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Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge  
Ondernemingen (Vlajo). Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op  
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlajo. Talent4Change is een  
gedeponeerd handelsmerk van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen.

Verantwoordelijke uitgever:

Vlajo vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum
Peter Coenen
Kapeldreef 60
B-3001 Heverlee
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De wereld een beetje beter maken…
In een wereld waar alles snel verandert, waar verschillende culturen samenleven, 
waar de technologie niet stilstaat, is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat.  
Daarbij wil dit project jou bij helpen.

Via een aantal opdrachten leer je jezelf beter kennen:

 �Welke kwaliteiten heb ik al, waar kan ik nog beter in worden? Hoe kan ik mijn 
kwaliteiten gebruiken om, samen met anderen, de wereld een klein beetje mooier 
te maken?

 �Hoe werk ik het beste samen, hoe plan ik een evenement, hoe maken we er 
samen een succes van? 

 �Hoe maak ik het verschil?

Op deze vragen zoek je een antwoord. Met dit werkboekje, de hulp van je  
klasgenoten en leercoach ga je aan de slag.

Veel succes,
Het Vlajo team
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Sessie 1: mijn Verbruikersdagboek: over mij 

Naam: ...................................................

Selfie-tijd! Dit is mijn foto.

Wie ben ik 

•	 Leeftijd: .......................

•	 Woonplaats: ................................

•	 Geboorteland: ................................

•	 Nationaliteit: ................................

•	 Gezinssituatie: (kruis aan)
traditioneel gezin
nieuw samengesteld gezin
éénoudergezin
pleeggezin
adoptiegezin
co-ouderschap
...........................................

•	 Ik geloof in:  ................................

Hoe ben ik

Kruis aan: ik...
 zorg graag voor anderen
 geniet van rust/stilte
 ben een ontdekker
 lach graag
 voel mee met anderen
 ben een dromer
 denk graag na over de dingen
 twijfel bij beslissingen
 doe de dingen graag helemaal juist
 hou van grappen

 ...............................

Wat doe ik

Mijn sporten: ........................................................

Mijn hobby’s: ........................................................

Mijn jeugdbeweging: ...........................................

Ik doe vrijwilligerswerk bij  .................................

En dit doe ik ook: (kruis aan)
lezen
gamen
sociale media
televisie kijken
shoppen
gezelschapsspel spelen
koken
muziek beluisteren
iets doen met vrienden
van de natuur genieten
knutselen
muziek spelen
dieren verzorgen

.............................
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Wat voel ik
Dit maakt me blij: ..................................................................................................................

Dit vind ik niet fijn: ...............................................................................................................................

Wat wil ik

Als ik drie wensen mag doen voor mezelf, anderen of de wereld, dan wens ik:

1 ...................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................

3 ...................................................................................................................................................

mijn Verbruikersdagboek: mobiliteit

Hoe kom ik naar school?

Zet een kruisje als dit voor jou past.
         

vervoermiddel dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5
te voet

de fiets

de step

de elektrische fiets/step

de auto

de bus

de trein

de tram

anders:  .............................
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Sessie 2: Time4Change wordt Talent4Change

We willen iets doen om onze wereld mooier te maken. Onze
tijd en middelen zijn echter beperkt. Daarom kijken we 
best naar ieders talenten/sterktes en komt het erop 
aan deze zo goed mogelijk in te zetten. Maar wat is 
nu juist een talent? En wat als ik een talent niet heb?

                        Messi                                                  Ronaldo

                           foto Messi                                                    foto Ronaldo

                 geboren voetballer                                   heeft het voetballen geleerd
           moet er niet hard voor werken                       door hard werken en trainen
              het lijkt vanzelf te gaan                                  het kost veel inspanning

Talent en competentie... 
Het voorbeeld van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo leert ons ook dat je met hard 
werken evenveel kan bereiken als wie uniek talent heeft. Dat wie gedreven is om de 
allerbeste te zijn, erboven uit kan springen. Dat je door hard te werken toch knap kan 
scoren. En dat je zo meer uit jezelf kunt halen dan je eerst had gedacht.

