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Inleiding
Welkom in onze duurzame wijk is erop gericht om jongeren te
betrekken bij het verduurzamen van de eigen wijk. Hiervoor
gaan zij op onderzoek uit en zullen daarbij advies uitbrengen
over de verbeterpunten.
Het project wordt ingestoken vanuit 3 initiatieven:.
1. Puberbrein: leerlingen moeten aantoonbaar
competenties ontwikkelen.
2. Millenniumdoelen: met de gemeente Baarle Nassau
wordt gewerkt aan verduurzaming van de eigen
omgeving.
3. Activerende didactiek, leerlingen worden gestimuleerd
door middel van activerende werkvormen.
Jongeren zullen, in groepjes, in beeld gaan brengen wat zij
goed en minder goed vinden in de wijk.
Op een digitale kaart plaatsen ze ‘prikkers’ en ze brengen in
beeld wat goed is en wat beter kan in de wijk. Vervolgens
bedenken de leerlingen een duurzaam verbeterplan, gericht op
het milieu.
De plekken en het verbeterplan laten ze zien aan volwassenen.
Dit kunnen wijkbewoners zijn, maar ook gemeenteraadsleden.
Op deze manier ontdekken jongeren hun wijk, denken ze mee
hoe het beter kan en laten ze bestuurders en bewoners de wijk
zien door de bril van jongeren.

Het algemene doel van dit project
-

-

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>

De leerling wordt in een betekenisvolle context geplaatst,
waarin de leerbreinprincipes en ASOOO-benadering kan
worden toegepast.
De leerling leert de wijk kritisch te beschouwen aan de
hand van de Kijkwijzer, welke focust op de “3 P’s van
duurzaamheid”: People, Planet en Profit.
We belichten specifiek de P van Planet (milieu).
De leerling leert werken met moderne media, zoals foto,
film, GPS en Google Maps.
De leerling overbrugt een generatiekloof: hij laat zijn wijk
door de ogen van jongeren zien aan buurtbewoners en
buurtbeslissers (wijk- en gemeenteraad; instanties en
bedrijven).
De leerling onderzoekt wat goed en minder goed gaat in de
wijk door hotspots en notspots te benoemen en een
verbeterpunt voor de wijk uit te werken.
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Doelstellingen van het project voor de school
-

-

-

-

Door het uitvoeren van het project verstevigt de school zijn
positie in wijk en gemeente en profileert zich als een
maatschappelijk betrokken instelling die jongeren
handelingsperspectieven geeft voor hun eigen leefsituatie
en toekomst.
De school geeft hiermee invulling aan competenties en
kerndoelen van actief burgerschap (identiteit, samenleving,
participatie en integratie).
Puberbrein: leerlingen moeten aantoonbaar competenties
ontwikkelen. Tevens kunnen binnen deze context de 4
basiscompetenties (samenwerken, plannen en organiseren,
reflecteren en omgaan met nieuwe situaties) worden
getraind. Daarbij zijn 5 punten van belang:
a. Leerlingen werken aan competenties
b. Leerlingen moeten kunnen kiezen
c. Er moet een begin- en eindmeting gedaan
worden
d. Leerlingen reflecteren en er is een
evaluatiegesprek
e. Competenties moeten geborgd worden in het
curriculum
Millenniumdoelen, samenwerking met de gemeente. Een
van de doelen is dat er aandacht besteed worden aan
duurzaamheid. De gemeente krijgt bij voorkeur ook een
plaats in het project. Zij kunnen aan het begin een
introductie verzorgen en aan het eind plaatsnemen in de
jury die de verbeterplannen gaat beoordelen. Tevens kan
de gemeente, indien gewenst, een aantal gemeentelijke
duurzaamheidsdilemma’s voorleggen aan de leerlingen die
zij (op basis van eigen keuze) verder gaan onderzoeken.
Activerende didactiek. Er moet gewerkt worden met
activerende werkvormen door de leerlingen.

Kerndoelen*
1
5
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38
39
41
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De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te
drukken.
De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te
zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en
anderen.
De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en
zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in
verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer)
positief kan beïnvloeden.
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over
maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een
beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij
respectvol met kritiek om te gaan.
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving,
Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en
ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.
De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een
actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te
presenteren.
De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten
te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van
een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden. [Opm:
hieronder scharen wij ook het moderne kaartgebruik dat in dit project
wordt toegepast.]
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten
te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en
recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen
in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en
andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de
betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars
opvattingen en leefwijzen.
De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag
te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer
en als deelnemer.

* De kerndoeldekking is afhankelijk van de gekozen
projectonderdelen en opdrachten.

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>

-5-

Sleutelwoorden
wonen, wijk, integratie, jongeren, duurzaam samenleven,
duurzaamheid, GPS, Google Maps, Games Atelier,
gemeente, buurtcomité, bevolking, mensen, milieu,
natuur, sociale zaken, voorzieningen, activerend leren

Beoogde leeftijdsgroep en leerjaar
De la Salle zal het project inzetten in leerjaar 3 van het VMBOt.

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Didactiek
Aansluiting Puberbrein en vakken
Het project Welkom in onze duurzame wijk maakt onderdeel
uit van Puberbrein en wordt vakoverstijgend ingezet. Bij de
inrichting van de thema’s is rekening gehouden met een
thematisch-concentrische vulling van kennis en vaardigheden.
Het project sluit verder aan bij de initiatieven rondom
millenniumdoelen en activerende didactiek. Het project kan
verder aansluiten bij de vakken:
- Aardrijkskunde (Mens en Maatschappij)
- Maatschappijleer
- Economie
- Geschiedenis
- Nederlands
- Biologie (Mens en Natuur)
- Informatiekunde

Inrichting en bevolking
In Welkom in onze wijk denken leerlingen na over de inrichting van hun wijk.
Wat maakt dat je een wijk prettig vindt om in te wonen? Ze merken dat de
inrichting van een wijk en de aanwezige voorzieningen samenhangen met de
bevolkingsopbouw. Ze leren ook dat de inrichting en het onderhoud van
inrichtingselementen bepalend zijn voor de sociale veiligheid in een wijk.
Uiteindelijk doel is een verbeterplan op te leveren voor de wijk. Leerlingen
denken dus actief na hoe verbeteringen aan de inrichting het welzijn van
wijkbewoners kan bevorderen.
Burgerschapsvorming
Welkom in onze wijk creëert betrokkenheid bij de eigen wijk. Leerlingen kijken
niet alleen naar de tekortkomingen van hun wijk, maar denken ook na over
waar ze trots op zijn. Ze gaan zelf de wijk in en praten met een buurtbewoner
over de sterke en zwakke punten van hun wijk. Bij het voorstellen van
verbeteringen denken de leerlingen na over de gewoonten en wensen van
andere buurtbewoners.
Duurzaamheid
Welkom in onze wijk gebruikt duurzaamheid niet als een lege kreet. Het
verbeterplan dat de leerlingen maken moet een duurzaam plan zijn. Leerlingen
leren daarom omgaan met de drie P’s van duurzaamheid: People, Planet en
Profit. Hun plan moet rekening houden met bewoners, met natuur en milieu en
met de economie.

