
FASE DOCENT LEERLING NODIG
Kop Slide:

Introductie
De docent introduceert het thema 
waarmee de leerlingen zullen werken: 
jezelf leren kennen met behulp 
van de animatie uit de digitale 
docentomgeving. Ook worden de 
leerdoelen van de training benoemd in 
de animatie en de werkbladen worden 
uitgedeeld.  
Docent laat de leerlingen de vragen 
van het werkblad invullen en bespreekt 
de ingevulde antwoorden door 
bijvoorbeeld onderstaande vragen te 
stellen: 
- Waarom vind je het wel of niet leuk 
om met anderen samen te werken? 
- Hoe heb jij ontdekt waar je wel en niet 
goed in bent bij samenwerken? 
- Wat kun je doen om jezelf nog beter 
te leren kennen? 

Leerlingen bekijken 
de animatie en 
beantwoorden de 
vragen die op het 
werkblad worden 
gesteld. Vervolgens 
beantwoorden ze de 
vragen die de docent ter 
verdieping stelt. 

Digitale 
docentomgeving

Werkblad
Opdracht 
1.1

5 min

Romp Slide: 
Waarom 
jezelf 
kennen? 

Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving. 
Docent laat de leerlingen de vragen 
op het werkblad invullen en kan waar 
nodig de leerlingen helpen. 

Het dient duidelijk te zijn voor de 
leerlingen dat juiste antwoorden 
geen vaardigheden zijn, maar 
eigenschappen.  

Leerlingen bekijken 
de animaties en 
beantwoorden de vragen 
van het werkblad. 

Digitale 
docentomgeving  

Werkblad

Opdracht: 
1.2

5 min

Romp Slide: Jouw 
sterke en 
zwakke 
punten 

Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving. 
Docent laat de leerlingen de vragen 
van het werkblad invullen. De docent 
vraagt vervolgens enkele leerlingen om 
hun antwoorden te delen.  

Leerlingen bekijken 
de animaties en 
beantwoorden de 
vragen van het werkblad. 
Eventueel delen zij hun 
antwoorden met de rest 
van de klas als de docent 
hiernaar vraagt. 

Digitale 
docentomgeving 

Werkblad

Opdracht: 
1.3 

5 min

DOCENT 
INSTRUCTIE

SESSIE 1 Duur: 30 min

Jezelf leren kennen

• De leerling leert waarom 
het van belang is om jezelf 
kennen.  

• De leerling leert over zijn/
haar kwaliteiten en valkuilen 
en het verband hiertussen.  

• Online docentomgeving met 
animaties 

• Uitgeprinte of digitale 
werkbladen 

• Kahoots uit de 
docentomgeving 

• Leerlingdevices  

• Animaties uit de 
docentomgeving bekijken

• Werkbladen printen of 
digitaal beschikbaar maken

BENODIGDHEDEN VOORBEREIDINGLEERDOELEN



FASE DOCENT LEERLING NODIG
Romp Slide: 

Kwaliteiten 
en valkuilen

Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving. 

Docent laat de leerlingen de 
vragen van de werkblad invullen. 

Vragen ter bespreking: 
- Wanneer ben jij wel eens in je 
valkuil gestapt? 
- Waarom horen deze valkuilen en 
kwaliteiten volgens jou bij elkaar? 

Leerlingen bekijken 
de animatie en 
beantwoorden 
de vragen op het 
werkblad. 

Digitale 
docentomgeving 

Werkblad

Opdracht: 1.4

5 min

Romp Slide: Van 
valkuil naar 
kwaliteit

Docent toont de animatie en laat 
de leerlingen de Kahoot vragen 
beantwoorden

Leerlingen nemen 
deel aan de Kahoot 
met hun mobiel 
of laptop. Bij de 
Kahoot bepalen 
ze voor 8 valkuilen 
welke van vier 
kwaliteiten daar het 
beste bij past.

Digitale 
docentomgeving 

Kahoot vragen - Quiz 

“Welke kwaliteit past het 
best bij de valkuil: ...“.  
1 correct antwoord 
mogelijk. 

1. Over je heen laten 
lopen? 

2. Doordrukken/pushen 

3. Geen initiatief nemen? 

4. Alles zelf willen doen? 

5. Niet tegen 
verandering kunnen? 

6. Onvoorzichtig zijn? 

7. Zelf niks zeggen? 

8. Arrogant zijn?

Opdracht: 
Kahoot

5 min

Staart Slide: 
Afsluiting

Docent toont de animatie uit 
de digitale docentomgeving en 
evalueert de leerdoelen klassikaal. 

Leerlingen bekijken 
de animatie en 
evalueren samen 
met de docent het 
leerdoel.

Digitale 
docentomgeving

5 min



FASE DOCENT LEERLING NODIG
Kop Slide:

Introductie
Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving.  

