discussie aan bod komen: wat het is, wat het zou kunnen veroorzaken, de 
sensaties en daarmee samenhangende emoties, hoe erop te reageren, enz. Het is 
belangrijk dat alle S. deelnemen aan de discussie.
De Lkr. verdeelt vervolgens de klas in kleine groepjes van 4/5 personen en geeft 
elke groep een pakje kaarten. 
De kaarten, die vooraf door de leerkracht moeten worden afgedrukt en uitgeknipt, 
bevatten foto’s van beroemde personen en de beschrijving van enkele grote misluk-
kingen waarmee zij te maken hebben gehad.
Het doel van het spel is elk personage te koppelen aan hun respectievelijke mislukking.
Wanneer alle groepen klaar zijn met matchen, zal de Lkr. de oplossingen van het 
spel (die zich aan het einde van de bijlage bevinden) aan de studenten geven. 
Na afloop van het spel zal de Lkr. erop wijzen dat zelfs succesvolle mensen, door wie 
we vaak geïnspireerd zijn, obstakels en mislukkingen op hun weg zijn tegengeko-
men. Maar die toch in staat zijn geweest hierop constructief te reageren en deze 
om te zetten in kansen voor persoonlijke groei.

W.U. 6.3.2 – “DE REDENEN ACHTER MISLUKKING”

Na de activiteit van hierboven, zal de Lkr. voorstellen om de mislukkingen die door 
de studenten naar voren zijn gekomen, te analyseren met betrekking tot de oor-
zaken ervan, en hoe het mogelijk is eruit te leren. 
Om deze reflectie uit te voeren, kan het nuttig zijn om over deze hoofdpunten na 
te denken:
⚫ Het is belangrijk om onze fouten te erkennen: hoe moeilijk het ook is, toegeven 

wat we verkeerd hebben gedaan en onze fouten benoemen kan ons helpen ze 
te overwinnen.

⚫ “Herkader” de fout: het is belangrijk om onze fouten niet alleen in het negatief 
daglicht te zien, maar ook als iets waarvan we kunnen leren. Onze manier van 
denken, hoe we onze acties zien, spelen een fundamentele rol in ons leer- en 
ontwikkelingsproces.

⚫ Te begrijpen wat er misging. Het kan nuttig zijn om onszelf de volgende vragen te 
stellen: Wat probeerde ik te doen?  Was is er misgegaan?  Wanneer ging het mis? 
Waarom ging het mis?

⚫ Te analyseren welke specifieke vaardigheden en capaciteiten we bezitten die 
ons kunnen helpen om onze fouten niet te herhalen.
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W.U.6.3.3 – “DE LEVENSRIVIER”

Benodigde materialen: kleurpotloden of kleurkrijtjes, een blanco vel papier

Activiteit: 
Bij deze activiteit geeft de Lkr. aan elke student een blanco vel papier en legt uit dat 
ze hun rivieren zo moeten tekenen dat het hun leven voorstelt.
Om de studenten te betrekken, zal de leerkracht hen helpen door de studenten 
vragen te stellen. En over de volgende zinnen na te laten denken en deze te tekenen 
naargelang hun mening hierover. 
Na elke zin hebben ze 5 minuten om te tekenen
Mogelijke vragen/zinnen:

⚫ Denk na over waar je nu bent en de gebeurtenissen in je leven en probeer ze te visualiseren 
als kenmerken van de rivier - soms kalm, met vijvers en mooie oevers, en soms is alles in 
rep en roer, met stroomversnellingen en watervallen,…

⚫ Probeer de cruciale momenten in je leven en de uitdagingen en mislukkingen te zien als 
rotsen en/of obstakels die je op de één of andere manier overwonnen hebt.

⚫ Probeer na te denken over waar jouw rivier naartoe gaat. 
Hoe kan jouw toekomst worden weergegeven met de kenmerken van jouw rivier?