Welkom in onze duurzame wijk werkt aanvullend en
vervangend voor onderdelen uit uw methode over:
- - kaarten en navigatie
- - inrichting en bevolking
- - burgerschapsvorming
- - duurzaamheid.
Kaarten en navigatie
In Welkom in onze wijk werken leerlingen op een veelzijdige en functionele
manier aan hun kaart- en navigatievaardigheden. Ze denken na over plaatsen
in de wijk, ze bezoeken deze plaatsen, maken er foto’s van en zetten deze zelf
op een digitale kaart. Aan de hand van die kaart maken ze een route, laten ze
een buurtbewoner hun wijk zien en houden ze een presentatie voor de overige
leerlingen. Leerlingen zijn dus op een speelse en functionele manier intensief
bezig met verbanden leggen tussen kaart en realiteit.
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Opbouw en voorwaarden
Opbouw van het project
Voorbereiding Uitvoering

-

Afronding

-

Leerlingen maken digitale lessen in de Workspace
Leerlingen gaan de wijk in en stellen aan de hand van
de Kijkwijzer een verbeterplan op
In het computerlokaal maken leerlingen een digitale
wijkkaart, die is gebaseerd op hun bevindingen
Leerlingen nodigen een volwassen wijkbewoner uit en
lopen samen met hem de gemaakte route m.b.v. een
GPS mobieltje
De leerlingen gaan met volwassenen en wijkbewoners
in gesprek over hun verbeterplan
De leerlingen maken een filmpje, dat hum verbeterplan
in beeld brengt.

-

Leerlingen passen hun verbeterplan aan, publiceren de
route en bereiden de eindpresentatie voor
Presentatie en beoordeling routes en verbeterplannen
voor bijvoorbeeld: wethouder, gemeenteambtenaren,
betrokken ouderen en buurtbewoners
Nominatie beste plan

-

Evaluatie van project, werkwijze en verloop

-

Evaluatie

Inhoud project en draaiboek bespreken in het team
Lesmateriaal bekijken
Controle van technische voorwaarden, roosters, lokalen
en materialen
Contacten leggen met buurtbewoners
Introductie van het project aan de leerlingen

Voorwaarden
Voorbereiding en uitvoering
Alle betrokken docenten zijn aanwezig bij de docententraining.
Docenten zijn betrokken en verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering
van het project, de lessen en aansturen van leerlingen.
Hulp
Codename Future maakt het draaiboek en kan ondersteuning bieden bij
voorbereiding en uitvoering (o.a. docententraining, maken digitale routekaart
en wijkwandeling met volwassenen).
Lokalen, faciliteiten en apparatuur
De school stemt in overleg met Codename Future de benodigde ruimten,
lokalen en faciliteiten af.
De school draagt zorg voor het beschikken over en klaarzetten van voldoende
computers, beamer en internet tijdens de lessen en volgt de technische
voorwaarden gesteld door Codename Future op.
Codename Future verzorgt de GPS toestellen waarmee de leerlingen hun route
kunnen lopen.
Foto’s/filmpjes
De docent zorgt ervoor dat alle leerlingen een digitale camera bij zich hebben
en de bijbehorende kabeltjes om de foto’s en filmpjes op de computer te
kunnen opslaan en te kunnen uploaden naar de digitale routekaart, Young
Reporters en andere toepassingen.
Opslag
Elk groepje leerlingen heeft de beschikking over een USB stick om gemaakte
foto’s en filmpjes op te slaan.
Output
De leerlingen zullen binnen één week na uitvoering van het project de
presentaties, beeldmateriaal en uitspraken/bevindingen beschikbaar stellen
aan de projectleider van Puberbrein.
Mogelijk worden de resultaten ook tentoongesteld aan de gemeente. Afspraken
daarover worden door de school gemaakt.
Evaluatie
De school werkt mee aan een directiegesprek, met als doel evaluatie van het
project, werkwijze en bespreken van mogelijkheden van Codename Future
voor de toekomst.

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>

-8-

Technische voorwaarden
Workspace
• De minimale bandbreedte is 1024Kb.
• Geadviseerd wordt een minimale bandbreedte van 2048Kb te
nemen als verwacht wordt dat meerdere klassen tegelijk in de
Workspace zullen werken.
Server
• Mag de pagina’s van http://www.codenamefuture.nl niet “cachen” (oftewel in
zijn geheugen opslaan.). Standaard worden de pagina’s wel gecached.
Mocht de school gebruik maken van een eigen proxyserver dan moet de URL
van de Workspace worden opgenomen in de lijst die niet gecached worden.
Voor de zekerheid willen wij u vragen om ook de volgende URL’s NIET te
cachen:
• http://www.workspace6.nl
• http://workspace4.codenamefuture.nl
Schoolnetwerk
Op de computer van de leerling/docent dient aanwezig te zijn:
• MsOffice, Open Office of Star Office voor het bewerken van Worddocumenten
• Flash Player 7.0 Gratis te downloaden bij http://www.macromedia.com
• Minimaal Windows Media Player 9 (voor het afspelen van filmpjes). Gratis te
downloaden bij http://www.microsoft.com
• Minimaal Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox 2.0
Internet Explorer is gratis te downloaden bij
http://www.microsoft.com, Mozilla Firefox bij http://www.mozilla.com
• Privacy instellingen moeten op Normaal staan.
• Zet de Javascript debugger uit in de browser.

Overige technische aandachtspunten en
voorwaarden:

downloaden via de Help-knop en dient op alle leerling-pc’s te worden
geinstaleerd!
USB en opslag
Leerlingen moeten digitale foto’s en korte filmpjes via USB aansluitingen
kunnen openen en opslaan op de leerlingcomputer.
7scenes
De werking van http://live.7scenes.com/nl/ op leerlingcomputers dient de
school van te voren te controleren. De site werkt vanuit Internet Explorer. In
een enkel geval is het noodzakelijk om Mozilla Firefox te installeren!
Youtube
In het lesmateriaal van Codename Future zitten filmpjes uit Youtube. Deze site
moet (in ieder geval tijdens de projecten van Codename Future) beschikbaar
zijn voor de leerlingen.
Young Reporters
Voor veel verwerkingsopdrachten wordt gevraagd filmpjes te maken.
Codename Future heeft een eigen platform om deze filmpjes te tonen:
www.youngreporters.nl. Deze site moet daarom beschikbaar zijn voor de
leerlingen.

Melden van niet-werkende links
Codename Future maakt actueel en interactief lesmateriaal. Helaas is dit
materaal gevoelig voor niet werkende websites, verwijderde filmpjes,
verplaatste informatie, etc. Wij vragen bij voorbaat hiervoor uw begrip. Sla
eventueel een opdracht over, net zoals u ook wel opdrachten in de papieren
werkboeken overslaat. We vragen u wel dringend de niet werkende link te
melden (per e-mail o.v.v. lestitel en paginanummer – zie navigatiekolom naast
de les). We herstellen de les z.s.m. Helaas kunnen we de herstelde les niet aan
uw leerlingen koppelen zodra die aan de les begonnen zijn – zij zouden
daardoor al hun reeds ingevulde antwoorden verliezen.