Docent laat de leerlingen de 
vragen van het werkblad invullen. 

Leerlingen bekijken 
de animatie en maken 
de opgave op het 
werkblad. 

Digitale 
docentomgeving

WerkbladenOpdracht 2.1

10 min

Romp Slide: Jouw 
kernkwadran-
ten

De docent toont de animatie 
uit de digitale docentomgeving 
waarin uitleg wordt gegeven over 
het kernkwadrant.  
Nadat de leerlingen het werkblad 
hebben ingevuld, bespreekt 
de docent enkele ingevulde 
antwoorden klassikaal.

Leerlingen bekijken 
de animaties en 
beantwoorden de 
vragen van het 
werkblad. Eventueel 
delen zij hun 
antwoorden met de 
rest van de klas als de 
docent hiernaar vraagt. 

 

Digitale 
docentomgeving

Werkbladen

Opdracht: 2.2

15 min

Staart Slide: 
Afsluiting 

De docent toont de afsluitende 
animatie uit de digitale 
docentomgeving en evalueert het 
leerdoel klassikaal.

Leerlingen bekijken de 
animatie en evalueren 
samen met de docent 
het leerdoel. 

Digitale 
docentomgeving

5 min

DOCENT 
INSTRUCTIE

SESSIE 2 Duur: 30 min

Jezelf leren kennen

• De leerling leert over het 
verband tussen kwaliteiten, 
valkuilen, allergieën en 
uitdagingen door middel van 
het kernkwadrant.

• Digitale docentomgeving 
met animaties 

• Geprinte werkbladen of 
digitale werkbladen 

• Leerlingdevices  

• Animaties uit de 
docentomgeving bekijken

• Werkbladen meenemen 
indien ingenomen bij vorige 
training

BENODIGDHEDEN VOORBEREIDINGLEERDOELEN



FASE DOCENT LEERLING NODIG
Kop Slide:

Introductie
De docent toont de animatie 
waarin uitleg wordt gegeven 
over het samenwerkingsspel dat 
door de leerlingen gespeeld gaat 
worden. Vervolgens verdeelt de 
docent de klas in groepen van 4 
of 5 leerlingen. 

Na 10 minuten vraagt de docent 
aan de verschillende groepen om 
een paar antwoorden te delen. 
De docent vraagt vervolgens aan 
de andere groepen of zij vinden 
dat de kwaliteit bij de taak past.

Leerlingen bekijken 
de animatie met 
de uitleg over het 
samenwerkingsspel 
en voeren dit spel uit 
in de door de docent 
samengestelde groepen. 

Eventueel delen zij hun 
antwoorden met de 
rest van de klas als de 
docent hiernaar vraagt 
en beantwoorden ze de 
andere vragen van de 
docent. 

Digitale 
docentomgeving

Werkblad

Opdracht: 3.1

10 min

Romp Slide: Valkuil 
op het eiland 

De docent toont de animatie.  Leerlingen bekijken de 
animatie en bespreken 
de opdracht uit de 
animatie. 

Digitale 
docentomgeving

5 min

Romp Slide: 
Uitdagingen 
op het eiland 

De docent toont de animatie. 

Na het invullen van de opdracht 
wordt deze klassikaal besproken. 
Vragen die gesteld kunnen 
worden zijn: 
- Hoe zouden twee mensen met 
elkaars allergie elkaar kunnen 
helpen? 
- Hoe kunnen twee mensen met 
elkaar allergie ervoor zorgen dat 
ze van elkaar leren? 

Leerlingen bekijken 
de animatie en vullen 
samen de tabel in op het 
werkblad. 

Vervolgens 
beantwoorden ze de 
vragen die de docent ter 
verdieping stelt. 

Digitale 
docentomgeving

Werkblad

Opdracht: 3.2

10 min

Staart Slide: 
Afsluiting 

De docent toont de afsluitende 
animatie uit de digitale 
docentomgeving en evalueert de 
leerdoelen klassikaal. 

Leerlingen bekijken de 
animatie en evalueren 
samen met de docent 
het lesdoel.

Digitale 
docentomgeving

5 min

DOCENT 
INSTRUCTIE

SESSIE 3 Duur: 30 min

Jezelf leren kennen

• De leerling leert hoe 
persoonlijke kwaliteiten en 
valkuilen een positief en/
of negatief effect op elkaar 
kunnen hebben tijdens een 
samenwerkingsspel.

• Digitale docentomgeving 
met animaties 

• Uitgeprinte werkbladen of 
digitale werkbladen 

• Animaties uit de 
docentomgeving bekijken

• Werkbladen meenemen 
indien ingenomen bij vorige 
training

• Leerlingen zijn verdeeld in 
groepen van 4/5

BENODIGDHEDEN VOORBEREIDINGLEERDOELEN