⚫ Was er gedurende je hele leven maar één stroom, of hebben verschillende stromen uit 
verschillende richtingen bijgedragen tot het ontstaan van jouw rivier?

Na de tekening zal er een debriefing zijn waar de S. zullen bespreken hoe ze de 
activiteit hebben aangepakt. Of ze het moeilijk vonden om hun pad te visualiseren, 
hoe ze hun obstakels en tegenslagen hebben gedefinieerd en hoe het voelde om hun 
leven op zo’n manier te reconstrueren.
Het volgende schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten 
mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

6.3LEREN DOOR F OUT EN
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Hij was de uitvinder van de Rela-
tiviteitstheorie, een grote Duitse 
wetenschapper en filosoof die de 
Nobelprijs voor natuurkunde won.  
Nochtans, begon hij pas te praten 
toen hij 4 was. Hij kon niet lezen 
tot hij 7 jaar oud was. 
Zijn leraar beschreef hem als 
“traag” en “geestelijk gehandi-
capt”.

Zij schreef de Harry Potter-saga. 
Zij was de eerste auteur die miljar-
dair werd en haar boek aan twaalf 
verschillende uitgevers voorstel-
de. Alle twaalf weigerden haar 
boek te publiceren, omdat het als 
“veel te lang” werd bestempeld.

Een van de meest productieve en be-
roemde regisseurs in de geschiede-
nis van de filmindustrie: onder zijn 
beroemdste films vinden we E.T. The 
extra-terrestrial, de Indiana Jones 
reeks, Hook, Jurassic Park, Saving 
Private Ryan, enz. Als jongeman 
werd hij 3 keer afgewezen door de 
universiteit waar hij naartoe wilde 
(de University of Southern Califor-
nia). Hij liet zijn dromen om af te 
studeren varen en besloot aan zijn 
huidige carrière te werken.

GEHEUGENKAART EN

J.K. Rowling

Albert Einstein

Steven Spielberg
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Ze is momenteel de vrouwelijke 
artiest met het hoogste aantal 
Grammy Award-nominaties.  
Toen ze 12 was, deed ze als zan-
geres mee aan een talentenjacht 
in een groep en verloor.

Hij heeft nog steeds het record 
voor het hoogste aantal Oscar-no-
minaties voor zijn films (hij won 
er 22, plus 4 Academy Honorary 
Awards). In 1956 won hij de Da-
vid di Donatello-prijs voor beste 
buitenlandse producer. Hij werd 
ontslagen bij een plaatselijke krant 
omdat hij werd gedefinieerd als 
iemand met een gebrek aan ver-
beeldingskracht en goede ideeën.

Walt Disney

Beyoncé Knowles
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Deze artiest heeft wereldwijd 
meer dan 100 miljoen exemplaren 
van singles en albums verkocht. 
Voordat ze wereldwijd bekend 
werd, werd ze afgewezen door 
verschillende platenmaatschap-
pijen.

Oprah werd geboren in armoede 
in de arbeidersklasse. Zelfs na-
dat ze een job in de journalistiek 
had gescoord, was het niet altijd 
gemakkelijk. Een van haar eerste 
TV-jobs eindigde abrupt nadat de 
producent haar “ongeschikt voor 
televisie” had verklaard. 
Als je ziet hoe ver ze gekomen is, 
hebben ze hun woorden toch wel 
moeten inslikken.

GEHEUGENKAART EN

Oprah Winfrey

Katy Perry

Hij was de mede-oprichter en CEO 
van Apple Inc. Hij richtte ook Pixar 
Animation Studios op. Hij werd 
ontslagen bij het bedrijf dat hij 
zelf had opgericht, Apple.