Codec en afspelen van filmpjes
Voor het afspelen van door leerlingen gemaakte filmpjes in o.a. Windows
Mediaplayer is een Codec noodzakelijk. Deze is via de Workspace te

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Checklist
Nodig:

Toelichting:

Actie:

Lesmateriaal

-

doornemen

Technische voorwaarden

De school heeft de technische voorwaarden voor

controleren

Beamer +geluid

de Workspace opgevolgd
-

Koptelefoontjes
Leslokalen/computerlokalen

Nodig t.b.v. digitaal lesmateriaal
-

(Digitale) kaart van de wijk
Instructie inloggen Workspace

De docent verdeelt de wijk over de leerlingen
Document om in te loggen op de Workspace,
wachtwoorden te kunnen opzoeken en werk van
leerlingen te bekijken

verdelen en printen
doornemen, printen

Inlogcodes Workspace

Codename Future levert alle inlogcodes voor de
leerlingen en docenten aan om het lesmateriaal te
kunnen gebruiken.
Digitale camera’s incl. kabeltje voor pc
Codename Future levert alle inlogcodes voor de
leerlingen en docenten aan om 7scenes te kunnen
gebruiken.
Het stappenplan dient als
naslagwerk/studiemateriaal ter voorbereiding van
de les
Eisen of voorwaarden waaraan de eindpresentatie
dient te voldoen

printen

Digitale camera’s
USB stick
Kijkwijzer
Inlogcodes 7scenes
Stappenplan 7scenes
Inhoud (PowerPoint)
presentatie

reserveren voor opstart project, maken digitale routekaart en
eindpresentaties
reserveren voor alle lessen

meenemen, 1 camera per groepje
meenemen, 1 USB stick per leerling
printen, 1 exemplaar per groepje
printen, 1 exemplaar per leerling
doornemen, aanvullen en printen, 1 exemplaar per leerling

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Draaiboek
Tijd/datum
vooraf

Activiteit
Werven volwassenen
en beslissers

Lokaal
-

Doel/inhoud
De docenten en leerlingen benaderen samen
volwassenen en beslissers voor de wijkwandeling en
eindpresentaties.

vooraf

Indelen leerlingen in
wijken/groepen
Docententraining

-

Docenten vormen samen met leerlingen een groepje.
Samen wordt een (gedeelten van) wijken uitgekozen.
Toelichting project, rol docent, handleiding, Workspace
en 7scenes

1,5 – 2 uur

-

Aandachtspunten voor de docent
Nodig buurtbewoners tijdig uit voor de wandeling
en eindpresentatie.

1-3 docenten – 1 computer of laptop met internet
nodig.
Meer dan 3 docenten - computer met internet en
beamer reserveren.

21 februari
2013

Opstart project
Welkom in onze wijk
Stap 1,2,3

28 februari
2013

Voorbereiden
Kijkwijzer en Op pad
Stap 3

4 maart 2013

7scenes en
wijkwandeling met
volwassene incl. GPS
Stap 4 en 5
Begeleiding door
docent samen met
Codename Future

klaslokaal en
computerlokaal

Klassikale introductie project, groepjes van 4 maken,
wijkindeling, maken digitale les Welkom in onze wijk op
de Workspace t/m stap 3a.
(Het analyseren van de wijk is gericht op het evenwicht
tussen People, Planet Profit, waarbij we Planet (milieu)
in het bijzonder belichten.)

- Inlogcodes Codename Future nodig.
- Leerlingen vormen groepjes van 4, de digitale les
maken ze echter in 2-tallen!
- Maak een wijkindeling voor de groepjes, de
indeling is nodig i.v.m. het invullen van de vragen!
- Zorg voor koptelefoontjes i.v.m. filmpjes in de les

klaslokaal en
computerlokaal

Klassikaal doornemen Kijkwijzer, instructie en
afspraken Op pad, leerlingen gaan Op pad.
(Leerlingen vullen de Kijkwijzer tijdens het lopen in,
maken foto’s van hotspots en notspots en bedenken het
verbeterplan. Terug op school vullen ze de Kijkwijzer
verder aan en laden de gemaakte foto’s in de
computer.)

- Print de Kijkwijzer van te voren uit voor de
leerlingen.
- Neem de Kijkwijzer en evt. knelpunten van te
voren goed door.
- Leerlingen nemen zelf een digitale camera incl.
kabeltje mee.

klaslokaal en
computerlokaal

Van de gelopen route een GPS route maken d.m.v. het
programma ‘7scenes’. Route wordt opgeleukt met foto’s
en aantekeningen, verbeterplan krijgt gestalte, route
daadwerkelijk lopen en filmen m.b.v. een GPS telefoon
en een volwassene.

- Werking http://live.7scenes.com/nl/ door
school/docent te controleren!
- Beamer en voldoende computers nodig!
- Groepjes van 4: 2-tal werkt aan 7scenes, ander
2-tal bereidt de eindpresentatie voor m.b.v.
PowerPoint.
- Inhoud (PowerPoint) eindpresentatie printen
- Stappenplan 7scenes printen.
- Inlogcodes 7scenes noodzakelijk.
- Ingevulde Kijkwijzer nodig.
- Foto’s dienen al klaar te staan op de computer.
- Codename Future zorgt voor inlogcodes, FLIP
camera’s en GPS telefoons

(Het 4-tal loopt de GPS route met een volwassene en
GPS telefoon en gaat met de volwassene in gesprek
d.m.v. het voorleggen van de hotspots, notspots en
verbeterpunten en wisselt daarover met de volwassene
van gedachten. 1 groepslid filmt het geheel met een
FLIP camera.)

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Draaiboek (vervolg)
Tijd/datum

Activiteit

Lokaal

Doel/inhoud

Aandachtspunten voor docent

12 maart 2013

Verwerking
wijkwandeling met
volwassene

klaslokaal en
computerlokaal

Route en prikkers in 7scenes op ‘publish’ zetten,
verwerken van opmerkingen volwassenen,
aantekeningen en afmaken eindpresentatie.

- Zie ook de uitleg in het stappenplan 7scenes.
- Groepjes van 4: 2-tal werkt aan 7scenes,
ander 2-tal bereidt de eindpresentatie voor
m.b.v. PowerPoint.

klaslokaal en
computerlokaal

De groepjes maken een filmpje om hun verbeterplan
op het gebied van milieu verder toe te lichten.

- Gebruik hiervoor evt. ook de tijdens
wijkwandeling 2 gemaakte filmpjes en/of laat
dit aanvullen!
- Eigen digitale camera en kabeltjes nodig!
- Computer met beamer en geluid.
- Inhoud presentatie =verbeterplan d.m.v.
PowerPoint, 7scenes en filmpje.
- Zorg voor een hapje/drankje voor de
genodigden = taak leerlingen?

