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Voorwoord
Namaste!

Erg fijn dat je nieuwsgierigheid je naar deze toolbox heeft gebracht. We hopen dat je hier inspi-

ratie vindt om op een warme en uitnodigende manier met je leerlingen aan de slag te gaan. 

Om verhalen en inzichten te delen. Om van elkaar te leren. Om open te staan voor ieders unieke 

perspectief.

Deze toolbox kwam tot stand uit een samenwerking tussen formeel onderwijs (het Stedelijk On-

derwijs van Antwerpen) en informeel onderwijs (project FUEL uit India). FUEL staat voor ‘forward 

the understanding of every life lesson’ – ‘het begrip van elke levensles bevorderen’. En dat is 

exact wat we in het Stedelijk Onderwijs proberen te doen. Omdat onderwijs niet alleen voorbe-

reidt op het leven, maar ook het leven zelf is. Omdat je overal en van iedereen kan leren. Laat 

ons dat samen vieren!

Veel inspiratie en plezier gewenst!

Jeroen Lauwers, Stedelijk Onderwijs Antwerpen (en geoefend powernapper)

Deepak Ramola, Project FUEL (en verstokt aardappelliefhebber)

versie 15/05/2019
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1. Voor de duidelijkheid…
Wat is een levensles precies?

Het is om te beginnen misschien makkelijker te zeggen wat het niet is. Het is geen quote uit 

een boek of een film, geen zin uit een lied of een titel uit een magazine. Een levensles is iets dat 

het leven zelf jou geleerd heeft. Misschien was een moeilijke les, misschien een makkelijke, een 

banale of een diepe, een lange of een korte, een grappige of een serieuze, maar het belangrijkste 

is dat jij het geleerd hebt! Jij hebt de les als het ware uit het leven getrokken. Wat het ook is, jij 

hebt erover nagedacht, het onder woorden gebracht en het jou eigen gemaakt.

Je mag maar hoeft geen buitengewoon leven te leiden om een levensles te leren. Misschien 

kwam de les plots aanwaaien of is het iets wat je pas na maanden of zelfs jaren hebt bereikt. Dat 

doet er weinig toe. Wat belangrijk is, is dat jij leeft. Volledig. In het heden, zoveel mogelijk. In 

connectie met anderen. En bewust.

Waarom met levenslessen werken?

Geen enkel leven ziet er exact hetzelfde uit, en gelukkig maar. Maar er zijn enorm veel gelijkaar-

dige gebeurtenissen, ervaringen en inzichten die ons als mens overkomen. Het prachtige aan de 

menselijke soort is dat we onze eigen kijk op die dingen onder woorden kunnen brengen, en op 

die manier een schat aan wijsheid kunnen aanbieden aan onze medemens. Zo kunnen we ons 

wapenen met een arsenaal aan verhalen om de uitdagingen van het leven tegemoet te treden.

Door interesse te tonen in elkaars levenslessen, verlaten we het onderwijsmodel waarin één 

persoon (de leerkracht) alle antwoorden in het leven zou kunnen uitstrooien over een groep 

ontvangers (de leerlingen). Naarmate klassen diverser zijn en worden, groeit de noodzaak om te 

expliciteren hoe elk van ons naar het leven kijkt, en hoe dit inzicht anderen kan verrijken. Wie 

weet heeft je klasgenoot wel een prachtige manier om met stress om te gaan, om een glimlach 

op iemands gezicht te toveren, of om te herstellen van een gebroken hart. Levenslessen delen 
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maakt ons meer empathisch en gevoelig voor andermans perspectief. Je kan als leerkracht op ge-

lijke voet participeren aan de activiteiten van de leerlingen, waardoor ze ook leren dat ze kritisch 

kunnen kijken naar de ‘waarheid’ van de leerkracht: misschien heeft die ook niet altijd gelijk, 

maar hij of zij probeert het wel goed te doen.

Tegelijk doet het werken aan levenslessen mensen beseffen dat het niet evident is om te ex-

pliciteren wat het leven jou precies geleerd heeft. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, wel 

doorleefde en simplistische antwoorden. Diepgaand werken met levenslessen daagt ons uit om 

bewust stil te staan bij de persoon die we worden en geworden zijn, en die inzichten ook voor 

onszelf te verankeren. Persoonlijke versterking en genereus delen gaan dus hand in hand.

