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INLEIDING 

 

Uitgangspunt:  

“Keuzes maken is één  van de belangrijkste vaardigheden in het leven.” 

 

Keuzes maken doet iedereen elke dag weer. De kleine, alledaagse keuzes zijn 

vaak een afspiegeling van de grote keuzes die iemand heeft gemaakt over hoe 

hij of zij in het leven staat. Het maken van deze grote keuzes vindt plaats 

vanuit een visie op zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze visie is 

volop in ontwikkeling bij kinderen. Vooral in de puberteit, de fase waarin ze 

overgaan naar volwassenheid, kan het lastig zijn om duidelijkheid te krijgen 

voor zichzelf. De verwarring en moeilijkheid over hoe zij hun leven in willen 

richten, welke dingen zij niet of juist wel willen en/of moeten doen en welke 

houding zij daarbij aan moeten nemen is niet altijd even simpel. 

 

Dat jongeren tegenwoordig zoveel keuzemogelijkheden hebben brengt zowel 

voor- als nadelen met zich mee. Hun leven wordt door meer keuzes verrijkt, 

maar het wordt ook ingewikkelder. Keuzes mogen maken impliceert ook keuzes 

moeten maken. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor het maken van 

de juiste keuze steeds meer bij het individu komt te liggen. We hebben zo een 

soort keuzevrijheid in deze maatschappij waarbij we onze eigen identiteit 

grotendeels kunnen kiezen. Het lijkt er soms op dat alles kan! Maar hoe maak 

je dan je keuzes? En welke factoren spelen daarbij een rol?  

 

Om hiermee om te kunnen gaan en je een weg te vinden in je leven is het dus 

van groot belang voor jongeren om te leren hoe zij om kunnen gaan met het 

maken van keuzes. Dat zij dus de vaardigheid ontwikkelen om op een voor hen 

passende manier keuzes te kunnen maken. 

 

 

 

Keuzevaardigheden 

In het kader van het stimuleren van keuzevaardigheden, is dit lesprogramma 

ontwikkeld. In deze docentenhandleiding wordt uitgelegd welke interactieve 

werkvormen gebruikt kunnen worden om de leerlingen op gang te brengen in het 

bewustwordingsproces wat betreft keuzes maken. Bij de handleiding horen ook 

de benodigdheden voor alle werkvormen en de werkbladen voor de leerlingen. 

 

 
 
Vragen? 

Deze lessenserie is ontwikkeld door ELIGO Leren Kiezen. Voor vragen, 

opmerkingen, feedback en keuze-ideeën kunt u terecht bij Gundalyn Hemmink. 

Contact opnemen kan via kiesvaardig@lerenkiezen.nl 

 

mailto:kiesvaardig@lerenkiezen.nl
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LESDOELEN 
 

De leerling kan: 

 

- omschrijven welk beeld hij* heeft bij kiezen en wat kiezen voor hem betekent. 

- benoemen wat grote en wat kleine keuzes zijn en daarvan een aantal 

voorbeelden geven uit zijn of haar leven. 

- herkennen en omschrijven wat de gevolgen van keuzes kunnen zijn. 

- omschrijven voor welk soort gebeurtenissen hij wel of juist niet 

verantwoordelijk voor is. 

- aangeven in welke situaties hij wel/niet kan bepalen wat er gebeurt. 

- in verschillende situaties aangeven wat als normaal gedrag beschouwd wordt. 

- herkennen en aangeven dat ‘normaal’ een relatief begrip is. 

- aangeven of en wanneer hij zich in zijn gedrag wel eens laat leiden door 

anderen. 

- met zijn ouder(s) in gesprek gaan over wat zowel de ouder(s) als de leerling 

als normaal gedrag beschouwen. 

- herkennen dat wat je kiest om te doen te maken heeft met wat je belangrijk 

vindt. 

- hindernissen en problemen herkennen die hij tegen kan komen bij het maken 

van keuzes. 

- oplossingen verzinnen om om te kunnen gaan met hindernissen bij het maken 

van keuzes. 