Geloof in jezelf: je kan iets NOG niet.
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Met deze vijf talenten werken we tijdens Talent4Change: 

                         

                                                         

     

Zet een kruisje bij het talentpictogram waarvan jij -op basis van de bruggenproef- denkt 
dat het écht iets voor jou is.

doorzetter leider

planner en organisator

creatievelingteamplayer
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Sessie 3: Taal geven aan talenten 
Waaraan herken je deze talenten?

      talenten       kwaliteiten

doorzetter

leider

planner en organisator

teamplayer

creatieveling
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Mijn talent zoeken... 
Op de pagina hiernaast, zie je elk talent met 5 kwaliteien.

Schrijf de code van elk kwaliteit in de passende kleur.

Rood: het past niet bij mij

Geel: het past een beetje bij mij (kan mijn uitdaging zijn)

Groen: het past sterk bij mij

Van dit talent heb ik veel groene kwaliteiten: .....................................................
Hier ben ik echt goed in!

Van dit talent heb ik veel gele kwaliteiten: ..........................................................
Dat is mijn uitdaging!
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Sessie 4: Mijn talent benoemen

Speeddaten: ik wil zeker volgende zaken vertellen

Mijn talent ..................................................................................................................

Mijn kwaliteiten ......................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

Ik toon dat ................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

Als ik een dier zou zijn...
Zoek een dier dat past bij je positieve eigenschappen (kwaliteiten). 
Welk dier kies je en waarom?

..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................

                                                                                   Teken of kleef hier 
                                                                                          jouw dier
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Sessie 5: Verkennen van de thema’s

Moodboard

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met een beeld vertel je verhalen die
meer zeggen dan geschreven woorden. 

Je koos net zelf voor een foto omdat die jou aansprak, bang of blij maakte,…Een 
moodboard is een soort collage die bestaat uit afbeeldingen en/of woorden.

Jullie moodboard is een samenraapsel van de door jullie gekozen foto’s, woorden
en stellingen. 

Maak een schets/foto van jullie moodboard en plaats het hier.
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Over Vlajo | Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft 
in de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten.

Vlajo wil talent creatief ontwikkelen. Al op de schoolbanken herken je talenten en iedereen bezit er  
minstens eentje. Talent moet de kans krijgen om ontdekt te worden en nog meer: om te groeien.  
En net dat wil Vlajo stimuleren. Leerlingen, zo jong mogelijk, op zoek laten gaan naar hun eigen  
sterktes en deze ontwikkelen. Dat is niet alleen een belangrijke basis om later betere en juistere keu-
zes te maken op vlak van werk of studie, het betekent voor jongeren een belangrijke boost voor hun  
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Talenten reiken immers veel verder dan enkel de scores op de door-
snee schoolse vakken.

Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te  
maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties stomen de Vlajo- 
programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt. Want ondernemende vaardig- 
heden heb je altijd nodig, of je zelf een zaak start of als werknemer in dienst gaat. 
Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tussen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een belangrijke 
kennisuitwisseling waarbij beide partijen van mekaar leren en bijgevolg meer aansluiting vinden.

Hoe doet Vlajo dat?

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit,  
wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen deze de kans om belangrijke  
competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. 

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van  
ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende  
dienstverlening aan lesgevers.  

Competenties ontwikkelen

Dankzij deelname aan de Vlajo-programma’s staan jongeren sterker in hun schoenen, hebben ze 
een beter zicht op hun kennen en kunnen, voelen ze zich zelfzekerder en zullen ze succesvoller  
functioneren in diverse contexten. Hun competenties zijn immers afgestemd zodat ze hun plaats  
kunnen vinden in een ssnel evoluerende en complexe wereld, gevuld met kleine en grote uitdagingen. 
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Ondernemingszin stimuleren
Vlajo is vandaag aanwezig in één op twee Vlaamse scholen en is daarmee de absolute marktleider in de  
ondersteuning van ondernemend onderwijs. Scholen willen kansen geven aan ondernemingszin en alle 
bijhorende competenties. En dat is een slimme keuze, want vandaag moeten we onze jonge generatie 
klaarstomen voor de uitdagende wereld van morgen.
De Vlajo-programma’s richten zich erop de ondernemingszin te stimuleren bij de leerlingen.

