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Wat denk je van vrijwilligerswerk? 

 

Bouwstenen : Teambuilding & Empowerment; Media; Op stap /  

  Expert op bezoek; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan woordenschat over vrijwilligerswerk consolideren. 

 

Materialen 

 Werkaanbiedingen voor vrijwilligerswerk: kijk op websites voor 
vrijwilligerswerk, in de supermarkt, in de (buurt)krant...  

 Schoolbord 

 

Instructies 

 Laat de leerlingen associaties maken met de woorden. Maak een 

woordspin op het schoolbord. 

 Organiseer een groepsgesprek. 

Wie heeft er ooit vrijwilligerswerk gedaan? 

Wat vond je leuk? 

Wat vond je minder leuk? 

Waar heb je de baan gevonden? 

Wie doet er vrijwilligerswerk? 

Wat voor werk? 

Wie zou vrijwilligerswerk willen doen? Waarom? 

Welk werk past bij jou? Waarom? 

Waar zou je willen werken? Waarom? 

 

Variant 

 Laat de deelnemers één baan kiezen.  

 Laat elke deelnemer zijn/haar keuze motiveren. Waarom zouden ze een 
goede kandidaat zijn? 

 

http://www.alternativeways.eu/
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Tips voor de trainer 

Zorg ervoor dat de deelnemers niet gehinderd worden door obstakels zoals 
diploma's, vergunningen en andere zaken; het is slechts een inspirerende 

oefening. Misschien hebben de deelnemers nog nooit aan bepaalde opties 
gedacht. 

 

Link 

Vrijwilligerswebsites  
(Voor Nederland, b.v. Vrijwilligerscentrum Amsterdam: https://www.vca.nu, 

voor Vlaanderen: https://www.vrijwilligerswerk.be) 
 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Lezen 

 Spreken 

Kennis 

 Woordenschat 

 Zinsbouw 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

 Digitale competenties 

 Empowerment 

 Verbeelding, creativiteit en leren leren 
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