- tegenstrijdige belangen in keuzemomenten herkennen en benoemen. 

- kiezen voor een eigen handelswijze in een (voorbeeld)situatie met een 

dilemma. 

 
*Waar ‘hij’ staat wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld. Evenals bij ‘hem’ ook ‘haar’ 
wordt bedoeld. 
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OVERZICHT WERKVORMEN 
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UITLEG WERKVORMEN

 

1. Beeld bij kiezen  
 

Doel 

De leerling kan omschrijven welk beeld hij heeft bij kiezen en wat kiezen 

voor hem betekent. 

 

Proces 

a. Je legt uit dat je bij kiezen verschillende beelden/ideeën of een 

bepaald gevoel kan hebben 

b. Je verspreidt de afbeeldingen over de ruimte op de vloer of op tafels. 

c. Leerlingen lopen rond en kiezen de afbeelding die hoort bij hun beeld 

van kiezen wanneer het gaat om een kleine keuze. (Vraag eerst om wat 

voorbeelden van kleine keuzes of help met voorbeelden geven) 

d. Je gaat in gesprek over waarom ze bij een afbeelding zijn gaan staan. 

Zorg dat de hele klas stil is en luistert naar de uitleg van elkaar. Je 

kunt ook vragen welke keuze ze in gedachten hadden. 

e. Herhaal het rondlopen en laat de leerlingen kiezen bij welke afbeelding 

ze willen gaan staan als het gaat om het maken van een grote keuze. 

(Vraag eerst om wat voorbeelden van grote keuzes of help met 

voorbeelden geven). 

f. Ga weer in gesprek. 

 

Tijdsduur 

20 minuten, afhankelijk van groepsgrootte 

 

Opstelling 

Lege ruimte om rond te kunnen lopen. Afbeeldingen bijvoorbeeld op tafels 

aan de zijkanten leggen. 

 

Toelichting/aandachtspunten 

Niet alle leerlingen zijn verbaal ingesteld. Veel lessen en werkvormen gaan 

vooral uit van het verbale vermogen van leerlingen. Deze werkvorm  is juist 

gericht op de verbeelding, zet leerlingen ook (letterlijk) in beweging en 

zorgt voor directe beleving. 

Varianten 

Je kunt de leerlingen ook maar één keer laten rondlopen en alleen vragen 

naar het beeld van kiezen in het algemeen (geen onderscheid tussen grote 

en kleine keuzes). In dat geval moet je bij het vervolgwerkblad ‘Kleine en 

grote keuzes’ iets meer uitleg en/of voorbeelden geven. 

 

(Docenten)materiaal 

Set met afbeeldingen 

 

2. Grote en  kleine keuzes  
 

Doel 

De leerling kan benoemen wat grote en wat kleine keuzes zijn en daarvan een 

aantal voorbeelden geven uit zijn of haar leven. 

 

Proces 

Laat leerlingen het werkblad individueel invullen nadat je de oefening 

‘Beeld bij kiezen’ hebt gemaakt. 

 

Tijdsduur 

5 tot 10 minuten 

 

Opstelling 

Zittend, tafel en stoel nodig, individueel werken 

 

Toelichting/aandachtspunten 

Het werkblad invullen zorgt ervoor dat de leerlingen echt voor zichzelf 

nagaan welke kleine en grote keuzes zich voordoen in hun leven. 

 

(Docenten)materiaal 

Werkblad 1 ‘Kleine en grote keuzes’ (in leerlingenwerkboekje) 



 

 

 

Dit is een verkorte versie van de docentenhandleiding. 

 

De rest van de handleiding en de map met de bijbehorende bijlagen 

 is aan te vragen via kiesvaardig@lerenkiezen.nl 

 

Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over  

werkbladen voor de leerlingen en 

trainingen Kies Vaardig! voor docenten en mentoren. 

 

www.lerenkiezen.nl 

mailto:kiesvaardig@lerenkiezen.nl
http://www.lerenkiezen.nl/
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