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Beste docent,
 

Wat tof dat je dit avontuur aangaat met je studenten. We hopen dat
het jullie veel gaat brengen: Goede gesprekken, waardevolle

inzichten en hopelijk ook een ander mindset. 
 

Allereerst: Dit programma is ontworpen om jongeren een andere
kijk op zichzelf, de wereld en het nut van leren te laten ontdekken.

Daarvoor sluiten we aan bij hun belevingswereld. Voel je dus niet te
veel aangesproken over wat we zeggen over school ;) 

 
Weet dat wij jullie steunen en dat we gedurende deze video's toe
werken naar een gelijkwaardige en waarderende samenwerking

tussen jou en je leerlingen/studenten. 
 

Tot slot: Ik werk parttime als coach en docent op een MBO en ik
weet dat mensen van buitenaf soms net even wat meer de

aandacht kunnen vangen dan jij als docent. Wij zijn die vreemden
voor jouw studenten. Maak daar gebruik van :)

 
Groet, Iris 
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INTROINTRO

Een beloning kan zijn: Een (digitale) eindshow met
bijvoorbeeld ouders er bij. Of studiepunten. 

Wat we ook aanraden is om studenten een buddy te
laten kiezen.

 
Wat je kunt doen met de groep n.a.v. de intro

 
Het is nu het moment om met de groep te bespreken

hoe zij deze video-reeks willen aanpakken. 
 

Wanneer werken we er aan? Hoe werken we samen?
Hoe kunnen we elkaar helpen? 

 
En ook belangrijk om alvast te bespreken: 

Is er een extra zetje nodig om hier echt voor te gaan?
En zo ja, wat zou dat kunnen zijn? (Als je nog niet weet
wat het je oplevert heb je soms eerst iets anders nodig:

Een beloning of een consequentie.)
 

 
Daarnaast willen we benadrukken dat jij als docent

ook mee doet met alle challenges. Dit helpt namelijk
om een gelijkwaardige cultuur te creëren. Deel dat nu

alvast met de groep, dat vinden ze leuk :) 
 
 
 
 
 

 
Achtergrondinformatie

 
De opbouw van de video's is, in combinatie met de challenges,

gebaseerd op een model van Stephen Covey. LOLmakers heeft de
afgelopen jaren ontdekt wat werkt om jongeren te activeren vanuit eigen

motivatie. Door te experimenteren, goed te kijken en luisteren naar de
studenten en waar nodig de aanpak te verbeteren. 

Het was mooi om te ontdekken dat onze aanpak overeen komt met de
zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Covey. Sindsdien

hanteren we het model bij alles wat we ontwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Stephen R. Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
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VIDEO 1VIDEO 1
 

Wat je kunt doen met de groep n.a.v. video 1
 

Het kan spannend zijn om je sterktes en zwaktes te delen met de
groep. Om het luchtiger te maken kun je een Wie is het? variant
doen. Hiervoor verzamel je alle werkbladen en noem je wat is

ingevuld op, zonder de naam te noemen. De studenten kunnen
dan raden wie zij denken dat dit is. 

 
Verder is het leuk om te vragen wie zich herkent in de metafoor

met de tijger. Onze visie is dat er in de maatschappij steeds
meer dingen voor ons worden opgelost. We zijn verbeteraars en

voor ons als mens is dit ook gelijk onze zwakte. Wij hoeven
immers steeds minder zelf te doen en worden de perfecte -en
hulpeloze- consument. Terwijl creëren ons pas echt gelukkig

maakt. Het zit in onze aard. 
Vraag eens aan studenten om te bedenken wat ze zelf nog

creëren op een dag en hoe ze zich erbij voelen als ze dat doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achtergrondinfo:

 
De SWOT-analyse, wie kent het niet? Wij zijn dol op
kijken naar talent. Enno heeft het hier ook over het

hefboom-mechanisme. Dit zit ook in de SWOT
verwerkt: Wanneer je een talent overdrijft wordt het je

zwakte. Hierop kun je studenten goed coachen. 
 

Soms heeft een student net even wat extra hulp nodig
om talenten en valkuilen voor zichzelf in kaart te
brengen. LOLmakers biedt talentgesprekken aan.

Online en 1 op 1. In dit traject brengen wij de talenten
van de student in kaart. De student neemt ook een test

af van TalentBuilder. Vervolgens bespreken we de
uitkomst met jou als docent erbij zodat we kunnen
kijken hoe zijn/haar talent nog beter tot recht kan

komen op school.
 

Neem een kijkje op https://www.lolmakers.nl/online-
firestarter voor meer informatie hierover. 

 
 
 
 
 
 
 


