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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 korte 

lesprogramma ontwikkeld. In deze docentenhandleiding wordt uitgelegd welke 

interactieve werkvormen gebruikt kunnen worden om de leerlingen op gang te 

brengen en te begeleiden in het bewustwordingsproces wat betreft keuzes 

maken. Bij de handleiding horen ook de benodigdheden voor alle werkvormen en 

de opdrachtbladen 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: 

 

- herkennen of hij* een snelle kiezer of een twijfelaar is. 

- beseffen hoe hij keuzemomenten beleeft. 

- zijn eigen keuzestijl herkennen en uitleggen. 

- bepalen welke keuzestijl hij in sommige situaties ook zou kunnen/willen 

gebruiken. 

- herkennen wat hij mee laat spelen bij kleine, alledaagse keuzes. 

- omschrijven welke factoren een rol kunnen spelen bij het maken van 

keuzes. 

- een (grote) keuze in zijn leven analyseren en aangeven welke 

keuzebepalende factoren daarin een rol hebben gespeeld. 

- aangeven welke waarden hij  belangrijk vindt. 

- herkennen dat wat hij belangrijk vindt (waarden), een grote rol speelt bij 

het maken van zijn keuzes 

- aangeven wat hij verstaat onder goede keuzes maken 

- in gesprek gaan over zichzelf en keuzemogelijkheden. 

- zijn positie bepalen wanneer het gaat om het omgaan met morele dilemma's 

 
 

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

1. Ben jij iemand die….of….!? 
 
Doelen 

De leerling kan herkennen of hij een snelle kiezer of een twijfelaar is. 

De leerling kan beseffen hoe hij keuzemomenten beleeft. 

 

Proces 

a. Verdeel de ruimte in twee helften. Bijvoorbeeld met krijtstreep op vloer of 

een met een rol afplakband. 

b. Laat iedereen rondlopen en stel een vraag ‘ben jij iemand die 

meer…(1)…..is of iemand die meer (2)….. is” 

c. Wie 1 is gaat in de ene helft staan (wijs aan) wie 2 is gaat in de andere 

helft staan. 

d. Laat de leerlingen dan in gesprek gaan met degene die naast hen staat over 

waarom ze daar zijn gaan staan. Je kunt ook verderop in de oefening 

besluiten dat ze juist in gesprek met iemand van de andere kant moeten. 

e. Leg de link met ‘keuzes maken' door na de oefening de vragen te stellen of 

het makkelijk was om aan één kant van de lijn te gaan staan en of dit wel 

of niet snel ging. Je kunt het dan hebben over snel kiezen en twijfelen. Stel 

ook de vraag of twijfelaars liever sneller zouden willen kiezen en of snelle 

kiezers er soms wat langer over zouden willen doen. 

 

Tijdsduur 

Ongeveer 15 minuten 

 

Opstelling 

Lege ruimte om rond te kunnen lopen.  

 

Toelichting/aandachtspunten 

Leerlingen kunnen ook niet voor hun ding uit willen komen omdat ze ergens de 

enige in zijn. Ze zullen dan met de meerderheid mee in een helft gaan staan. 

Een aantal leerlingen zal ook op de lijn gaan staan. Ga met hen tussendoor even 

in gesprek over hoe het komt dat ze niet kunnen kiezen. 

 

(Docenten)materiaal 

Krijt of afplakband. 

Lijst met vragen. Zie voor voorbeelden waaruit een keuze gemaakt kan worden 

bijlage I. 

 

2. Je eigen keuzestijl ontdekken  
 

Doelen 

De leerling kan zijn eigen keuzestijl herkennen en uitleggen. 

De leerling kan bepalen welke keuzestijl hij in sommige situaties ook zou 

kunnen/willen gebruiken. 

 

Proces 

a. Leg (of hang) door de ruimte de zeven posters met de zeven keuzestijlen. 

b. Laat leerlingen door de ruimte heen lopen om alles te lezen en laat ze gaan 

staan bij de keuzestijl die ze het meest bij zichzelf vinden passen. 

c. Wanneer ze bij hun keuzestijl staan, moeten ze in gesprek gaan met de 

mensen om zich heen door een voorbeeld te noemen van een keuze die ze 

op die manier hebben gemaakt. 

d. Vraag plenair (wanneer iedereen nog bij zijn keuzestijl staat) een aantal 

leerlingen om uit te leggen waarom ze daar staan.  

e. Stel de vraag wie wel meerdere keuzestijlen heeft. (Dit is vaak het geval!) 

Je kunt dan uitleggen dat je op verschillende momenten op verschillende 

manieren kunt kiezen. Vraag daar voorbeelden bij of geef ze zelf. 

f. Stel de vraag wie graag op een andere manier keuzes zou willen maken (en 

dat lastig vindt). Je kunt ook een nog een keer vragen aan de leerlingen om 

te gaan staan bij de keuzestijl die ze zouden willen leren.  

g. Laat opdracht 1 als huiswerk invullen. 
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Tijdsduur 

15 tot 20 minuten 

 

Opstelling 

Door de ruimte kunnen lopen, posters kunnen eventueel op tafels. 

 

Toelichting/aandachtspunten 

Leerlingen vinden het erg leuk om op deze manier te ontdekken op welke 

manier ze keuzes (kunnen) maken. Sommige leerlingen vinden het moeilijk om 

te kiezen bij welke ze nu moeten gaan staan wanneer ze meerdere keuzestijlen 

hebben. Vraag dan welke keuzestijl ze hebben bij een grote keuze. Hierover kun 

je ook met de hele groep in gesprek gaan. Dat het voor je manier van kiezen ook 

uitmaakt of het een grote of een kleine keuze is. 

 

 (Docenten)materiaal 

Posters met de keuzestijlen. (Bijlage II) 

Opdracht 1: Op welke manier kies ik? (zie opdrachten leerlingen) 

 

 

 

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  

opdrachten en 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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