Europese koepel
Vlajo is de Vlaamse vertegenwoordiging van JA Europe, het dynamische Europese netwerk dat  
studenten en leerkrachten de kans geeft om deel te nemen aan internationale handelsbeurzen,  
wedstrijden, ervaringsuitwisselingen en vele andere activiteiten. JA Europe bereikt jaarlijks 3,6 miljoen  
studenten in 38 landen.

Het Vlajo-team
De Vlajo-medewerkers werken verspreid over heel Vlaanderen.
Vlajo rekent momenteel op een team van 27 dynamische medewerkers die de Vlajo-programma’s 
van dichtbij opvolgen en begeleiden. En dat doen ze met heel veel ‘goesting’! Verder organiseren ze  
(regionale en nationale) activiteiten en evenementen voor leerlingen en leercoaches. Onze  
medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de scholen.
Elke dag streven ze naar meer ondernemerschap op de schoolbanken en stimuleren ze op die manier 
het potentieel van elke leerling. Zo worden scholieren goed klaargestoomd om de uitdagingen in het  
bedrijfsleven aan te gaan. 

Vlajo-hoofdzetel
Op de hoofdzetel is het Vlajo-secretariaat gevestigd, samen met de directeur en enkele medewerkers. 

 Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw | Vlajo
 Innovatie en Incubatiecentrum
 Kapeldreef 60
 3001 Heverlee
 Tel. 016 29 84 01

Ons kantoor is elke dag doorlopend open van 8u tot 16u.
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Voorwoord 
Deze inspiratiebundel is bedoeld om jou als leercoach bij het Talent4Change-project op weg te  
helpen.  We bieden jou toelichting en tips in deze beknopte inspiratiegids. We hopen dat we jou  
daarmee goed ondersteunen, zodat je vlot met je leerlingen dit project kan uitwerken. 

Een levendige organisatie met een lange geschiedenis

De beweging ‘Junior Achievement’ ontstond in 1919 in de Verenigde Staten op initiatief van Horace 
A. Moses, voorzitter van Strathmore Paper Co, in Springfield, Massachusetts. Hij was actief in de “4H 
Club” die jonge boeren opleidde tot het beheer van een landbouwbedrijf. Hij besloot het principe ervan, 
leren door praktijk (het beroemde ‘learning by doing’ principe), toe te passen in de industrie. Dit project 
richtte zich tot 16-21 jarigen. En met succes! In New York zag de eerste minionderneming het licht en 
werd snel gevolgd door vele andere miniondernemingen.

In 1963 waaide het initiatief over naar Europa, meer bepaald naar Groot-Brittannië.

Vanaf 1970 startte de beweging Jonge Ondernemingen activiteiten in België en bouwt er haar werking 
verder uit.

In 1996 gebeurde de regionalisering van de federale beweging en werd de Vlaamse Jonge  
Ondernemingen vzw opgericht, die in Vlaanderen alle activiteiten en bevoegdheden overnam 
rond ondernemend onderwijs. Sinds 1996 kent Vlajo een groeiend aanbod van programma’s voor  
deelnemers van 2,5 jaar tot 25. 

Training van de 21e-eeuwse vaardigheden

Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van 
de toekomst. Net daarom komen deze overal in de studentenonderneming aan bod. We willen sterke 
mensen vormen met een interessant geheel aan breed inzetbare vaardigheden.

En… daarom krijg jij naast de rol van de leerkracht, eveneens de rol van leercoach.
Als coach ben je niet degene die altijd aan de kar trekt, die alles voor-denkt, die het pad volledig 
uitstippelt en mogelijke moeilijkheden oplost voor de leerlingen. Als leercoach ben je de vragen- 
steller die de leerlingen helpt om een eigen project uit te werken tot een succesvol geheel. Degene die 
hen stimuleert en een duwtje in de rug geeft, degene die in hen gelooft en hen leert omgaan met de  
verantwoordelijkheden die ze krijgen toebedeeld. Je laat hen stilstaan bij wat goed gaat en bij wat  
minder goed gaat om er beter uit te komen. 
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Talent4Change - inleiding

Talent4Change is een leertraject waarbij ‘learning by doing’ centraal staat:  
leerlingen doen vanuit die praktijk heel wat leer-ervaringen op. 
Voor de leerlingen is er een werkboekje waarmee ze stap voor stap hun eigen 
concept uitwerken

De leercoach beschikt over een online kenniscentrum met documenten,  
PowerPoints, filmpjes,...

