
VOORSTELLEN VOOR 
DE LERARENOPLEIDING 

 
 

Het verschil maken 
 
Studenten in de lerarenopleiding willen zich ongetwijfeld inzetten voor goed onderwijs. Zij kunnen het 
verschil maken voor hun toekomstige leerlingen. Iedereen mag dat weten. Studenten mogen fier zijn dat 

ze leerkracht willen worden. 
 

“Ik wil als leerkracht het verschil maken door …” De studenten formuleren een antwoord op die vraag. Ze 
maken met hun boodschap ook een foto die ze posten op hun Instagramaccount met de hashtag 
#savedbythebell2019. 
 

Naast die concrete actie stellen we voor om in een lesmoment met de studenten na te denken over wat 

een goede leerkracht kan zijn. Hoe zien de studenten zichzelf voor de klas staan? Wat hebben leerkrachten 
nodig om goed onderwijs te kunnen geven? Welke kwalitatieve accenten willen toekomstige leerkrachten 

leggen? Allemaal vragen of thema’s waarover men in gesprek kan gaan. 
 

We bieden ook de traditionele postkaarten aan: “Zo’n leerkracht verdienen alle leerlingen”. Studenten 

schrijven een kaartje naar een leerkracht die voor hen iets heeft betekend. 
 

Het actiemoment kan je afsluiten met een fantastisch belgerinkel. Waarom daag je de studenten niet uit 
om allemaal tegelijk een ringtoon van hun smartphone te laten horen? 

 
 

ACTIESTAND 
 
Voorbereiding ACTIESTAND 
 

Affiches 
Hang de affiches met de oproep op goed zichtbare plaatsen in het hogeschoolgebouw: 
aan de fietsenstalling, aan het onthaal of secretariaat, aan het prikbord, in de leslokalen, 
in de toiletten, aan de kassa van het restaurant …  

 
Actiestand 
Stel de Saved by the bell-stand op in de inkomhal of op een drukbezochte plaats in de 
school. 

 
Opstelling 

 Er zijn 3 panelen 

 Plooi de zijkanten van elk paneel 

 Hang de panelen in een driehoek aan elkaar door de zijkanten aan elkaar te 

klemmen 

 Hang op de blanco wand de affiche met de tekstballon “Ik wil als leerkracht 

het verschil maken door …” 

  



Gebruik ACTIESTAND 
 
Motiveer studenten om op een A4 blad een antwoord te formuleren op de vraag: 

Ik wil als leerkracht het verschil maken door … 

 
Vraag de studenten om met hun antwoordblad een selfie of een foto te maken voor de 
Saved by the bell-stand in de inkomhal. Een zijde van de stand is een fotowand, voorzien 
van een tekstballon met ‘Ik wil als leerkracht het verschil maken door …’  
 
Laat hen vervolgens het blad op de stand hangen. Op een andere zijde (de blanco wand) 
worden alle boodschappen verzameld. 
 
Vraag de studenten om de foto’s op te laden op hun Instagramaccount. Laat hen zeker 
ook de hashtag: #savedbythebell2019 toevoegen. 
 
De studenten kunnen eventueel met de hashtag #savedbythebell2019 zoeken naar de 
foto’s van andere studenten in de lerarenopleidingen. 

 
 
 
 
 

IN HET LESLOKAAL 
 
Samen met de studenten kan je nadenken, uitwisselen, stelling innemen, discussiëren … over hoe 
leerkrachten het verschil kunnen maken voor goed onderwijs. 
 

Daarvoor kan je een of andere methodiek gebruiken om tot uitwisseling en gesprek te komen. 
 
NOTEREN OP HET BORD 

 
Maak vijf kolommen op het bord. 

 
Boven elke kolom komt een vraag of onderwerp. 
Deze kunnen zijn … 

 
- Welke rol/ rollen heeft een leerkracht in de klas? 
- Geef een actie, stelling, uitgangspunt … waarmee je 

het verschil kan maken. 
- Welke type leerkracht wil jij zijn? 
- Wat is er absoluut nodig om goed te kunnen lesgeven? 
- Wat kan ‘het verschil maken’ eerder tegenwerken? 