20 maart 2013

Stap 5
Maken en/of
bewerken filmpje

28 maart 2013

Slotpresentaties op
school en verkiezing
beste plan

-

Leerlingen presenteren hun wijkwandeling, filmpje en
verbeterplan aan hun klasgenoten, wijkbewoners en
beslissers (gemeente, wijkbestuur e.d.).

na afloop

Evaluatie project
Welkom in onze wijk

-

Beoordelen van basiscompetenties m.b.v.
instrumenten werkgroep onderwijs project puberbrein

* Alle lessen zijn gebaseerd op lesuren van 50 minuten.
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Bijlage 1: Kijkwijzer milieu
Bezoek jullie hotspot en notspot. Je hebt ze al beschreven bij stap 2a. Maak er foto’s
van en beantwoord de vragen. Als jullie alles goed invullen heb je de basis voor je
verbeterplan. Terug op school verwerk je het verzamelde materiaal in het programma
7 Scenes. Daarmee ga je jullie wijk aan een buurtbewoner laten zien.
Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Daar kunnen jullie ook nog vragen
stellen. Neem de kijkwijzer ook mee op pad.
Taakverdeling in jullie groep:
schrijver:
fotograaf:
interviewer:
filmer:
kaartlezer:
telefonist:
(één persoon kan meerdere taken hebben)
Als je





de wijk in gaat neem je mee:
Deze kijkwijzer dus
Papier en pen
Een geprint kaartje van jullie wijk
Een mobiele telefoon waarvan je de foto’s makkelijk op de schoolcomputer kunt
zetten. Hebben jullie geen telefoon om mee te fotograferen? Neem dan een
aparte fotocamera mee.

Houd onderweg in gedachten:
 Straks gaan jullie een buurtbewoner laten zien waar het beter kan met het
milieu in de wijk.
 Jullie gaan de notspot verbeteren. Als voorbeeld kan dus de hotspot dienen.
 Jullie gaan het milieuprobleem op een duurzame manier aanpakken: denk dus
ook steeds aan de drie P’s. Bijvoorbeeld:
o People: welke mensen zorgen voor het milieuprobleem? Hoe zorg je dat
zij er beter mee omgaan?
o Planet: waarom is het probleem een milieuprobleem?
o Profit: hoe heeft het milieuprobleem gevolgen voor de inkomsten van
mensen?
Hotspot en notspot
Maak een filmpjes, foto’s en aantekeningen van de hotspot en notspot.
 Denk goed na wat je met de foto wilt duidelijk maken.
 De foto’s worden later op het beeldschermpje van een telefoon getoond,
dus veel details zie je niet. Maak daarom foto’s van dichtbij.
 Maak liever te veel foto’s en aantekeningen dan te weinig. Je
kunt ze altijd nog bewerken of verwijderen.
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1. Hotspot
Waar zijn jullie trots op in de wijk? Kijk bij stap 2a en vul het hier in:
Onze hotspot:
Bezoek deze plek en maak er foto’s van.
HOTSPOT
Waar? (straatnaam, ter hoogte van)

Waarom is dit een goed voorbeeld? (Denk aan People, Planet, Profit)

Maak aantekeningen bij de foto’s.
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2. Notspot
Waar ergeren jullie je aan in de wijk? Kijk bij stap 2a en vul het hier in:
Onze notspot:
Bezoek deze plek en maak er foto’s van.
NOTSPOT
Waar? (straatnaam, ter hoogte van)
Wat moet hier anders?

Waarom moet het anders?

VERBETERPLAN Vanaf hier kunnen jullie het ook op school invullen
Hoe willen jullie deze plek verbeteren?

Wat maakt jullie plan duurzaam? Denk aan...
people

planet

profit
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Bijlage 2: Stappenplan 7scenes
In het programma ‘7scenes’ voer je nu alle informatie in voor je route.
Volg de onderstaande stappen nauwkeurig op.
1. NAAR DE WEBOMGEVING
Ga naar http://live.7scenes.com, log in en ga naar DIRECT.
Selecteer de naam van jouw school bij “maak in project”.
Je ziet vijf stappen. Klik NEXT om te beginnen.
2. SCENE DETAILS
Stap 1: Genre
Kies voor Freeplay en klik op NEXT.
Stap 2: Details
Hier ga je de details van het spel verder uitwerken
NAME
Vul hier de naam van jouw route in. (volgorde nrs. veranderd in volgorde van
invullen)
1. SLOGAN
Maak reclame voor jouw verbeterplan. Deze tekst kan iedereen lezen die jouw route
opent. De tekst is ongeveer zo lang als een sms.
2. TAGS
Vul trefwoorden of zoekwoorden in. Denk aan het verbeterplan en wat je met
verbeterplan wilt bereiken.
3. ACHTERGROND
Selecteer een achtergrond uit het lijstje.
4. STORY
Geef een korte beschrijving van jouw route en vul tevens jouw verbeterplan voor de
wijk in. Deze beschrijving komt op de website te staan en moet daarom spannend en
aantrekkelijk zijn. Waar gaat jouw route over? Wat zal de buurtbewoner meemaken?
Wat wil jij verbeteren in de wijk? Hoe ga je dit aanpakken?
5. ICOON
Voeg rechts naast het vakje STORY een plaatje toe door op het plusje te klikken en
een foto uit je mediabestanden te uploaden. Dit icoon zal ook te zien zijn op de
website. Klik op SAVE.
Klik op SAVE.
Stap 3: Gameplay
1. INSTRUCTIONS
Hier hoef je niets mee.
2. INTRO
Noem het beginpunt van jouw route, dit kan bijv. een straatnaam of plein zijn.
Beschrijf het onderwerp van jouw route. Denk aan je verbeterplan. Dit is de tekst die
de buurtbewoner op de mobiele telefoon krijgt bij de start van de route.
3. OUTRO
Als de route voorbij is dan ziet de buurtbewoner automatisch het outro op de telefoon.
Je kunt hem of haar hier bijvoorbeeld bedanken.
Klik op SAVE.
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Stap 4: Map
Klik op ADD PLACES
Nu ga je de places (hotspots en notspots) toevoegen aan de kaart. Zorg eerst dat jouw
(school)wijk op de kaart is te zien. Je kunt de wijk vinden door uit te zoomen, de kaart
met het handje te verplaatsen en dan weer in te zoomen. Je kunt 2 soorten places
maken:
1. Aantekeningen (note): typ in het vierkantje om aantekeningen
toe te voegen.
2. Foto’s (photo): Klik op het plusje om een foto toe te voegen.
Vul onder de geplaatste foto bij description in wat op de foto
te zien is of wat je ermee bedoelt.
Een paar tips:
- Denk goed na over de hoeveelheid en het soort places dat je plaatst.
- Zorg bij het plaatsen van de places dat ze niet bovenop gebouwen of midden op
de weg staan. De buurtbewoner moet straks op de places staan om de opdracht
te zien. Controleer de places altijd met de satellietfoto in plaats van de kaart om
beter te kunnen zien waar je een place geplaatst hebt.
- Klik na het maken van iedere place op SAVE. Je kunt dan altijd het programma
uit zonder je geplaatste places te verliezen.
- Je kunt places alleen verplaatsen door ze te openen. Dit is om te voorkomen
dat je per ongeluk places verplaatst. Je verplaatst dingen altijd door op het
icoontje te klikken.
- Klik als je klaar bent rechtsboven op DONE.
Stap 5: Publish
Voor de wandeling
1. VOEG EEN EVENT TOE
Klik op het plusje en vraag je docent naar de juiste datum en tijd.
2. VOEG EEN TEAM TOE
Klik op het plusje om een team toe te voegen en klik vervolgens op het plusje in het
vak INVITED PLAYERS.
3. USERS
Selecteer de juiste user en sleep het poppetje naar het rode vak.
Klik op SAVE
Na de wandeling
Laat je scene (je route) en jouw places (hotspots en notspots) op DRAFT staan totdat
je zeker weet dat je alle nodige veranderingen hebt gemaakt. Zet ze daarna op op
PUBLIC door de volgende stappen te volgen:
1. MY
Selecteer jouw route
2. EDIT
Klik op EDIT
3. MAP
Klik op EDIT PLACES en selecteer de places. Zet ze nu één voor één op PUBLIC door
LAAT INHOUD VAN DEZE PLACE OP SCENE PAGINA ZIEN aan te vinken.
Klik als je klaar bent op SAVE en vervolgens rechtsonder op DONE.
4. PUBLISH
Klik op EDIT in het vak SCENE IS DRAFT en vink hier PUBLIC aan.
Klik op SAVE en vervolgens op DONE.
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Bijlage 3: Inhoud (PowerPoint) eindpresentatie
-

