
Wat blijft plakken?
Verdeel de klas in groepjes van ca. 4-5 studenten.

Geef elk groepje een stapeltje post-its.

Vraag je studenten om twee grappige / leuke /

bijzondere weetjes over zichzelf op te schrijven, 1

per post-it.

Het groepje verzamelt de post-its, en bespreekt

met elkaar: welke post-it hoort bij wie?

Nabespreking: Wat is bij je studenten blijven

plakken? Wat vonden ze het meest verrassend in

hun groepje? Wat voor vragen hebben ze elkaar

gesteld om erachter te komen bij wie dit weetje

hoort? 

Hoe werkt het?

Vraag je studenten om jou voor de les twee

weetjes over zichzelf naar jou te mailen.

Deel de groepjes voor de les in, en verzamel de

weetjes van elk groepje in één bestand.

Zet de groepjes in Break-outrooms en geef hun

eigen bestand mee (deel per mail of in de chat van

de les). In de Break-outroom kunnen ze met elkaar

bespreken welke weetjes bij wie horen.

Hoe doe je dit online? Hoe kun je variëren?

Voer de werkvorm klassikaal uit (plan dan wel

meer tijd in). Laat elke student één weetje over

zichzelf opschrijven, en bespreek klassikaal welk

weetje bij wie hoort.

Een veilige leeromgeving is de basis om kritisch denken te kunnen stimuleren in de klas. Een goede binding in de groep, draagt bij aan een veilige leeromgeving. Met deze werkvorm worden studenten a)
uitgedaagd om iets over zichzelf te delen dat anderen nog niet van ze weten en b) na te denken over de hobby’s, karaktereigenschappen, etc. van hun klasgenoten. Studenten leren een andere kant van
elkaar kennen, wat spelenderwijs bijdraagt aan het kunnen innemen van het perspectief van een ander. Kritisch denken expliciteren in deze werkvorm, kun je als docent doen door vragen te stellen in de
nabespreking die gaan over de manieren waarop studenten elkaar hebben bevraagd en welke verwachtingen ze hadden van hun klasgenoten.

Hoe stimuleer je met deze werkvorm kritisch denken?

Tijd:  ca. 20 min
Doel: Klasgenoten (beter) leren kennen, groepsbinding stimuleren



 Pecha Kucha
Verdeel de klas in groepjes van ca. 4 studenten. 

Vraag de studenten om een Pecha Kucha-

presentatie te maken bij de vraag: “Wat is voor

jullie de ideale [naam beroep]?”

Een Pecha Kucha is een presentatie waarin je 20

afbeeldingen 20 seconden laat zien, waarbij je in

het kort je verhaal vertelt (max. 6 minuten) [klik]

voor een voorbeeld. 

Laat de groepjes klassikaal hun presentatie geven.

Nabespreking: stel vragen waarmee de groepjes

hun presentaties kunnen vergelijken, en stel vragen

gericht op wat zij nog moeten of willen leren om

hun ideale beroepsbeeld te bereiken.

Hoe werkt het?

Laat de groepjes in Break-outrooms de Pecha

Kucha-presentaties voorbereiden, de groepjes

geven in de plenaire ruimte hun presentatie.

Laat de groepjes tijdens of voor de les een

ingesproken Powerpointpresentatie maken. Bekijk

de presentaties van de andere groepjes als

huiswerk, met vragen over wat je bijv. uit elke

presentatie de belangrijkste of mooiste slide vond.

Hoe doe je dit online? Hoe kun je variëren?

Pecha Kucha is een presentatievorm, die je voor

elk willekeurig onderwerp kunt inzetten: jezelf

voorstellen, het verwerken van de belangrijkste

lesstof, etc.

Geef studenten bij het bekijken van de

presentaties van de andere groepjes specifieke

kijk-/luistervragen mee die kritisch denken

stimuleren.

Nodig (eventueel digitaal) iemand uit de praktijk

uit, om feedback te geven op het beeld dat

studenten van het beroep hebben.

Met deze werkvorm stimuleer je studenten om na te denken over hun beroepsbeeld en beroepsidentiteit. Doordat ze zelf een presentatie voorbereiden en die van andere bekijken, verbreden ze hun
perspectief op het beroep en doen ze nieuwe ideeën op. Je prikkelt hun nieuwsgierigheid naar het beroep. Door het beroepsbeeld letterlijk en figuurlijk zichtbaar te maken stel je studenten in staat
zichzelf vragen te stellen gericht op hun metacognitie en zelfregulatie: welke stappen moeten zij nog zetten om hun ‘ideaalbeeld’ te bereiken?

Hoe stimuleer je met deze werkvorm kritisch denken?

Tijd:  ca. 40 min
Doel: verwachtingen t.a.v. toekomstig beroep in beeld krijgen