Levenslessen geven ook aanleiding om te werken aan de groepsdynamica in je klas. En om als 

leerkracht een echt, authentiek en kwetsbaar richtpunt voor je leerlingen te zijn. Want ondanks 

alle alledaagse bekommernissen zoals lesinhoud, lestijden van 50 minuten en leerplanrealisatie 

mogen we niet uit het oog verliezen dat de kern van onderwijs nog altijd diepmenselijk is. En dat 

het de taak van de leerkracht is om, zoals Hannah Arendt zegt, de wereld zo graag te zien dat we 

het goede ervan willen meegeven aan onze leerlingen, en onze leerlingen zo graag te zien dat 

we ze de vrijheid geven om die wereld naar hun eigen hand te zetten.

Wat hebben levenslessen met Actief Burgerschap te maken?

Bij het Stedelijk Onderwijs geloven we dat een samenleving sterker wordt als iedereen er een 

eigen actieve bijdrage aan levert. Een actieve bijdrage vertrekt vanuit kennis van wat de samen-

leving nodig heeft, maar ook vanuit een eigen inzicht in wat jij als mens eraan kan bijdragen.

Werken met levenslessen maakt van ons betere democratische burgers. Een democratie betekent 

letterlijk ‘de macht van mensen’. Die macht groeit als iedereen zijn eigen inzichten en ervaringen 

deelt en op die manier zijn of haar puzzelstukje bijdraagt aan de oplossing om het samenleven in 

de grootstad beter te maken. Samenleven is mensenwerk, en het is belangrijk dat leerlingen en 

cursisten beseffen dat een open en genereuze houding een krachtige hefboom is om samen de 

code van een vruchtbaar leven in connectie te kraken.

De kwaliteit van een levensles wordt niet per se bepaald door de leeftijd, ervaring of intelligen-

tie van de persoon die ze deelt. Door toedoen van project FUEL en sociale media gaan inzichten 

van kinderen van 5 jaar tot ouderen van 99 jaar de hele wereld rond, en raken ze de levensloop 

van duizenden mensen op een betekenisvolle manier. Door ervan uit te gaan dat ieders levensles 

aanleiding kan bieden tot nieuwe of hernieuwde inzichten, worden we in ons denken inclusie-

ver, waarderender en nieuwsgieriger naar anderen. Het opent de poorten naar (zelf)kritisch en 

creatief denken, samenwerken en levenslang leren. Allemaal noodzakelijk vaardigheden voor 

21e-eeuwse burgers.
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Als leerkracht kan je ervoor zorgen dat levenslessen niet alleen gelezen of beluisterd, maar ook 

ervaren worden in de klas. Dit kan je doen door met je leerlingen concrete activiteiten te doen 

rond bestaande levenslessen. Zo raken je leerlingen vertrouwd met het concept, en geef je hen 

de kans om de kracht van het delen van levenslessen aan den lijve te ondervinden.

Hieronder vind je zeven activiteiten als voorbeeld, die je zo met je leerlingen kan doen. Ze zijn 

opgesteld met de volgende principes in gedachten:

• De opdracht moet iedereen aan het werk zetten.

• De opdracht moet makkelijk te doen zijn met beperkte middelen.

• Er is een rechtstreeks verband tussen de activiteit en de levensles, waardoor je in een 

 reflectie-/discussiemoment kan stilstaan bij wat de levensles voor ieder van de  

 deelnemende leerlingen betekend heeft.

De activiteiten richten zich voornamelijk op de oudste kleuters of ouder. Met de allerjongere 

kleuters is het natuurlijk niet evident om hen zelfstandig aan de slag te laten gaan, maar er zijn 

zeker manieren om de activiteit meer groepsgericht te laten werken. Of je kan de levenslessen 

gebruiken om in een kringgesprek te spreken over jezelf, emoties, lessen en inzichten. Een aantal 

kleuters kan zeker een paar levenslessen linken aan dingen die ze zelf meegemaakt hebben, en 

sommigen willen daar ongetwijfeld heel graag over vertellen.

2. Hoe werken rond 
bestaande levensles-
sen: zeven concrete 
voorbeelden 
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1. “Stel jezelf voor met liefde” (Anoniem, 14 jaar, India)

Geschikt voor:  Alle mensen ouder dan 5 jaar.

Activiteit: Vraag aan iedereen om zichzelf voor te stellen. Geef hierbij nog geen in-

structies. Veel mensen zullen zich hier beperken tot een droge voorstelling. Zelf geef 

je het goede voorbeeld: zeg je naam met veel energie en vertel iets bijzonders over 

jezelf dat niemand weet (bijvoorbeeld ‘ik eet graag aardappelen’, ‘ik doe graag dutjes 

van 15 minuten’, ‘ik ga supergraag rondtrekken met een tent in de natuur’, ‘ik ontbijt 

elke zondag met een tas thee en drie speculaasjes’,…).