Google Maps kaartje van jullie wijk
Verbeterplan voor de wijk (wat ga je doen en hoe ga je dit doen?)
Waarom draagt jullie verbeterplan bij aan een goed milieu?
Interview vragen en antwoorden (4)
Gemaakte foto’s (4)
filmpje van FLIP camera (max. 3 min.!)
link naar webpagina 7scenes

Alles wat onderstreept is maak je af vóór de wijkwandeling met volwassen plaatsvindt!
Alles wat niet onderstreept is maak je af na afloop van de wandeling af!
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Bijlage 4: Voorbeeldbrief uitnodiging
buurtbewoners
(plaatsnaam), … - … 2013

Betreft: Uitnodiging wijkwandeling en slotpresentatie Welkom in onze duurzame wijk
Geachte bewoner,
Klas (naam klas) van onze school (naam school)neemt deel aan het project Welkom in onze
duurzame wijk.
Met het project Welkom in onze duurzame wijk brengen jongeren in beeld wat zij goed en minder
goed vinden aan de wijk. Deze punten brengen zij in kaart en bedenken een verbeterplan voor de
wijk. De leerlingen presenteren hun bevindingen en het verbeterplan vervolgens aan volwassenen
in de wijk, zodat zij samen met de volwassenen hierover een dialoog kunnen aangaan.
Wij willen u graag uitnodigen om op: (datum) van (begintijd) tot (eindtijd) deel te nemen aan een
wijkwandeling met een klein groepje van ca. 4 leerlingen en zouden het tevens fijn vinden om u te
mogen begroeten tijdens de slotpresentatie van dit project op: (datum) van (begintijd) tot
(eindtijd).
Wat houdt de wijkwandeling in?
U loopt met een klein groepje een door leerlingen uitgezette route langs goede, minder goede en
verbeterpunten in de wijk. De leerlingen gebruiken een GPS toestel om de route te lopen en de
punten verder toe te lichten. Tijdens de wandeling stellen zij u vragen over de wijk en over
mogelijke verbeterpunten en gaat u hierover met leerlingen in gesprek. Er zullen tevens korte
opnamen met een camera gemaakt worden om de wandeling vast te leggen.
Start- en eindpunt van de wijkwandeling is de school (adres school), de wandeling zelf vindt in
de wijk (naam wijk) plaats.
Wat houdt de slotpresentatie in?
Tijdens de slotpresentatie presenteren alle leerlingen/groepjes hun verbeterplannen voor de wijk.
De presentaties worden op school gehouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om gebruik te maken van het onderstaande antwoordstrookje, om aan
te geven dat u wilt deelnemen. Zou u het antwoordstrookje vóór (datum) op school willen
inleveren bij (naam contactpersoon)?
Met vriendelijke groet,
(Naam, functie, school)
_____________________________________________________________________
Antwoordstrookje
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
o Ja, ik neem graag deel aan de wijkwandeling op: (datum) van (begintijd) tot
(eindtijd)
o Ja, ik kom graag kijken naar de slotpresentaties op: (datum) van (begintijd) tot
(eindtijd)
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
- 19 -

Bijlage 5: Onderwijskundige kaders vanuit het
project puberbrein
Kaders projecten puberbrein
Van traditionele didactiek naar activerende didactiek
Vanuit de traditionele didactiek wordt de leerling gekoppeld aan een docent, een lesuur en een boek/methode.
In de verschillende scholen in het project is deze structuur en organisatievorm duidelijk herkenbaar. Er is
sprake van traditionele lesroosters en lokalen. Om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen
(vanuit de principes van het breinleren) en tegelijkertijd de leeromgeving dynamischer en uitdagender te
maken volstaat deze traditionele organisatie niet meer. Een verschuiving naar een andere organisatieprincipe
voor het primair proces leidt bovendien tot een meer uitdagende sterke leeromgeving (met meer dynamiek dan
in het klaslokaal of schoolgebouw), maar ook meer uitdaging op inhoud, meer ruimte voor praktijkgericht
werken en beter aansluitend bij leervragen en leefwereld). Dit vraagt een nieuwe didactische en
organisatorische aanpak. Immers met de huidige middelen en manier van werken heeft men het gevoel
onvoldoende uitdaging, aansluiting bij de leefwereld en praktijk te hebben. De nieuwe didactische driehoek
veronderstelt dat er meerdere leerplekken of leeromgevingen zijn dan het klaslokaal en de school, er meerdere
leerbronnen zijn dan het boek of de docent en biedt meer variaties in keuzes en mogelijkheden voor leerlingen
om te leren.

Figuur 2: traditionele didactische driehoek

Figuur 3: activerende didactische driehoek

Zoals uit de figuren blijkt, staat in de nieuwe didactische driehoek het leerproces van de leerling centraal.
Uitgangspunt van de organisatie is dan ook het proces en niet meer de tijd of de plaats. De dynamiek en de
aansluiting op de leervragen ontstaat door de variatie in leeromgeving en leerbronnen.
Het project puberbrein brengt een veranderingsproces op gang van de traditionele didactiek naar de nieuwe,
activerende didactische driehoek. Het gaat om het realiseren van een activerende leeromgeving en passende
begeleiding.
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In het project puberbrein is gekozen voor het ontwerpen van van een activerende leeromgeving op basis van 6
leerbreinprincipes en een begeleidingsmethodiek op basis van de ASOOO-benadering die hieronder worden
toegelicht.

De 6 leerbreinprincipes

1

Leren vanuit het brein bezien is het vormen nieuwe, sterke en uitgebreide contacten tussen hersencellen:
neurale netwerken. Dat geldt zowel voor het leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden als voor het
vormen van attitudes. Er zijn 6 breinprincipes die dit proces ondersteunen. Als alle zes principes gebruikt
worden in één les dan wordt er optimaal gebruik gemaakt van de ‘plakfactors’ van het brein: de leerervaring en
het geleerde beklijft beter. De zes breinprincipes geven docenten en begeleiders een praktische checklist om
een activerende leeromgeving te kunnen ontwerpen. De zes leerbreinprincipes zijn:
1.