Steve Jobs
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Bill Gates had in het begin moeite om 
zijn niche te vinden. Hij richtte Traf-
O-Data op, een bedrijf dat rapporten 
voor wegingenieurs opstelde geba-
seerd op ruwe verkeersgegevens. De 
machine die zij hadden gebouwd om 
de gegevens te verwerken, begaf het 
naar verluidt toen zij die wilden pre-
senteren aan een verkeersmedewerker 
van Seattle County. Dit hield Bill niet 
tegen, en de lessen die hij leerde van 
het verkeersgegevensbedrijf hielpen 
hem één van de grootste bedrijven ter 
wereld op te richten.

Of je nu een horror fan bent of niet, 
het succes van Stephen King valt niet 
te ontkennen. Maar dat was niet altijd 
zo. Een van zijn meest succesvolle boe-
ken, Carrie, werd afgewezen door 30 
uitgevers, van wie er één hem vertelde 
dat “negatieve utopieën” niet verkopen. 
Na zoveel afwijzingen gaf King het op 
en gooide het manuscript in de prul-
lenbak. Gelukkig vond zijn vrouw het 
terug en drong er bij hem op aan om 
het nog één keer te proberen. Uitein-
delijk publiceerde hij Carrie, en de rest 
is geschiedenis.

Bill Gates

Stephen King
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W.U.  6.4 – Vaardigheden, interesses en 
verwachtingen
INLEIDING
Dit materiaal kan gebruikt worden om de volgende onderwijsdoelstellingen na 
te streven: sociaal bewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De eerste heeft te 
maken met inzicht in jezelf hebben als onderdeel van een groep en het belang van 
het geven en ontvangen van feedback, terwijl het tweede erom draait jezelf beter te 
begrijpen, je eigen interesses, je sterke en zwakke punten. Het derde gaat uiteindelijk 
over het vertrouwen dat je in jezelf hebt om je doel te bereiken en dat je er vanuit 
een bewust langetermijnperspectief naartoe blijft werken.

W.U. TITEL UUR ONDERWIJSCONTEXT 

6.1 “Besluitvormingsstijlen” 0,5 Klaslokaal

6.2 De levensbokaal 0,75-1 Klaslokaal

6.3 Leren door fouten 1,5 Klaslokaal

6.3.1 “Laten we eens nadenken over mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.2 “De redenen achter mislukking” 0,5 Klaslokaal

6.3.3 “De Levensrivier” 0,5 Klaslokaal

6.4 Vaardigheden, interesses en verwachtingen 1 Klaslokaal

W.U. 6.4 – Vaardigheden, interesses en verwachtingen

LEERKRACHT  STUDENT  

De Lkr. geeft een inleiding op het onderwerp 
van individuele sterke en zwakke punten, 
interesses en verwachtingen. Vervolgens 
stelt de Lkr. een aantal groeps- en individuele 
activiteiten voor zodat iedereen zijn eigen 
activiteiten kan identificeren en toekomstige 
carrièrehypotheses kan beginnen formuleren. 
En eveneens doelstellingen voor verbetering 
kan stellen.

S. zullen nadenken over hun eigen 
vaardigheden en interesses en 
over de vaardigheden die zij zouden 
willen verwerven. S. zullen mogelijke 
carrièrepaden identificeren en zullen 
ook doelstellingen voor verbetering 
vaststellen.

