
wellb  sed

FASE DUUR DOCENT LEERLING NODIG
Kop Slide: 

Introductie 
Docent introduceert het thema 
waarmee de leerlingen zullen werken: 
omgaan met conflicten 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.  
De docent laat de leerlingen de 
opdracht op hun werkblad maken. 
Hierna maakt de docent een lijstje 
met de tegengestelde belangen die 
leerlingen hebben gevonden in hun 
conflict. 

Leerlingen bekijken 
de animatie en maken 
de opdracht op hun 
werkblad.  

Leerlingen noemen 
de tegengestelde 
belangen uit hun 
conflict en delen deze 
met de klas.  

Digitale 
docentomgeving

Werkblad

Opdracht: 
1.1

10 min

Romp Slide: Wat 
is een 
conflict?

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. Opdracht kan 
klassikaal nabesproken worden wanneer 
nodig.

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

Digitale 
docentomgeving

Werkblad
Opdracht: 
1.2

5 min

Romp Slide: 
Eigen 
aanpak

Docent toont de animatie uit de digitale 
docentomgeving en laat de leerlingen 
de vragen van de Kahoot beantwoorden.  

 De docent kan na elke peiling 1 of 2 
leerlingen vragen hun antwoord toe te 
lichten.

Leerlingen bekijken 
de animatie.  

Digitale 
docentomgeving

5 min

Romp Slide: 
Kahoot

Docent laat de leerlingen de vragen van 
de Kahoot beantwoorden.  

De docent kan na elke peiling 1 of 2 
leerlingen vragen hun antwoord toe te 
lichten.

De leerlingen 
beantwoorden de 
vragen uit de Kahoot 
en geven antwoord op 
de verdiepingsvragen 
die door de docent 
worden gesteld.

Digitale 
docentomgeving 

Leerlingdevices 

Kahoot

In de Kahoot wordt 
gevraagd hoe vaak de 
leerlingen een conflict 
hebben, hoe zij dit 
ervaren, wat er gebeurt 
en hoe zij dit oplossen.

5 min

Staart Slide:
Aflsuiting

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

DOCENT 
INSTRUCTIE

SESSIE 1 Duur: 30 min

Omgaan met conflicten

• Leerling weet wat een 
conflict is. 

• Leerling herkent een conflict. 

• Digitale docentomgeving 
met animaties 

• Uitgeprinte of digitale 
werkbladen 

• Leerlingdevices 

• Animaties uit de 
docentomgeving bekijken 

• Werkbladen printen of 
digitaal beschikbaar maken 

BENODIGDHEDEN VOORBEREIDINGLEERDOELEN

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=bdc478e7-ab2a-4172-9171-e82b67eb26e9


wellb  sed

FASE DOCENT LEERLING NODIG
Kop Slide: 

Introductie 
Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving. 

Zodra de leerlingen klaar 
zijn, peilt de docent door de 
leerlingen hun handen op te 
laten steken wie welke strategie 
heeft gekozen. Hierbij kan de 
docent aan een paar leerlingen 
vragen hun antwoord toe te 
lichten. 

Leerlingen bekijken de 
animatie en beantwoorden 
de vragen op het werkblad. 
Daarna bespreken ze hun 
antwoorden klassikaal met de 
docent. 

Digitale 
docentomgeving

Werkblad

Opdracht: 
2.1

5 min

Romp Slide: De 
juiste 
strategie 

 

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.

Wanneer er tijd over is bespreekt 
de docent de antwoorden.

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

Indien gewenst bespreken ze 
hun antwoorden klassikaal 
met de docent. 

Digitale 
docentomgeving

Werkblad

Opdracht: 
2.2

10 min

Romp Slide: 
Toepassen

Docent toont de animatie uit de 
digitale docentomgeving en laat 
de leerlingen de opdracht op 
hun werkblad invullen. 

Indien gewenst laat de docent 
een aantal leerlingen hun 
antwoord toelichten. 

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

Daarna bespreken ze hun 
antwoorden klassikaal met de 
docent.

Digitale 
docentomgeving

Werkblad
Opdracht: 
2.3

10 min

Staart Slide: 
Afsluiting

De docent toont de afsluitende 
animatie uit de digitale 
docentomgeving en laat de 
leerlingen de laatste vragen op 
het werkblad beantwoorden. 
Hierbij kan de docent aan een 
paar leerlingen vragen hun 
antwoord toe te lichten. 

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

Daarna bespreken ze hun 
antwoorden klassikaal met de 
docent.

Digitale 
docentomgeving

Werkblad
Opdracht: 
Afsluiting

5 min

DOCENT 
INSTRUCTIE

SESSIE 2 Duur: 30 min

• Leerling weet wat de 
verschillende strategieën zijn 
om met een conflict om te 
gaan. 

• Leerling heeft nagedacht 
over zijn/haar eigen stijl bij 
het omgaan met een conflict.  

• Online docentomgeving met 
animaties 

• Geprinte werkbladen of 
digitale werkbladen 

• Animaties uit de 
docentomgeving bekijken 

• Werkbladen meenemen 
indien ingenomen bij vorige 
training 

BENODIGDHEDEN VOORBEREIDINGLEERDOELEN

Omgaan met conflicten