Emotie

Leren en onthouden gaat makkelijker als er emoties in het spel zijn, er komt dopamine vrij (o.a. bij
nieuwsgierigheid.
2.

Zintuiglijk rijk

Er wordt beter geleerd als informatie op verschillende manieren zintuiglijk (audio, video, voelen)
tegelijkertijd wordt aangeboden. Het zorgt ervoor dat neurale netwerken uitgebreider worden. Het geleerde is
gemakkelijker op te halen en het beklijft dan beter.
3.

Creatie

Het brein is erop ingericht om zelf informatie te ordenen en betekenisvolle patronen te ontdekken en te maken.
Dus leren door te doen en leerlingen zelf laten ontdekken, ervaringen laten uitwisselen, ordenen, relaties
leggen en presentaties geven, zodat ze zij zelf waarde en betekenis creëren.
4.

Focus

Leren en onthouden begint vaak bij aandacht. Hoe meer aandacht ons brein geeft aan ervaringen, des te beter
wordt de ervaring verwerkt en onthouden. Er wordt beter geleerd als het leren uitkomst en contextgericht is.
Als een leerling zijn aandacht richt op het behalen van het gewenste resultaat, kijkt naar een rolmodel, of de
gewenste uitkomst visualiseert, helpt dit allemaal bij het leren.
5.

Herhalen

Herhalen en oefenen is cruciaal om sterke verbindingen tussen hersencellen te vormen en te versterken. Elke
keer dat dezelfde neuronen samen vuren, wordt het neurale netwerk sterker.
6.

Voortbouwen

Het brein bouwt altijd voort op bestaande betekenissen, ervaringen en associaties. Het nieuwe neurale
netwerk haakt aan bij de kracht van het oude neurale netwerk. Een leerling kan nieuwe kennis en
leerervaringen makkelijker leren en onthouden als bestaande voorkennis en ervaring expliciet wordt gemaakt.
En het helpt de leerling als de aangeboden stof aansluit bij bestaande kennis, denkbeelden of interesses.

1

Conform het model BreinCentraal leren van het BCL Instituut
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De ASOOO-benadering
De ASOOO-benadering is een manier om het open staan voor leren en veranderen bij leerlingen te stimuleren.
Breinkennis helpt bij deze vraag. De praktische ASOOO-benadering van het BCL Instituut
geeft in één oogopslag weer hoe je een effectief leerklimaat kunt scheppen. De ASOOO-kaart heeft twee
kanten die beïnvloeden of je brein open staat voor leren en ontwikkelen. (zie onderaan). De A en S (Autonomie
en Status) hebben te maken met ons emotionele brein. Meer autonomie en status zijn beloningen voor het
brein. De dopamine stroomt rijkelijk. We staan open voor onze omgeving en we zijn creatiever. Minder
autonomie en minder status zijn bedreigingen voor het brein, er stroomt dan veel adrenaline. De focus is
gericht op details van de mogelijk gevaarlijke situatie. De perceptie van gevaar belemmert ons creatieve
denkvermogen. Het gaat er dus om de autonomie en status van leerlingen te verhogen. Op de kaart staan in
het blauw richtingen genoemd naar de rol van de docent en de doelgroep. De OOO staat voor Overtuiging
Over Ontwikkelbaarheid. Dit is de cognitieve kant van de kaart. De OOO bepaalt sterk of iemand zijn
ontwikkelpotentieel waarmaakt en plezier heeft in leren. Deze OOO kun je op meerdere manieren beïnvloeden
en dat staat onderaan de kaart. Iets meer weten over plasticiteit van het brein bij leren heeft o.a. al invloed.
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Bijlage 6: De 7 stappen van de PDSA-cirkel
(Plan, Do, Study, Act)

Stap 1: Beschrijf het verbeteronderwerp SMART
Stel uzelf een doel dat voldoet aan de volgende eisen:
specifiek: u beschrijft een waarneembaar resultaat
meetbaar: u moet kunnen bepalen in welke mate een doel op een bepaald moment
bereikt is
(bijv. %)
acceptabel: u stelt het doel zo dat er draagvlak voor is binnen het team
realistisch: u stelt een haalbaar doel dat bereikt kan worden met aanvaardbare
inspanningen
tijdgebonden: u stelt een duidelijke einddatum, waarbinnen u het doel wilt behalen.
Pak bij stap 1 van een verbeteronderwerp het bijbehorende meetinstrument erbij. Dit
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bevat waar nodig extra inhoudelijke informatie en ondersteunt u bij het stellen van een
meetbaar doel. Welk meetinstrument bij het verbeteronderwerp hoort, staat met een
code aangeven bij stap 2.
Stap 2: Meet de huidige situatie
Voer een voormeting uit met het meetinstrument dat past bij het verbeteronderwerp.
Stap 3: Analyseer de resultaten van de beginmeting
Analyseer de uitkomsten van de meting die u in stap 2 heeft gedaan. De uitkomsten zijn
af te lezen van het meetinstrument. Vergelijk de uitkomsten met het doel dat u in stap 1
heeft gesteld.
Stap 4: Kies een verbeteractie
Indien uit de analyse van de resultaten van de beginmeting blijkt dat u het doel dat u in
stap 1 heeft gesteld reeds behaald heeft, hoeft u geen verbeteractie in te zetten op dit
verbeteronderwerp. U kunt dan een nieuw verbeteronderwerp aanpakken. Indien blijkt
dat u nog niet voldoet aan uw doelstelling, dan kiest u een verbeteractie. Bij ieder
verbeteronderwerp staan suggesties aangegeven voor (een) passende verbeteractie(s).
Uiteraard kunt u ook een andere verbeteractie kiezen.
Stap 5: Voer een nameting uit
Na de periode die u in stap 1 heeft gesteld voor het behalen van het doel, voert u een
nameting uit met hetzelfde meetinstrument als u in stap 2 heeft gebruikt. U vergelijkt de
resultaten weer met het doel dat u gesteld heeft in stap 1.
Stap 6: Borg de verbetering
U houdt jaarlijks bij of uw doel uit stap 1 nog steeds behaald wordt, waarmee u in beeld
houdt of de behaalde resultaten op dit verbeteronderwerp op het niveau blijven dat u tot
doel heeft gesteld. Indien blijkt dat de resultaten toch achteruit gaan, voert u (een deel
van) de verbeteractie uit die u bij stap 4 heeft uitgevoerd.
Stap 7: Continueer de verbetering
Zolang er verschil zit tussen de uitkomsten van stap 5 en uw gewenste resultaten
uit stap 1 gaat u ook een volgende periode door met de verbeteractie. De resultaten
van stap 5 vormen direct stap 3 van de nieuwe cyclus.
Indien de resultaten behaald zijn, wordt dit verbeteronderwerp in principe een
volgende periode geen verbeteractie. U kunt er echter ook voor kiezen uw
doelstelling naar een hoger niveau te tillen, u verhoogt dan bijvoorbeeld het
percentage uit stap 1.
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Bijlage 7: Docentenevaluatie
Evaluatie

