
Het materiaal is kosteloos beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken. Gebruikers
kunnen zelf selecteren welke hoofd- en reflectieprogramma’s of inzoom’s op welk mo-
ment voor welke doelgroep bruikbaar of geschikt zijn. Vanzelfsprekend kunnen zij dit
beeldmateriaal inzetten in eigen activiteiten en ter aanvulling eigen werkvormen en
materiaal inzetten, dienstbaar aan wat de gebruiker met de betreffende activiteit voor
ogen staat. Hieronder geven wij een aantal suggesties voor gebruik. 

Kijk het gehele programma en bepaal of je de leerlingen het hele programma  laat zien
of bepaalde fragmenten. Is dit laatste het geval, selecteer dan van te voren welke frag-
menten voor de groep passend zijn. Wij denken dat het voor leerlingen prettig is het ge-
hele programma te zien.

Gesprek met de leerlingen
De volgende vragen kan je met de leerlingen bespreken:
In het programma zie je dat in één klas leerlingen op verschillende manieren leren.
– Wat vind je daarvan?
– Hoe gaat het in jullie groep?
– Op welke manier krijgt iedereen hulp om te leren?
– Wat zou jij zelf anders willen met het leren?

In het programma vertellen een aantal leerlingen dat zij leerlingen die wat moeilijker
leren, helpen.
– Hoe gaat dit in jullie groep?
– Hoe vind je het om een andere leerling te helpen?
– Hoe vind je het om hulp te ontvangen van een andere leerling?

In het programma zagen jullie dat Viggo zijn werk mag maken op een kleine computer,
het zelf mag uitprinten en dat hij zijn werk in zijn schrift kan plakken.
– Waarom is dat denk je?
– Wat vind je ervan?

Jullie gaan volgend jaar ook naar het voortgezet onderwijs.
– Wat vind je ervan?
– Wat lijkt je leuk op de middelbare school?
– Wat lijkt je lastig, moeilijk op de middelbare school?
– Weet je of de school waar je naar toe wilt, jou goed kan helpen bij het leren?
– Moet jouw nieuwe school iets weten over jou?

Bij het onderwerp Verschillen En Diversiteit 

Werkvorm: iedereen is anders kwartet 

Het kwartet laat verschillen en diversiteit tussen mensen zien. Op een speelse manier
komen kinderen met deze onderwerpen in aanraking. Categorieën zijn o.a. verschil-
lende gezinssituaties, uiterlijk, handicaps, hobby’s, talenten en godsdienst. 
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Werken met het materiaal

Voorbereiding

Verwerking

Extra werkvormen die je kunt
gebruiken na het bekijken

van het programma

Wat is het?



In groepjes, als het kwartetspel 

De leerlingen worden zich bewust dat mensen verschillend zijn
Leerlingen maken kennis met andere levenswijzen

Zie link: http://www3.iselinge.nl/scholenplein/wijzer/kwartet/

Werkvorm: eigen kwartet maken en spelen 
Zie pdf: Leerlingen - kwartetspel (zie onder kopje Materialen)

Creatieve werkvorm waarin de leerlingen worden uitgenodigd iets over zichzelf te
schrijven en/of tekenen in de vorm van een kwartetspel.

– Geef de leerlingen het materiaal met de vier kaarten.
– Laat de leerlingen de kaarten uitknippen. 

• Mijn familie
• Mijn beste vriend(in)
• Iemand die mij altijd helpt
• Mijn huisdier of lievelingsdier 

– Geef instructie om de kaarten in te vullen door te tekenen en/of te schrijven
– Als de leerlingen klaar zijn kan het spel gespeeld worden als kwartetspel

– Leerlingen maken kennis met elkaar 
– De leerlingen worden zich bewust dat mensen verschillend zijn

Werkvorm: Vragenkaartjes 
Zie pdf: Leerlingen - vragenkaartjes (zie onder kopje Materialen)

Diverse vragenkaartjes om elkaar beter te leren kennen en de verschillen van elkaar te
ervaren.