Waarom?

13 juli 2018: De Vlaamse Regering keurt de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair 
onderwijs goed. 

De bestaande eindtermen waren 20 jaar oud en in een snel veranderende wereld drong een wijziging 
zich op. Deze nieuwe eindtermen en in het verlengde daarvan de modernisering van het Secundair 
Onderwijs luiden het begin van een nieuw tijdperk in. Een tijdperk vol mooie ambities, grote plannen, 
veel uitdagingen en onzekerheden, maar met één duidelijk gemeenschappelijk doel: het best mogelijke 
onderwijs voor élke leerling.

We verwijzen graag naar het masterplan (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/waarom-moderniseren).
We willen met dit programma leerkrachten ondersteunen in deze nieuwe boeiende wereld. Laat deze 
inspiratiegids een handvat zijn om, samen met jouw klas, aan de slag te gaan.

Door de zoektocht naar eigen talenten krijgen de leerlingen meer inzicht in wie ze zijn, wat hen energie 
geeft en maken we ze weerbaarder. Deze talenten zetten we actief in tijdens een samenwerkingsop-
dracht. Leerlingen gaan samen op zoek naar een goede vorm van functioneren in groep en gebruiken 
deze inzichten om tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan maatschappij van vandaag.

Mens & Samenleving

Indien je Talent4Change inzet in het vak Mens &Samenleving verwijzen we je graag naar de concor-
dantietabellen in bijlage. Als je het programma volgt zoals beschreven, kan je a.d.h.v. de concordantie-
tabel perfect volgen welke leerplandoelen je behaalt. (opgemaakt in samenwerking met én geverifieerd 
door pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen).  

We werken aan de drie inhoudelijke rubrieken van het leerplan. Tijdens het ontdekken van hun onder-
nemende talenten bieden we de leerlingen een kans tot zelfinzicht. Tijdens het samenwerken aan het 
evenement zetten we graag in op de relatie met anderen. Tot slot bieden de aangeboden thema’s en de 
daarbij horende actie een mooie invalshoek in relatie tot de samenleving.

Op het kenniscentrum bieden we je de kans om bepaalde topics uitgebreider te behandelen en zo een 
aanbod aan te bieden dat afgestemd is op jouw klas.
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En ook… Transversale eindtermen -  Actief Burgerschap

Uiteraard kan je Talent4Change inzetten om de transversale eindtermen te bereiken. Ook voor een vak 
als Actief Burgerschap is Talent4Change een mooie kapstok. 

Aansluiting Talent4Change bij andere Vlajo-projecten

Kid@bizz - stap voor stap je eigen bedrijf

Kid@bizz is een goede aanvulling bij Talent4Change, waar jongeren 
hun eigen talenten ontdekken en inzetten tijdens een concrete activiteit.  
Talent4Change heeft daarbij een niet-economisch karakter. Kid@bizz vult 
aan door er de economische dimensie aan toe te voegen.

CompassMe - competenties ontwikkelen

Wil je de ontwikkeling van de ondernemende competenties van je 
leerlingen evalueren en in kaart brengen? Kijk dan zeker eens naar onze 
tool ‘CompassMe’!
 

Kid@bizz

Dromen
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Durven

CompassMe
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Inhoud

Inleiding

Sessie 1: Verbruikersdagboek en stellingenspel (50’)

Sessie 2: Time4Change wordt Talent4Change (50’)

Sessie 3: Taal geven aan talenten (50’)

Sessie 4: Je talent(en) benoemen (50’)

Sessie 5: Verkennen van de thema’s (50’)

Sessie 6: Jullie idee kenbaar maken (100’)

Sessie 7: Opstart van het project (50’)

Sessie 8: Aan de slag (50’)

Breed evalueren tijdens Talent4Change

Als laatste...
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Sessie 1: Verbruikersdagboek en stellingenspel

Opzet

A.d.h.v. een verbruikersdagboek en het stellingenspel brengen we het thema van deze lessenreeks 
aan. De bedoeling is dat de leerlingen zich bewust worden van hun eigen impact in deze wereld.