project………………………………

Naam …………………………………….
Datum: …………………………………….
1. helemaal niet mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee eens
1. Voor
de
start
van
het
project
is
er
een
projectbeschrijving/draaiboek.
2. Leerlingen weten welke competenties bij het project een worden
geoefend en beoordeeld.
3. Bij het project is vooraf bepaald welke competenties beoordeeld
worden.
4. Docenten weten op welk waarneembaar gedrag gelet wordt bij
het beoordelen van de competenties. (de criteria)
5. Leerlingen beoordelen zichzelf en elkaar ook.
6. Het project is zo ontwikkeld dat aan de breinleerprincipes wordt
beantwoord.
7. De beoordeling wordt na een gesprek met de leerling
vastgesteld.
8. De leerling krijgt uitleg over wat een competentie inhoudt.
(klassikaal vooraf)
9. De leerling krijgt uitleg over hoe de beoordeling tot stand is
gekomen.
10. De leerling bepaalt zelf hoe hij/zij gaat werken aan de
competentie en schrijft dit op in het portfolio
11. Vooraf is bepaald wanneer welke beoordelingen plaatsvinden.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

12. Leerlingen weten vooraf op welke manier het resultaat van het
project meetelt.
13. Naast
de
competentiebeoordeling
is
er
ook
een
productbeoordeling?
14. Leerling weet hoe zwaar de competentiebeoordeling meetelt.
15. Binnen het project is er voor de leerling voldoende mogelijkheid
om de competenties te oefenen.
16. Leerlingen weten welke producten zij op moeten leveren.

1 2 3 4

17. Er wordt tijdens het project aandacht besteed aan hoe de
hersenen van pubers zich ontwikkelen.
18. Er zit voldoende uitdaging in het project.
19. Er is voldoende tijd om de leerlingen te begeleiden.
20. Er is voldoende tijd om leerlingen te beoordelen.
21. Na afloop van het project evalueren wij het project met de
leerlingen
22. Na afloop van het project evalueren wij het project met de
docenten en andere betrokkenen.
23. Iemand is verantwoordelijk om het project aan te passen naar
aanleiding van de evaluaties.

1 2 3 4

24. Docenten zijn getraind om criteriumgerichte gesprekken te

1 2 3 4
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1 2 3 4
1 2 3 4

voeren
25. Docenten zijn getraind om op coachende wijze te begeleiden.

1 2 3 4

Op de achterkant heeft u ruimte op te schrijven wat er volgens u aan het project verbeterd
kan worden.
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Bijlage 8: Leerlingenevaluatie
Evaluatie

project………………………………

Klas/groep…………………………………….
Datum:

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
Project algemeen
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
1. Het project was een uitdaging voor mij
1 2 3 4
2. Ik kon meebeslissen over de inhoud van het project
1 2 3 4
3. Ik heb zelf onderzoek kunnen doen
1 2 3 4
4. Ik heb met anderen samengewerkt om antwoorden te vinden
1 2 3 4
5. Ik heb moeten plannen en organiseren
1 2 3 4
6. Ik wist de beoordelingspunten vooraf van dit project
1 2 3 4
7. Ik heb moeten nadenken wat ik heb geleerd (reflecteren)
1 2 3 4
8. Het project is een leuke manier van leren
1 2 3 4
9. Ik ben tevreden over de begeleiding van de docenten
1 2 3 4
Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
het project

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
10. Ik ben voldoende voorbereid over het gebruik van mindmappen
1 2 3 4
11. Ik ben voldoende voorbereid om een projectverslag te kunnen
1 2 3 4
maken
12. Ik ben voldoende voorbereid om een presentatie te kunnen
1 2 3 4
voorbereiden en te houden
13. Ik heb de werkvorm mindmappen toegepast in dit project
1 2 3 4
14. Ik heb een presentatie verzorgd in dit project
1 2 3 4
15. Ik weet hoe de hersenen van pubers zich ontwikkelen
1 2 3 4

Ondersteunende activiteiten
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Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de ondersteunende activiteiten

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
16. De opdrachten waren voldoende uitdagend
1 2 3 4
17. Tijdens de projecturen was duidelijk wat er van mij verwacht
1 2 3 4
werd
18. De begeleiding tijdens de projectopdrachten was voldoende
1 2 3 4
19. Het niveau van de opdrachten was goed te doen
1 2 3 4
20. Een projectopdracht is een leuke manier van leren
1 2 3 4

Projectopdrachten

Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de projectopdrachten.

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens
21. Ik werd goed voorbereid op de beoordeling van het project
1 2 3 4
22. Ik werd goed geïnformeerd over de weging van de beoordeling
1 2 3 4
23. Ik weet dat de beoordeling mee telt voor het examen
1 2 3 4
24. Ik vind een beoordeling van basiscompetenties een goede
1 2 3 4
manier van toetsen
Hieronder heb je ruimte om kort op te schrijven wat er volgens jou moet veranderen aan
de manier van beoordelen/toetsen.
Beoordeling/toetsen
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Buitenschoolse activiteiten

1. helemaal niet
mee eens
2. niet mee eens
3. wel mee eens
4. heel erg mee
eens

25. Ik vind de buitenschoolse activiteiten zinvol

1 2 3 4

26. Dankzij de buitenschoolse activiteiten weet ik nu welke vervolg
opleiding ik ga volgen

1 2 3 4

27. Het project heeft me geholpen om een bewuste keuze te maken

1 2 3 4

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Bijlage 9: Competentiemeting Samenwerken
fase 1
Leerjaar

3/4

meting

Naam leerling:
Naam docent:

Datum meting:
Ingevuld door:

Fase 1

criteria

1–2–3–4
Leerling/docent/klasgenoot/ouder

Op mij van toepassing
niet
soms
meestal
1

2

3

Samenwerken Ik overleg met meerdere personen voor ik aan een
2
opdracht begin.
Ik overleg met de betrokken personen voor en tijdens de
opdracht
Ik kan rekening houden met de groep of meerdere
klasgenoten.

1

2

3

Samenwerken Als ik een opdracht krijg, betrek ik anderen erbij.
3
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten
en/of collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag.

1

2

3

1

2

3

Groepslid

Samenwerken Ik werk in opdracht samen met klasgenoten.
1
Ik overleg in opdracht met een ander voor ik aan een
opdracht begin.
Ik kan rekening houden met één ander.

Samenwerken Als ik een opdracht krijg betrek ik anderen erbij.
4
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten
en/of collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag en
bespreek dit in de groep.
Ik lever een bijdrage aan een goede sfeer in de groep.
Ik ga in de komende periode werken aan:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Ik ga aan hieraan werken door:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerking mentor/klasgenoot/ouder:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Bijlage 10: Competentiemeting Samenwerken
fase 2
Leerjaar

3/4

Naam leerling:
Naam docent:

Meting
Datum meting:
Ingevuld door:

Fase 2

1–2–3–4
Leerling/docent/klasgenoot/ouder

criteria

Van toepassing
mees
niet soms
tal
1

2

3

Samenwerken Als ik een opdracht krijg betrek ik anderen erbij.
4
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of
collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag en bespreek
dit in de groep.
Ik lever een bijdrage aan een goede sfeer in de groep.