– Maak een kring 
– Leg de vragen kaartjes in het midden 
– Laat de leerlingen om beurten een kaartje pakken en de vraag beantwoorden

– De leerlingen leren elkaar beter kennen
– De leerlingen ontdekken dat iedereen uniek is en net even anders dan zijzelf

Bordspel: Wie ben jij?
Zie pdf: Leerlingen – wie ben je –bordspel (zie onder kopje Materialen)

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?

Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?

Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?

*Spelvariant
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Werkvorm: Kwaliteitenspel

Ieder kind heeft kwaliteiten en talenten. Met behulp van de kaartjes in dit spel maken
ze op een leuke manier kennis met hun kwaliteiten. 

Het spel kan individueel of in groepjes gespeeld worden. 
Ook is het voor de leerkracht mogelijk om een groepsgesprek te houden aan de hand
van de kaartjes uit het spel.
Bij het spel hoort een handleiding met achtergrondinformatie en gebruiksmogelijkhe-
den van de kaartjes.

Het kinderkwaliteitenspel biedt leerlingen de mogelijkheid om met ondersteuning van
woorden en beelden positief te reflecteren op zichzelf en op anderen.

Zie link: http://www.semmie.net/images/stories/algemeen/Gebruiksaanwijzingen/
kinderkwaliteiten.handleiding.pdf

Bij het onderwerp: Samenwerken 

Werkvorm: Eilanden

Fysiek samenwerkingsspel; geeft energie. 

– Spreid een aantal krantenvellen kriskras op de grond uit. 
– Zorg dat er één krantenvel minder is dan het aantal leerlingen. 
– Vraag de leerlingen door de ruimte te lopen zonder op de kranten te trappen. De

kranten zijn te beschouwen als eilanden. 
– Wanneer je ‘haaien’ roept, gaan alle leerlingen zo snel mogelijk op een krant staan,

als er maar geen grond wordt aangeraakt door een lichaamsdeel of een stukje
schoen. 

– Als dit met succes gebeurt, mag de groep weer rondlopen. 
– Verwijder een krant/eiland en herhaal voorgaande procedure. 
– Moedig de leerlingen (als het geleidelijk moeilijk wordt) aan om langer na te denken

over creatieve oplossingen om iedereen op het overblijvend eiland te krijgen. 
– Het spel stopt als de groep het voor elkaar heeft gekregen om samen op een aantal

papieren eilanden te staan zonder het ‘water’ te raken, of als ze in een vriendschap-
pelijke hoop op elkaar zijn gevallen. 

Doel is om te leren samenwerken. Iedereen hoort erbij.
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*Spelvariant

Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?

Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?



Werkvorm: Collage maken
Voorbereiding: zorg voor materiaal zoals flappen, tijdschriften, scharen en plakspullen.

Het is de bedoeling een tekst- en/of beeldcollage te maken van een thema, zodat dit
thema op veel verschillende manieren bekeken kan worden. 

– Leg de opdracht uit
– Het is de bedoeling een tekst- en/of beeldcollage te maken van het thema, zodat dit

thema op veel verschillende manieren bekeken kan worden.  
Voorbeelden van thema’s:
• Maak een collage van je zelf met jouw binnenkant en buitenkant
• Maak een collage van wat je leuk en lastig vind in omgang met elkaar
• Eigen in te vullen thema

– Je bent vrij om dat op je eigen manier te doen, maar je moet straks wel openstaan
voor vragen of discussie over je flap. 

– Je mag zelf bepalen of je de collage individueel maakt of in groepjes van twee tot
vier personen. De collages worden wel per groepje opgehangen.

– Maak groepjes
– Ieder groepje werkt op zijn eigen manier de collages uit en bekijkt daarna de andere

collages
– Evalueer de opdracht; wat opgeleverd, nieuwe gezichtspunten, opvallende ontdek-

kingen?