6.4
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6.4VAARDIGHEDEN, INT ERESSES EN VERWACHT INGEN

Draaiboek
Voor elke job is het nodig om over technische en professionele competenties te 
beschikken, maar ook over de zogenaamde interdisciplinaire sleutelcompetenties, 
die essentieel zijn om zowel op het werk als in het leven succesvol te zijn. Iedereen 
heeft zijn eigen combinatie van sterke en zwakke punten die van invloed zijn op 
hoe zij met het werk omgaan.
Na een eerste introductie over sleutelcompetenties en hun belang in het beroepsle-
ven, wordt een individuele reflectie over hun eigen capaciteiten, sterke punten en 
interesses voorgesteld. Zo kunnen eigen toekomstige carrièrepaden uitgestippeld 
worden en de eerste ideeën komen voor latere carrièrekeuzes.
De verzamelingen en definities van competenties verschillen van land tot 
land en zelfs binnen hetzelfde land. In feite hebben de meeste bedrijven 
ook hun eigen vaardigheidsprogramma’s. Een beroemd theoretisch mo-
del verdeelt competenties in sociale, persoonlijke, methodische en professi-
onele vaardigheden. Dit model wordt gebruikt als uitgangspunt voor de les.  
Studenten worden aangemoedigd om hun eigen ideeën over sociale, persoon-
lijke en methodische vaardigheden te verzamelen. Beroepsvaardigheden wor-
den op dit moment buiten beschouwing gelaten omdat ze te specifiek zijn.  
Op deze manier hebben studenten een beter idee van het soort vaardigheden 
dat ze in de volgende stappen van de les over zichzelf moeten ontdekken.  
Op basis van de recreatieve activiteiten, persoonlijke interesses of vrijwillige inzet 
van de studenten, zullen ze nadenken over verborgen vaardigheden en onderwerpen 
die van belang zouden kunnen zijn in hun carriêrekeuzes.

Synthese van deze activiteit:
⚫ Lkr. introduceert het onderwerp en verdeelt de klas in 3 groepen, en overhandigt de 

bijlagen “methodische, persoonlijke en sociale vaardigheden”, één aan elke groep
⚫ S. vullen de schema’s in
⚫ Lkr. leidt een moment van debriefing

Benodigd materiaal:
⚫ Werkbladen “Sociale, persoonlijke en methodische vaardigheden” in posterfor-

maat, één per vaardigheid (alternatief in DIN A4-formaat – 1/3 per vaardigheid: 
30 studenten = 10 kopieën per vaardigheid)

⚫ Werkblad “Vaardigheden en interesses” (één per student)
⚫ Flipchart
⚫ Werkblad “Dit zijn mijn belangrijkste ...” (één per student)

De Lkr. introduceert het thema vaardigheden, interesses en verwachtingen aan 
de studenten en verdeelt hen in 3 groepen. Elke groep krijgt één van de 3 soorten 



188

S    ILLS F OR LIF E Orientation Toolbox for Life Design

Orientation Toolbox for Life Design

vaardigheden toegewezen en de bijbehorende bijlage “Sociale, persoonlijke en 
methodische vaardigheden”: elke groep krijgt ongeveer 20 minuten de tijd om het 
formulier in te vullen en het vervolgens aan de anderen voor te leggen.
Vervolgens legt de Lkr. uit dat interdisciplinaire sleutelcompetenties gedurende 
het hele leven informeel worden aangeleerd en getraind door de ervaringen en 
activiteiten die plaatsvinden. Vervolgens vraagt de Lkr. de studenten na te denken 
over de belangrijkste aspecten van hun leven (school, vrijetijdsbesteding, gezin, enz.) 
om te bepalen wat ze het leukst vinden en waar ze goed in zijn.
De Lkr. vraagt de studenten na te denken over het verband tussen interesses en 
vaardigheden, geeft dan aan elke student de bijlage “Dat ben ik” en vraagt hen 
deze in te vullen.

Aan het einde van de activiteit doet de Lkr. een debriefing, waarbij het volgende 
schema van vragen wordt gesteld en de deelnemers hun gedachten mogen delen:

1. Wat hebben we vandaag gedaan? Hoe hebben we dat gedaan?
2. Hoe voelde je je? 
3. Vond je dit leuk of niet? 
4. Op welke momenten vond je dat de hele groep reageerde?
5. Wat waren de belangrijkste boodschappen? 
6. Wat heb je geleerd?
7. Op welke manieren kun je wat je vandaag zag in de toekomst toepassen?
8. Welke ondersteuning heb je nodig om te blijven werken aan de punten waarover 

je je zorgen maakt?