Tijdsbesteding 50’

Verbruikersdagboek: thuis als voortaak
Stellingenspel: Ongeveer 15 – 30 minuten

Didactisch materiaal

 �Voortaak: in werkboek lln
 �Werkboek lln
 �Stellingen /vragenlijst : zie verder
 � Tape / krijt om ‘de streep’ visueel te maken. 

KC Extra materiaal indien gewenst: kenniscentrum.

Suggestie

Doe het stellingenspel in een ruimte die zich daartoe leent. Je lln moeten plaats genoeg hebben. Idea-
liter doe je deze sessie in de buitenlucht. 

De thema’s toegelicht

KC  Rond elk thema staat in het online kenniscentrum een korte PowerPoint. Zo kan je met de 
leerlingen de thema’s verkennen voor ze het verbruikersdagboek gaan invullen.

Thema | Mobiliteit

Naar school, je hobbyclub, naar vrienden, familie, de winkel,… Iedereen heeft bijna elke dag te 
maken met mobiliteit. Letterlijk betekent het woord ‘beweeglijkheid’. In dit thema gaat het over hoe 
iemand zich verplaatst van de éne plek naar de andere. Een afstand overbruggen kan je met de auto, 
de fiets, te voet, het openbaar vervoer,... 

In ons land zijn er ministers verantwoordelijk voor mobiliteit. Die moeten ervoor 
zorgen dat het verkeer in ons land goed georganiseerd is. Niet makkelijk! Denk 
maar aan problemen als files, de uitstoot van broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit,  
vertragingen bij het openbaar vervoer, onveilige fietspaden, gevaarlijke oversteekpunten, enz.

Thema | Energie 

In ons dagelijkse leven maken we constant gebruik van energie. We hebben energie nodig om 
naar school te wandelen, te koken, huiswerk te maken, te gamen, te sporten en voor nog vele 
andere zaken. Energie komt altijd van een bron. Mensen halen bijvoorbeeld energie uit voedsel om 
te bewegen, auto’s uit brandstof om te rijden en planten uit de zon om te groeien. 
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Elektriciteit is een bijzondere vorm van energie. Als je het licht aansteekt of de  
waterkoker aanzet, verplaatsen zich piepkleine geladen deeltjes (elektronen) door de 
elektriciteitskabel en krijg je stroom in de plaats.   

Er zijn verschillende manieren om stroom op te wekken. Zo komt er heel veel 
energie vrij bij het verbranden van steenkool, aardgas of olie. Maar ook kernenergie, 
de energie die wordt geproduceerd in kerncentrales, is een veelgebruikte energiebron. Laten we tot 
slot niet vergeten dat we ook in onze natuur geweldige stroomopwekkers hebben: wind, water en 
zon. Dit is duurzame of groene energie omdat er geen CO2 wordt uitgestoten en omdat het veilig is.          

Thema | Water 

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt de gemiddelde Vlaming 114 liter water per dag. 
We verbruiken het meest water in de douche, op het toilet en met de wasmachine. Water stroomt niet 
alleen bij je thuis, ook bedrijven en de landbouw maken er veelvuldig gebruik van. 
Omdat onze watervoorraad en de kwaliteit van het water in gevaar is, is het belangrijk er slim mee 
om te springen. Je kan besparen op water in de badkamer of door regenwater te gebruiken waar het 
kan.     

Wist je dat je: 

 �Voor 1 kg tarwe, 1.000 liter water nodig hebt?
 �Voor 1 katoenen T-shirt, 2.700 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 kg rijst, 3.000 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 kg eieren, 3.300 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 kg rundsvlees, 16.000 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 jeansbroek, 10.000 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 passagierswagen, 400.000 liter water nodig hebt? 
 �Voor 1 huis, 6.000.000 liter water nodig hebt? 

Thema | Gezondheid 

Met Nieuwjaar wensen we onze familie en vrienden in de eerste plaats een goede gezondheid. We 
bedoelen hier meestal mee dat we de ander een goede fysieke gezondheid toewensen, maar er is 
ook zoiets als geestelijke gezondheid. Zo zijn er mensen die een gezond lichaam hebben, maar zich 
mentaal niet goed voelen. 
Bij een arts kan je terecht als je lichamelijk niet gezond bent. Een psychiater, psycholoog of psycho-
therapeut helpt je dan weer verder met mentale problemen. 

