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Jouw eigen keuzes maken 

Dit werkblad is van: 

We maken de hele dag keuzes, bewust en onbewust.  Wat we vandaag 
aantrekken, wat we gaan eten, of we gaan gamen of huiswerk maken, of we de 
fiets of de bus nemen, en ga zo maar door. Maar hoe maken we nu een keuze, en 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een goede keuze maken? Daar hebben we 
het over in dit thema. 

#1 – Hak de knoop door! 

Uitleg: Wat is een keuze? 

De definitie van een keuze is: Het besluit om uit verschillende mogelijkheden er 
één te nemen. Hier staat alleen niet bij of je dat besluit bewust of onbewust moet 
maken.  

In een bewuste keuze kies je uit minimaal 2 opties en overweeg je bewust de 
opties die allemaal mogelijk zijn. Het maken van de keuze kan alsnog heel erg 
snel gaan.  

In een onbewuste keuze maak je een keuze zonder erbij na te denken. Je staat 
er dan niet bij stil dat je een keuze maakt. 
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Opdracht 1.1 

Wie om jou heen hebben invloed op jouw keuzes? Zet de namen, van de 
individuen en groepen mensen die jou beïnvloeden in het maken van keuzes, bij 
de hoofden in het plaatje. Een paar voorbeelden zijn: je vrienden, je sportclub, je 
broertje. 

Uitleg: BOB-model 

Om een goede bewuste keuze te maken doorloop je 3 stappen. Die 3 stappen 
staan beschreven in het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeel en 
Besluit. Hieronder worden de 3 stappen uitgelegd. 

Stap 1 - (Beeldvorming) 

Er is een situatie waarin je een keuze moet gaan maken. Je kunt jezelf hier 
afvragen “Welke keuze moet ik maken en welke opties heb ik?”. 

Stap 2 - (Oordeel) 

Je weegt voor jezelf de voor- en nadelen van de opties af. Hierbij denk je aan wat 
je zelf belangrijk vindt. Daarbij kun je meenemen wat anderen gezegd hebben 
(beïnvloeders). Voor deze stap kan je de tabel gebruiken die te zien is bij 
opdracht 1.2. Dit noemen we een keuzetabel. Omdat er vaak een verschil in voor- 
en nadelen zit tussen korte en lange termijn, is het handig om ook daar 
rekening mee te houden.
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 Stap 3 - (Besluit) 

Hier ga je de uiteindelijke keuze maken, gebaseerd op de informatie die uit stap 1 
en 2 is gekomen.  

Opdracht 1.2 

Vul voor jezelf in welke voor- en nadelen er voor jou op de korte of lange termijn 
zijn wanneer je een bijbaantje zou nemen, of wanneer je meer uren zou gaan 
werken. Hak nog niet de knoop door. Dit doe je zo meteen bij opdracht 1.3.  

Keuze: Ga ik een bijbaantje nemen? of: Ga ik meer uren werken? 

Korte termijn Lange termijn 

Voordelen 

Nadelen 
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Opdracht 1.3 

Nadat je de keuzetabel hebt ingevuld, is het tijd om de knoop door te hakken. 
Welke keuze maak jij? Omcirkel jouw antwoord en schrijf daarna een reden op. 

Ik neem wel/niet een nieuwe bijbaan of ik ga wel/niet meer uren werken, omdat 
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#2 – In perspectief zetten 

Uitleg: Perspectief 

Wanneer je een keuze moet maken in een groep, doorloop je ook de stappen van 
het BOB-model. Toch zal het maken van een keuze met een groep vaker anders 
verlopen dan wanneer je zelf een keuze maakt.  

Omdat we allemaal net iets anders zijn, kijken we op onze eigen manier naar een 
situatie. Dit is ons eigen perspectief. Dat kan behoorlijk gelijk zijn, maar ook best 
verschillen. Omdat we alleen vanuit ons eigen perspectief kijken, zien we maar 
een stukje van het geheel. Wanneer we van elkaar goed weten hoe we naar een 
situatie kijken, kunnen we een beter beeld krijgen van het totaalplaatje.  

Kortom, we kijken dus allemaal vanuit ons eigen perspectief. Voordat je een keuze 
gaat maken, moet je dus eerst elkaars perspectief kennen. Daarvoor moet je naar 
elkaar luisteren en goed vertellen wat jij ziet en wat er allemaal belangrijk is voor 
het maken van een keuze. 

Opdracht 2.1 

Je wilt lunchen tijdens de pauze. De belangrijkste dingen om rekening mee te 
houden hebben jullie al besproken. Deze zijn: 

- Het mag maximaal 5 euro per persoon kosten
- Jullie hebben maximaal 30 minuten de tijd
- Er moet ook een vegetarische optie zijn
- Jullie moeten samen kunnen zitten om het op te eten

De opties die jullie samen bedacht hebben zijn: 

- Naar de McDonalds
- Bij de Albert Heijn op de hoek een saucijzenbroodje of kaasbroodje halen
- In de kantine een broodje gezond halen
- Op de markt een stroopwafel halen
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Vul in de onderstaande tabel eerst voor jezelf de voor- en nadelen van alle opties in. 

Individueel: Waar 
gaan jullie 
lunchen? 

Voordelen Nadelen 

McDonalds 

Albert Heijn 

Kantine 

Markt 
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Opdracht 2.2 

Bespreek met je groepje al jullie eigen voor- en nadelen. Vul de voor- en 
nadelen waar jullie het als groep over eens zijn samen in. 

Groep: Waar gaan 
jullie lunchen? Voordelen Nadelen 

McDonalds 

Albert Heijn 

Kantine 

Markt 

Wij hebben gekozen om te lunchen bij de McDonalds/Albert 
Heijn/Kantine/Markt, omdat: 
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#3 – Een dagje weg 
In deze training zitten geen opdrachten die op het werkblad uitgevoerd moeten 
worden. Je gaat met jouw groep aan een poster werken. Deze ontvang je van de 
docent. 

Afsluiting 
Afgelopen 3 trainingen heb je gekeken naar hoe je een bewuste en 
weloverwogen keuze maakt. Beantwoord hierover de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over het maken van bewuste keuzes?

2. Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken?
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