 
Geef een krijtje of stift aan twee of drie studenten. Die 
mogen iets invullen in een kolom naar keuze, daarna 
geven ze het krijtje of de stift door aan iemand anders. 
De bedoeling is om alle studenten te betrekken. 

 
Nadien kan je kort de antwoorden/ bedenkingen 
bespreken met de studenten. 

 
 
  



MINDMAP 
 
Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, 
die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema.  

(Wikipedia: Mindmap) 

 
Enkele voorbeelden: 

 
 

Een fragment uit het artikel en de video van Klasse: Mindmapping met kleuters 

 
Waarom mindmappen? 

 
Hoewel onderzoeken geen betere leereffecten aantonen bij kinderen, zijn mindmaps 
een handige werkvorm voor in de klas. 
• Mindmapping is een vorm van groepswerk. Een mindmap bundelt wat de leerlingen 

weten over het onderwerp. Leerlingen moeten logisch nadenken en linken zoeken 
tussen elkaars kennis en het geheel. 

• Met een mindmap geven de leerlingen zelf vorm aan hun leerproces. In hun eigen 
tempo laten ze de mindmap groeien in woorden en in beelden. Daardoor voelen 
zowel woord- en beelddenkers zich betrokken. 

 
Opbouw: een voorbeeld 

 
Zo vullen we de hoofdthema’s verder aan: 

 
  

https://www.klasse.be/26356/mindmapping-ook-met-kleuters/


ALLEEN, MET TWEE, ALLEMAAL SAMEN 
 
Geef de studenten enkele lege kaartjes/ briefjes. Daarop mogen ze bedenkingen schrijven 
bij het thema: als leerkracht kan je het verschil maken door …  
 
Na enkele minuten zetten de studenten zich per twee samen en bespreken ze kort wat er 
op hun kaartjes staat. Ze mogen elk 1 kaartje overhouden dat straks in het midden komt.  
 
Laat de studenten nu voor de hele groep hun geselecteerde bedenkingen of voorstellen in 
het midden leggen. Ze geven daar uiteraard een woordje uitleg bij. 
 
Gebruik daarna de bedenkingen of de voorstellen voor een klasgesprek. 

 
 

KAARTJE SCHRIJVEN 

 
De studenten schrijven een voorgedrukte ansichtkaart én versturen 
de kaart naar een leerkracht die voor hen het verschil gemaakt 
heeft. Er is ruimte vrij voor een persoonlijke boodschap aan die 
leerkracht. 
 
Zo wordt de boodschap ‘kwalitatief onderwijs overal en voor 
iedereen’ ruim verspreid in heel wat scholen. 
 
De invulkaart is ook digitaal beschikbaar op de website van Saved by 
the bell > Materiaal > Hoger. 

 
 
 

 
 

BELMOMENT 

 
Saved by the bell is heel eenvoudig: de bel laten 

rinkelen en uitleggen waarom elk kind en elke jongere 
recht heeft op goed onderwijs. 
 
Laat alle studenten een toffe ringtoon zoeken in hun 
smartphone. (Op de smartphone: Instellingen > Geluid 
/ Beltoon) 
 
Het belmoment kan dan een concert zijn van 
smartphone-beltoon-gerinkel. 
 
Of wil je toch een vintage schoolbel gebruiken? 
Alles kan, alles mag, zolang de boodschap overkomt: 
kwalitatief onderwijs voor iedereen! 
 

 
 
Voor meer informatie over Saved by the bell of voor extra bestellingen kan je terecht 
bij Studio Globo: jos.schockaert@studioglobo.be of tel. 02 520 05 30. 

Op de website van Saved by the bell kan je ook heel wat informatie vinden: 
www.savedbythebell.be. 

 
Goed onderwijs overal en voor iedereen! 
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