– De leerlingen leren elkaar beter kennen
– Bevordering samenwerking 

Bronvermelding: ’Het gaat steeds beter’, Lia Bijkerk en Wilma van der Heide

Bij het onderwerp Inleven in Elkaar

Werkvorm: inlevingsoefening
Voorbereiding: zet circuit uit, zorg voor blinddoeken, evt. tape.

Inlevingsoefening  

– Laat de leerlingen drietallen vormen met twee spelers en een observator 
– Geef de groep een aantal opdrachten (evt. op kaartjes)
– Je kunt niet zien en krijgt een blinddoek om. Je wordt de ruimte doorgeleid
– Je kunt niet praten; maak de ander duidelijk wat je het afgelopen weekend gedaan

hebt
– Je kunt niet horen; kom er achter wat de andere leerling gisteren heeft gegeten
– Verdeel de rollen en speel de situatie na.

• Niet kunnen zien (door te blinddoeken)
• Niet kunnen praten (door mond stijfdicht te houden of af te plakken)
• Niet kunnen horen (door koptelefoon op)
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Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?

Wat levert het op?

Wat is het?

Hoe kun je het gebruiken?



– Na afloop bespreek de oefening na:
• Hoe voelde het om…te zijn?
• Wat had je van de ander nodig?
• Wat vond je van de hulp die je kreeg van de ander? 

– Inleven in een ander
– Meer begrip voor elkaar

Bronvermelding: ’Het gaat steeds beter’, Lia Bijkerk en Wilma van der Heide

Onderwerp Autisme

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme
(en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatie-
middel om te komen tot één beeld en één taal. 
Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor
kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn
omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecom-
municeerd worden.

Zie link: http://brainblocks.com

Onderwerp Diversiteit 

(Dit thema kan aangepast worden op de verschillen die spelen in de groep, denk aan 
uiterlijke verschillen, lichamelijk en verstandelijke beperking, bijzonder gedrag zoals
ADHD en Autisme) 

We leven in een multiculturele samenleving. Kinderen met verschillende achtergron-
den zitten bij elkaar in de klas. Ze horen verschillende talen om hen heen. Ze zien ver-
schillende gewoonten om zich heen. En ze krijgen ook te maken met ieders vaak heel
verschillende gevoeligheden. Wat is in zo’n samenleving gewoon? Ieder mens is zichzelf
en dus per definitie anders dan alle anderen. Is gewoon wat we hier met ons allen heb-
ben afgesproken? Dat is in de loop van de tijd toch ook veranderd? Mensen zijn geko-
men uit andere culturen, uit andere landen, met een andere taal en andere eetgewoon-
ten, om waar wat te noemen. Wat is dan nog gewoon? Elke dag aardappelen eten, of
rijst eten bij het ontbijt, of iedere dag pasta eten? Voor kinderen die opgroeien in een
snel veranderende samenleving, is het heel belangrijk om op een open en positieve 
manier aan de slag te gaan met het thema gewoon en anders.

Zie link: http://onderwijsdatabank.nl/52696/een-wereld-gaat-open/
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Wat levert het op?

Extra ideeën

Brainblocks

Gewoon en anders



Onderwerp Inleven in de ander

Tijdens (S)Cool on wheels komt iemand met een beperking in de klas en vertelt, bege-
leidt door videobeelden, over de mogelijkheden, onmogelijkheden en de uitdagingen
van leven met een beperking. De les geeft de kinderen een heldere inkijk in het leven
van mensen met een beperking. Uiteraard is er tijdens de les alle gelegenheid voor de
kinderen om vragen te stellen. 
Naast theorie is er ook een praktijk gedeelte waarbij de kinderen samen in een rolstoel
een parcours moeten afleggen, leren balanceren en kennismaken met een rolstoelsport.

Zie link: http://www.kjprojects.com/voorlichting-lager-onderwijs/
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(S)Cool on wheels