Vervolgens vraag je aan de klas om door elkaar te lopen. Elke keer dat je in je handen 

klapt, stellen de leerlingen zich aan elkaar voor met liefde. Na de wederzijdse voor-

stelling schudden ze elkaar de hand, en gaan ze verder op zoek naar iemand nieuw.

Na dit rondje vraag je aan de leerlingen wat hen vooral is bijgebleven van een ander 

iemand. Wat zou de hele klas moeten weten?

Deze oefening kan je een paar keer in de loop van het jaar herhalen, en je kan de leer-

lingen vragen zich telkens op een andere manier aan elkaar voor te stellen.

Algemene uitleg (om kort te bespreken in de klas): In ons leven moeten we ons on-

telbaar keer voorstellen. Velen gebruiken daarbij ‘details’: ze vertellen hoe oud ze zijn, 

wat ze doen, in welke klas te zitten of welk werk ze doen. De details zeggen eigenlijk 

maar weinig over wie we echt zijn, en veel mensen vinden dit ook saai. We verspillen 

veel tijd van ons leven hiermee.

Als je jezelf met liefde voorstelt, geef je de anderen de kans om echt naar je te luiste-

ren, en onmiddellijk te weten wie je bent. Mensen reageren positief op mensen die 

laten voelen dat ze zichzelf graag zien. Zo wek je interesse, en geef je mensen het 

gevoel dat je echt geïnteresseerd bent om een betekenisvolle band met hen op te bou-

wen.

Je hebt meestal maar een keer de kans om je voor te stellen aan iemand, en wie weet 

kan die persoon je volgende beste vriend zijn, of iemand die jou kan helpen bij een 

probleem, of je latere echtgenoot of echtgenote,… Als je je toch moet voorstellen, 

zorg ervoor dat het blijft plakken.
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2. “Hou van jezelf” (Anna, 11 jaar, België)

Geschikt voor: Alle mensen ouder dan 5 jaar.

Introductie: Deze levensles is van Anna, een leerling uit Antwerpen die gepest werd op de speel-

plaats. Uiteindelijk heeft een klasgenoot en een leerkracht voor haar opgenomen, waardoor het 

pesten gestopt is. Tijdens het pestgedrag hield ze één waarheid altijd voor ogen: dat ze belang-

rijk was en er mocht zijn. Ze leerde dat het belangrijkste is om jezelf in alle omstandigheden 

graag te zien.

Activiteit: We zijn allemaal een optelsom van dingen waar we trots en dingen waar we minder 

trots op zijn. 

Iedereen heeft een blad papier en een pen voor zich. De leerlingen tekenen zichzelf met daarop 1 

ding groot waar ze trots op zijn (vb. een voet, een neus, een hart, de hersenen…) en 1 ding klein 

waar ze graag wat beter zouden zijn. Zeg hen hier dat ze hun tekening ook alleen voor zichzelf 

mogen maken, en zelf mogen kiezen wat ze ervan laten zien aan de anderen.

Als iedereen klaar is, vraag je aan mensen om hun tekening toe te lichten. Ze mogen die teke-

ning tonen of niet. Ze mogen ook kiezen of ze alleen hun groot ding vertellen, alleen hun klein 

ding, of allebei.

Algemene reflectievragen (om te bespreken in de klas): Is het makkelijker om te zeggen waar 

je trots op bent of waar je niet trots op bent? Is het makkelijk om jezelf graag te zien voor alles 

wat je bent en hebt? Bij wie zou je langsgaan als je onzeker bent over bepaalde zaken? Kan je 

terecht bij iemand bij wie je je veilig voelt? Is het makkelijker om anderen graag te zien dan om 

jezelf graag te zien?

3. “Wees geduldig” (Saaquib, 21 jaar, India)

Geschikt voor: Alle mensen ouder dan 5 jaar.

Activiteit: Er is een grote klok aanwezig in de ruimte, of een stopwatch die iedereen kan zien. 

Iedereen heeft een pen en een blad papier voor zich.

Vraag aan de leerlingen om hun naam op te schrijven. Hoe lang heeft dat geduurd? Afhankelijk 

van de leeftijd duurt dit tussen de 2 en de 10 seconden. We zeggen vaak dat geduld belangrijk is 

in het leven. Maar we nemen niet zo heel vaak de tijd om grondig met dingen bezig te zijn. Daar-

om vraag je aan de leerlingen om hun naam heel langzaam te schrijven, zonder hun pen van het 

papier op te lichten:

• Voor leeftijdsgroep 5-8 jaar: 5 minuten.