74
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BIJLAGE 

SOCIALE VAARDIGHEDEN
1. Wat betekenen deze vaardigheden? Wat moet je weten/kunnen? Verzamel je 

ideeën en voeg ze toe aan de tabel.
2. Kun je nog een andere “sociale” vaardigheid bedenken? Schrijf het in de lege 

ruimte en probeer het uit te leggen zoals de anderen.

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Vermogen om te 
communiceren Groepswerk Conflicten 

oplossen

Voorbeelden:
⚫ In staat zijn/bereid zijn om…
⚫ Met anderen samen te werken, nieuwe ideeën voor te stellen, je te verontschul-

digen als je een fout gemaakt hebt, meningen te respecteren...
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MET HODISCHE VAARDIGHEDEN
1. Wat betekenen deze vaardigheden? Wat moet je weten/kunnen? Verzamel je 

ideeën en voeg ze toe aan de tabel.
2. Kun je nog een andere "methodische" vaardigheid bedenken? Schrijf het in de 

lege ruimte en probeer het op dezelfde manier uit te leggen als de anderen.

METHODISCHE VAARDIGHEDEN
Problemen 

oplossen
Organisatorische 

vaardigheid
Leervaardigheid

Voorbeelden:
⚫ In staat zijn/bereid zijn om…
⚫ Oplossingen voor een probleem te vinden, tijd- en actieplannen voor bepaalde 

taken te maken, nieuwe oplossingen te vinden, studietijd te organiseren... enz.
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PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
1. Wat betekenen deze vaardigheden? Wat moet je weten/kunnen? Verzamel je 

ideeën en voeg ze toe aan de tabel.
2. Kun je nog een andere “methodische” vaardigheid bedenken? Schrijf het in de 

lege ruimte en probeer het op dezelfde manier uit te leggen als de anderen.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
Betrouwbaarheid Motivatie Zelfstandig werken

Voorbeelden:
⚫ In staat zijn/bereid zijn om…
⚫ Taken af te ronden (zelfs als ze saai zijn), zelfstandig te werken, initiatief te nemen, 

zich aan een schema te houden, om hulp te vragen indien nodig
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DAT  BEN IK

OP SCHOOL:

WAT  BELANGRIJK IS OM  
OVER MIJ T E WET EN:

VRIJET IJDSBEST EDING/INT ERESSES:

VRIJWILLIGERSWERK, TAKEN EN 
VERANT WOORDELIJKHEDEN:

Dit vind het leukst:

Ik ben echt goed in:

Mijn hobby's:

Met mijn vrienden doe ik:

Ik praat heel graag over:

Ik heb een passie voor:

Thuis ben ik verantwoordelijk voor:

Ik doe vrijwilligerswerk in/bij:

Ik heb wat extra geld verdiend voor:
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DIT ZIJN MIJN BELANGRIJKST E:
VAARDIGHEDEN

VOLGENDE STAPPEN

DEZE VAKGEBIEDEN/JOBS INT ERESSEREN MIJ:

INT ERESSES

WAT OF WIE KAN ME HELPEN  
MIJN DROMEN WAAR T E MAKEN
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MIJN PERSOONLIJKE CARRIÈRE CHECKLIST
Deze checklist is voor jou. Neem de tijd om de vragen te beantwoorden. Er zijn geen 
foute antwoorden. Als je hulp nodig hebt bij het beantwoorden ervan, vraag het dan 
aan je leerkracht.

1. MIJN DROOMJOB IS:

2. WAT VIND IK LEUK AAN DEZE JOB?

3. WAT IS VOLGENS MIJN OUDERS HET BESTE PAD VOOR MIJ NA SCHOOL? 
(INTERVIEW MET JE OUDERS EN VRAAG WELKE TIPS ZIJ JE KUNNEN GEVEN)
 

4. WAT VINDEN MIJN VRIENDEN DAT IK NA SCHOOL MOET DOEN? (INTERVIEW 
MET JE BESTE VRIEND EN VRAAG WELKE JOB ZE JE ZOUDEN AANBEVELEN.)
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5. IK KEN DRIE BEDRIJVEN WAAR MENSEN IN MIJN DROOMJOB WERKEN.
1. 