Mens sana in corpore sano

Dit Latijnse citaat kennen wij beter als: een gezonde geest in een gezond lichaam! 
Het betekent dat we ons pas helemaal goed voelen als we zowel mentaal als fysiek tip top in orde 
zijn. 
Een goede gezondheid heb je helaas niet helemaal, maar wel een stukje in de hand. Zo kan je bijvoor-
beeld gezond eten, veel water drinken, bewegen en niet roken om bepaalde ziektes te voorkomen. 
Ook praten over je problemen met iemand die je vertrouwt draagt bij tot een goede gezondheid.           
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Thema |  diversiteit

In Vlaanderen leven ongeveer 6,5 miljoen mensen en niemand van deze mensen is hetzelfde. Diver-
siteit betekent letterlijk verscheidenheid. Een samenleving zonder verschillen bestaat niet. Mensen 
verschillen nu eenmaal. Soms zichtbaar: geslacht, leeftijd, huidskleur,… maar ook: geloofsovertui-
ging, seksuele voorkeur, beperking,… 

Omgaan met verschillen is soms moeilijk. Het gevaar van vooroordelen en discriminatie is nooit ver 
weg. Diversiteit zal er echter altijd zijn. En net daarom is het – om goed te kunnen samenleven – 
belangrijk al die verschillen te aanvaarden en er positief naar te kijken. Want naast die verschillen zijn 
er uiteraard ook heel veel gelijkenissen!      

Handleiding

Voortaak

Laat je leerlingen gedurende een aantal dagen het verbruikersdagboek (dat je terugvindt in het werk-
boek) bijhouden. Doe dit niet te lang. Bedoeling is om hen, kort, te laten inventariseren welke keuzes 
ze elke dag maken. Leerlingen zullen gedurende een aantal dagen stilstaan bij hun (gezins)verbruik 
en bij de dagelijkse diversiteit van onze huidige samenleving. Tijdens het stellingenspel en op andere 
momenten komen we terug op dit dagboek. 

Stellingenspel

Je start de les met het stellingenspel. Met deze activiteit kunnen we de leerlingen helpen beter zicht te 
krijgen op wie de ander is, hoe de anderen hun verbruikersdagboek hebben ingevuld en wat ze zouden 
willen veranderen. Op de goede manier gespeeld, creëert deze activiteit een samenhorigheidsgevoel, 
maar ook respect en inzicht in de ander en in zichzelf.  We doen dit zonder oordeel. 

Spelverloop 

Klaarzetten en voorbereiden 
Er wordt een geïmproviseerde lijn op de grond gezet. Als je met een grote groep bent, kan je 
er een vierkant van maken.  Zorg dat iedereen voldoende ruimte heeft om gemakkelijk over de 
streep te stappen. Als je je langs anderen moet worstelen om over de streep te geraken, vergroot 
dit de drempel. 

Speluitleg 
De leerlingen staan allemaal aan dezelfde kant op ongeveer 1 meter afstand van de lijn. Wanneer 
de gestelde vraag op één van de leerlingen van toepassing is, loopt hij of zij over de streep. De 
anderen laten weten respect te hebben door een teken (bijvoorbeeld duim omhoog, of een hand 
in de lucht). Daarna gaat iedereen weer aan dezelfde kant bij elkaar staan. 

Afspraken die je vooral met elkaar maakt om het vlot en voor iedereen aangenaam te laten verlopen: 
 �Niet praten. 
 �Elkaar niet uitlachen. 
 �Volg je eigen gevoel. 
 �Als iemand niet wil, respecteer dat. 
 �Wat binnen de kring gebeurt blijft binnen de kring. (veiligheid) 
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Verloop van het spel 
Dit spel komt alleen tot zijn recht als de leerkracht met de leerlingen een sfeer kan laten ontstaan 
met (emotionele) veiligheid. Het stellingenspel kan best in stilte uitgevoerd worden. Dit om te 
voorkomen dat de leerling die over de streep loopt het idee krijgt dat er over hem of haar gepraat 
wordt. Daarnaast is het ook belangrijk om in het begin mee te geven dat niemand verplicht is om 
over de streep te stappen. Is de stelling op jou van toepassing, maar voel je je er niet goed bij om 
dit te uiten in de groep, dan blijf je ook gewoon staan. Het kan handig zijn om van tevoren wat  
vragen die zeker gesteld moeten worden aan te vinken en tijdens het spel af te vinken welke  
vragen al gesteld zijn. Elke vraag begint met: Loop over de streep als… 