• Voor leeftijdsgroep 8-12 jaar: 10 minuten.

• Voor leeftijdsgroep 12-15 jaar: 15 minuten.

• Voor ouder: 20 minuten.
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Zet de tijd zichtbaar ter beschikking. Niemand mag met iets anders bezig zijn dan zijn of haar 

naam te schrijven.

Na de activiteit vraag je om aan de leerlingen om een tijdslijn te tekenen van de tijd die je hen 

gegeven hebt om hun naam te schrijven. Als leerkracht kan je zelf, als je de activiteit hebt mee-

gedaan, een tijdslijn voor jezelf aan het bord maken. Vraag de leerlingen om aan te duiden:

• Tijdens welke periode was je geconcentreerd bezig met de opdracht?

• Tijdens welke periode heb je opgegeven?

• Tijdens welke momenten heb je naar de klok gekeken? (Hielp dat? Of net niet?)

• Tijdens welke momenten heb je je rustig gevoeld?

• Tijdens welke momenten was je blij?

• Tijdens welke momenten was je boos?

Algemene reflectievragen (om nadien te bespreken in de klas):

Op basis van de 6 opdrachten bij de tijdslijn hebben de leerlingen hun eigen gedrag tijdens de 

opdracht geanalyseerd.

We kunnen het belang van geduld wel erkennen, maar vaak nemen we er weinig te tijd voor. 

Zijn er dingen in je hoofd gebeurd die anders niet zouden gebeuren? Zijn er activiteiten (zoals 

tekenen, strijkparels leggen, breien, uit het raam staren in de trein…) die je zelf soms doet om 

rust te creëren? Ben je bereid om gewoon te wachten tot er iets gebeurt?

We leven in een tijd die ons vertelt dat je je nooit nog hoeft te vervelen, met smartphones in de 

hand, digiboxen die alles kunnen opnemen en Ipads die ons pad kruisen. Is dit een goede zaak? 

Heeft de oefening die je gedaan hebt ervoor gezorgd dat je nu anders hiernaar kijkt?Is er een 

waarde aan vervelen?

Eventueel kan je dat nog linken aan dit online videofragment van Peter De Graef: https://www.

canvas.be/video/wereldbeeld/peter-de-graef-wat-is-de-belangrijkste-les-voor-onze-kinderen. 

4. “Blijf kijken” (Avijit, 23 jaar, India)

Geschikt voor: Alle mensen ouder dan 10 jaar.

Activiteit: De leerlingen zitten per twee naast elkaar hebben een blad papier voor zich. De leer-

kracht heeft een timer. De leerkracht klapt in zijn of haar handen, waarna de leerlingen 3 secon-

den naar elkaar kijken, dan klapt de leerkracht opnieuw. De leerlingen kijken vervolgens naar 

hun blad, en hebben 5 seconden om iets kort op te schrijven over wat ze gezien hebben. Dan 

klapt de leerkracht opnieuw, waarna de leerlingen weer drie seconden naar elkaar kijken. Dan 

weer 5 seconden naar het blad. De leerlingen moeten telkens iets nieuws schrijven dat ze zien.

Herhaal dit (3’’ kijken + 5’’ schrijven) minstens 25 keer.  Het daagt de leerlingen uit om steeds 

iets nieuws te zien, en actief te blijven kijken.

Nodig een paar leerlingen uit om hun lijstje met observaties voor te lezen. Vraag de klas op 

te letten welk soort observaties de leerlingen gemaakt hebben (kleren, uiterlijk, karakter, ge-

drag,…). Eventueel kan je die op het bord categoriseren, zodat je voor de leerlingen duidelijk 

maakt op welke manieren en niveaus we naar elkaar kijken.
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Algemene uitleg (om te bespreken in de klas): Als mensen zijn we snel geneigd om dingen te 

benoemen, en eens we het benoemd hebben, stoppen we vaak met kijken. Als we onszelf uitda-

gen om vaker of langer te kijken, zie je steeds nieuwe dingen die je oordeel over iemand kunnen 

bijstellen.

Deze activiteit kan je linken aan stereotypen, vooroordelen en racisme. Vaak gaan we ervan uit 

dat iemand met bepaalde eigenschappen dan ook wel zo en zo zal zijn, tenzij we de tijd nemen 

om naar de persoon zelf te kijken en de veelzijdigheid en eigenheid ervan te zien. Blijven kijken 

kan ons dus helpen om een beter oordeel over een individu te hebben, minder mensen uit te 

sluiten, minder te pesten,…

Merken leerlingen soms bij zichzelf dat dit moeilijk is? Dat ze snel een oordeel klaar hebben, 

maar het moeilijk kunnen uitstellen? Dat het makkelijker is om snel weg te kijken dan om te 

blijven kijken?