2.

3

6. WIE KAN MIJ HELPEN ALS IK MEER WIL WETEN OVER BEROEPEN? (IS ER 
IEMAND OP JOUW SCHOOL DIE JE KAN HELPEN?) school who can help you?)

7. WAAR VIND IK INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN OP HET IN-
TERNET? NOEM DRIE WEBSITES:Please list three websites:

 1. 

2.

3

8.DIT ZIJN MIJN VOLGENDE STAPPEN OM DICHTER BIJ MIJN DROOMJOB 
TE KOMEN:
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HET  DEBRIEF ING VRAGEN MODEL
Debriefingsvragen
Elke activiteit in dit handboek bevat enkele korte debriefingsvragen. Hier volgt een 
korte beschrijving van het Debrief Model waarmee ze werden verkregen.

Een   ORID is een gefaciliteerd proces om gerichte gesprekken met een groep mensen 
mogelijk te maken om hun mate van overeenstemming en onenigheid met elkaar 
over een bepaald onderwerp te begrijpen of om feedback en reflectie op de ervarin-
gen van deelnemers te verkrijgen. Het is gebaseerd op de vier cyclische stadia van 
de Theorie van het ervaringsleren van Kolb (1984) (Ervaren - Reflecteren - Generali-
seren - Toepassen). 
ORID is een acroniem voor: 
⚫ Objectief – de feiten – wat de groep weet over het probleem/de ervaring.
⚫ Reflectief - de emotionele reactie - wat de groep voelde bij het probleem/de 

ervaring.
⚫ Interpretatief - de betekenis en het leren - wat heeft de groep geleerd over het 

probleem/de ervaring, wat betekenen deze lessen? 
⚫ Decisioneel – de reactie of evaluatie – wat is de beslissing, evaluatie of toekom-

stige actie.
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ORID ELEMENTEN FOCUS VOORGESTELDE VRAGEN

O
Objectief

De feiten op een 
rijtje

⚫ Wat hebben we vandaag gedaan? 
Hoe hebben we dat gedaan? 
⚫ Wat herinner je je van vandaag? 
⚫ Wat heb je gehoord of gezien? 
Hoeveel mensen waren er?
⚫ Wie was erbij betrokken, wat werd 
er gezegd?

R
Reflectief

Emoties, gevoe-
lens, associaties

⚫ Hoe voelde je je? 
⚫ Wat was je eerste reactie? 
⚫ Welke andere gevoelens heb je 
ervaren? Vond je dit leuk of niet? 
⚫ Op welke momenten vond je dat de 
hele groep reageerde? 
⚫ Waardoor is je angst veranderd of je 
zelfvertrouwen gegroeid?

I
Interpretatief

Waarde, betekenis, 
doel, leren

⚫ Wat waren volgens jou de 
belangrijkste punten? 
⚫ Wat betekende dit? 
⚫ Wat waren de belangrijkste 
boodschappen? 
⚫ Wat heb je geleerd? 
⚫ Welke van deze acties moet de 
eerste prioriteit zijn?
⚫ Wat heb je over jezelf geleerd door 
deze ervaring?

D
Decisioneel

De volgende 
stappen

⚫ Op welke manieren kun je wat je 
vandaag zag in de toekomst toepassen? 
⚫ Hoe kunnen de dingen die je 
vandaag hebt waargenomen, 
veranderen wat je in de toekomst doet? 
⚫ Wat kun je of ga je vanaf vandaag 
gebruiken of opvolgen? 
⚫ Wat zou je over deze activiteit zeggen 
tegen iemand die er niet bij was?
⚫ Welke dingen ga je anders doen?
⚫ Welke dingen ga je in de toekomst 
hetzelfde doen?
⚫ Welke ondersteuning heb je nodig om te 
blijven werken aan de punten waarover je je 
zorgen maakt?
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