Suggestie
Je hoeft niet al deze stellingen te gebruiken. Pas de stellingen vooral aan zoals jij denkt dat ze het 
beste passen. Voeg gerust toe of laat sommige stellingen achterwege. Vergeet wel niet de link te 
leggen met de gevraagde zaken uit het verbruikersdagboek.

Mogelijke vragen
Loop over de streep als:
1. je de voorbije dagen minstens 1x met de fiets of te voet naar school bent gekomen,
2. als je geen keuze hebt over hoe je naar school komt,
3. als je liever wat vaker met de fiets of te voet naar school zou komen,
4. als je merkschoenen hebt,
5. als je je op school wel eens alleen voelt,
6. als je geschrokken bent van het elektriciteitsverbruik bij je thuis,
7. als je zou willen dat het elektriciteitsverbruik minder hoog zou liggen bij je thuis,
8. als je vindt dat er bij jou thuis minder kraantjeswater zou moeten verbruikt worden,
9. als je het gevoel hebt goede punten te moeten halen op school,
10. als je je zelfzeker voelt,
11. als je de voorbije dagen minder dan 2 suikerrijke voedingssoorten per dag hebt gebruikt,
12. als je geschrokken bent van hoeveel suikerrijke voedingssoorten je gebruikt hebt,
13. als je eraan zou willen werken om minder suikerrijke voedingssoorten te gebruiken,
14. als je iemand kent die rookt,
15. als je dagelijks in contact komt met andere nationaliteiten,
16. als je de voorbije dagen iemand geholpen hebt met een lichamelijke beperking,
17. als je de voorbije dagen dagelijks minder dan 2 uur aan schermtijd hebt gespendeerd,
18. als je graag iets aan jezelf wilt veranderen,
19. als je de voorbije dagen minstens 3 keer aan sport hebt gedaan,
20. als je de voorbije dagen gezelschapsspelen hebt gespeeld,
21. als je geschrokken bent van de tijd die je spendeert aan “schermen”,
22. als je vindt dat je erbij hoort in de klas,
23. als je regelmatig huilt om een film,
24. als er niet over je geroddeld wordt,
25. als je niet wordt buitengesloten,
26. als je gelukkig bent,
27. als je afgelopen week een cadeautje aan iemand hebt gegeven,
28. als je 24 uur zonder je smartphone kan,
29. als je vaak post  op Facebook/Instagram/Snapchat,
30. als je wel eens een compliment geeft aan iemand,
31. als je de voorbije dagen een goed gesprek hebt gehad,
32. als je iemand kent met een andere geloofsovertuiging,
33. als je een holebi kent.

Bron:https://assets.klj.be/attachment/Jaarthema-activiteit%20Over%20de%20streep%20%28Alle%20leeftijds-
groepen%29.docx.pdf



Interesse?  
Wil je aan de slag met Talent4Change en/of Kid@bizz? 

Materiaal bestellen kan als volgt: 
 

 Procedure:  
 Maak een account aan op www.vlajo.org/registreren als leercoach  

 

 Log in en ga naar instellingen → account. Kies daar je school en koppel deze in jouw 

account (tip zoek op straatnaam) Vind je je school niet terug? Contacteer 

admin@vlajo.org  

 

 In het menu zie je ‘Kid@bizz bestellen’ en kan je het bestelstappenplan volgen 

  

 Nadat je bestelling gemaakt is, krijg je meteen toegang tot het online kenniscentrum 

en kan je de inspiratiegids en alle bijhorende documentatie raadplegen. De bestelde 

materialen worden binnen de 5 werkdagen verzonden door Vlajo.  

 

 

Heb je vragen, contacteer ons gerust!  
 https://www.vlajo.org/contact/medewerkers  

https://www.vlajo.org/contact/medewerkers