1

2

3

Samenwerken Ik zorg voor voldoende samenwerking en overleg met
5
klasgenoten/collega's, opdrachtgevers en klanten.
Ik bouw een goede (werk)relatie op met collega's, opdrachtgevers
en klanten.
Ik neem het initiatief om de onderlinge samenwerking in het team
te bespreken.
Ik ken de consequenties van mijn gedrag in de groep en kan mijn
gedrag veranderen als de situatie daarom vraagt.

1

2

3

Samenwerken Ik stimuleer en optimaliseer samenwerking en overleg met
6
klasgenoten, collega's, opdrachtgevers en klanten.
Ik bevorder een goede (werk)relatie met klasgenoten/collega's,
opdrachtgevers en klanten.
Ik signaleer zaken die een negatieve invloed hebben op het
eindresultaat en op het team en doe er iets aan.
Ik maak de onderlinge samenwerking bespreekbaar om deze te
verbeteren.

1

2

3

Groepslid

Samenwerken Als ik een opdracht krijg, betrek ik anderen erbij.
3
Ik overleg over de mogelijkheden van samenwerking.
Ik werk aan een goede verstandhouding met klasgenoten en/of
collega's.
Ik overzie de consequenties van mijn eigen gedrag.

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Ik ga in de komende periode werken aan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga aan hieraan werken door:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerking mentor/klasgenoot/ouder:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Bijlage 11: Competenties samenwerken
starter

* ik krijg een
opdracht en ik
begin;
* ik werk in
opdracht samen
vmbo met collega's *ik
hou nog geen
rekening met
anderen

geoefend

* ik krijg een
opdracht en ik
begin;
* ik werk in
opdracht samen
met collega's en
overleg waar
nodig *ik hou
soms rekening
met anderen.

op niveau

boven niveau

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's.* ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's;
* ik lever een bijdrage
aan een goede sfeer in
de groep. Ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag en
bespreek dit in de
groep

examen vmbo
doorstroom mbo
starter

Samenwerken
& overleggen

geoefend

* ik krijg een
opdracht, ik
betrek anderen
erbij en overleg
* ik krijg een
over de
opdracht en ik
mogelijkheden
begin;
van
* ik werk in
niveau
2-3 opdracht samen samenwerking;
met collega's en * ik werk aan een
overleg waar
goede
nodig. *ik hou verstandhouding
soms rekening met collega's.ik
met anderen.
overzie de
consequenties
van mijn eigen
gedrag
starter

geoefend

* ik krijg een
opdracht, ik
betrek anderen
erbij en overleg
* ik krijg een
over de
opdracht, ik
mogelijkheden
betrek anderen
van
erbij en overleg
samenwerking;
over de
* ik werk aan een
mogelijkheden
goede
van
Niveau
verstandhouding
samenwerking;
4
met collega's en
* ik werk aan
klanten;
een goede
* ik lever een
verstandhouding
bijdrage aan een
met collega's.ik
goede sfeer in
overzie de
de groep. Ik
consequenties
overzie de
van mijn eigen
consequenties
gedrag
van mijn eigen
gedrag en
bespreek dit in
de groep

op niveau

boven niveau

* ik krijg een opdracht, ik
betrek anderen erbij en
overleg over de
mogelijkheden van
samenwerking;
* ik werk aan een goede
verstandhouding met
collega's;
* ik lever een bijdrage aan
een goede sfeer in de
groep. Ik overzie de
consequenties van mijn
eigen gedrag en bespreek
dit in de groep

* ik zorg voor
voldoende
samenwerking en
overleg met collega's /
opdrachtgevers /
klanten;
* ik bouw een goede
(werk)relatie op met
collega's /
opdrachtgevers /
klanten.* stelt soms
zaken aan de orde die
de harmonie in het
team verstoren

op niveau

boven niveau

* ik let op samenwerking
* ik stimuleer en
en overleg met collega's /
optimaliseer
opdrachtgevers / klanten;
samenwerking en
* ik bouw een goede
overleg met collega's /
(werk)relatie op met
opdrachtgevers / klanten;
collega's / opdrachtgevers * ik bevorder een goede
/ klanten. Ik overzie de
(werk)relatie met
consequenties van mijn
collega's /
eigen gedrag en bespreek opdrachtgevers / klanten.
dit in de groep *stelt soms Ik signaleer zaken die het
zaken aan de orde die de
teamresultaat verstoren
harmonie in het team
en onderneem effectieve
verstoren
actie(s)
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Bijlage 12: Beoordelingsformulier opdracht leerlingen
Ingevuld door: _____________________________
Wat beoordeel jij? Bijv. Presentatie interview, fotoreportage of filmpje
Titel van de presentatie:

____________________________________________________________________

Wie zaten in het groepje:

____________________________________________________________________

Onderwerp van het project

____________________________________________________________________

Presentatie
(geef met + en – jouw waardering aan, bv. ++ is heel goed, -- is heel slecht; zet er een korte toelichting achter)
Duidelijk gesproken
____________________________________________________________________
Verdeling spreektijd

____________________________________________________________________

Verzorging (7scenes/PowerPoint)

____________________________________________________________________

Tijdsduur

____________________________________________________________________

Inhoud
Duidelijk / begrijpelijk

____________________________________________________________________

Je leerde er iets van

____________________________________________________________________

Opbouw (begin-midden-slot)

____________________________________________________________________

Opmerkingen:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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Bijlage 13: Evaluatieformulier docenten
Codename Future stelt uw mening zeer op prijs zodat het lesmateriaal nog verder verbeterd kan worden. Wilt u dit formulier invullen,
en kopiëren naar een e-mail en vervolgens opsturen naar uw relatiemanager? Alvast veel dank!
Projecttitel:
Gegeven aan klas: ___________ van

 praktijkschool  LWOO  VMBO, niveau

______________

 HAVO  VWO

Wat vond u van het niveau van de les? ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Wat vond u van het taalniveau van de les? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Welke onderdelen heeft u gedaan? ______________________________________________________________________________
Welke technische problemen heeft u ondervonden? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Wat vonden uw leerlingen het leukst aan dit project? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Heeft u zelf nog suggesties om het project te verbeteren? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Welk rapportcijfer geeft u aan het projectmateriaal? _____________
Werd u begeleid of ondersteund door een relatiemanager van Codename Future? Zo ja, heeft u hierop feedback?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Overige opmerkingen:

Bijlage 14: Contactgegevens

Codename Future

Aantekeningen:

Zeestraat 71
2518 AA Den Haag
T 070 3024 770
F 070 3644 934
Website:

www.codenamefuture.nl

Uw contactpersoon is:
________________________________________
Mobiele telefoon: __________________________
E-mail: _____________@codenamefuture.nl

>>> Puberbrein >>> Handleiding >>> Welkom in onze duurzame wijk >>>
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