Uitbreiding: Eventueel kan je de oefening herhalen met een andere persoon in de klas. Je kan 

dan vragen dat de leerlingen elkaar aan de hand van hun observaties voorstellen aan de rest van 

de klas als spreekoefening. De leerling die geobserveerd is kan vervolgens reageren of alles wat 

aan hem of haar wordt toegeschreven ook klopt.

5. “Focus op de gelijkenissen, niet op de verschillen” (Nicole, 21 jaar, 

Zuid-Afrika)

Geschikt voor: Alle mensen ouder dan 6 jaar.

Activiteit: Vraag aan de leerlingen om een appel te tekenen op een blad papier. Vervolgens no-

dig je hen uit om hun appel te vergelijken met die van hun buurman of –vrouw in de klas. Vraag 

hen om drie vergelijkingspunten op te schrijven (noot: spreek niet van ‘verschillen’ of ‘gelijkenis-

sen’ in de instructie).

Vraag een aantal leerlingen om hun vergelijkingspunten te delen met de klas. Sommigen zullen 

hierbij gelijkenissen aanhalen (‘we hebben allebei appels’), anderen zullen meer focussen op de 

verschillen (‘de mijne is rond, de andere is meer ovaal’). 

Algemene uitleg (om te bespreken in de klas): De activiteit laat zien dat je bij vergelijken zowel 

op gelijkenissen kan focussen als op verschillen. Vraag de leerlingen via handopsteking welk van 

beide bij hen overheerst. Vaak is het zo dat hoe ouder mensen worden, hoe meer ze op de ver-

schillen gaan focussen. Maar misschien is je klas wel de uitzondering op de regel.

Dit is ook een belangrijke levensles als je met mensen omgaat. Je kan ofwel focussen op alles 

waarin je verschilt van iemand – en dan wordt het moeilijk om met iemand een band op te bou-

wen -, of je kan ook kijken op welke manier je gelijkt op een ander. Voor Nicole, een vrouw van 

21 die als dochter van een diplomaat de hele wereld afreisde, is dit een cruciaal principe wan-

neer ze ergens nieuw belandt. Zo heeft ze met tal van mensen van verschillende culturen een 

band weten op te bouwen.
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6. “Haast je niet voor de bus, er komt altijd wel een volgende” (Catherine, 35 

jaar, België) 

Geschikt voor: Alle mensen ouder dan 3 jaar.

Activiteit: De leerkracht verdeelt de klas in drie delen: één hoek is de starthoek, de hoek daar-

tegenover in de klas is de finishhoek, en daartussen ligt een neutrale zone. Bij kinderen tot 7 

jaar is het toegelaten om te spreken, vanaf 8 jaar moet deze opdracht in absolute stilte worden 

uitgevoerd. De leerlingen moeten van de starthoek naar de finishhoek geraken, maar er mag 

maar 1 iemand tegelijk de starthoek verlaten. Als er twee mensen zich in tegelijk in de neutrale 

zone bevinden, is de opdracht mislukt. Hieraan kan je als leerkracht een beloning voor de groep 

koppelen.

De leerlingen moeten zich in absolute stilte organiseren, en ervoor zorgen dat ze van de start-

hoek naar de finishhoek geraken.

Algemene uitleg (om te bespreken in de klas): De sleutel om dit goed te doen is te beseffen dat 

je niet onder tijdsdruk staat, en dus perfect kan coördineren wie wanneer oversteekt. Als ieder-

een geduldig is, is dit een zeer gemakkelijke opdracht. Dit linkt aan de levensles van Catherine, 

een leerkracht uit Antwerpen, die deze les van haar grootmoeder gekregen heeft. Als je beseft 

dat iedereen aan de beurt komt, en dat we niet allemaal zo snel mogelijk aan de overkant moe-

ten geraken, is deze opdracht zeer gemakkelijk.

Een groep vol zelfverklaarde leiders zal het moeilijker hebben om deze opdracht tot een goed ein-

de te brengen. Dit is dus ook een opdracht om mensen die wat afwachtender zijn op hun waarde 

voor de groep te wijzen.
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7. “Focus is het belangrijkste in het leven, maar balans staat daar nog boven” 

(Nisha, 7 jaar, India)

Gericht op: Alle mensen ouder dan 13 jaar.

Activiteit: Vraag als leerkracht dat je leerlingen zoveel keer klappen als het cijfer dat je hen zegt. 

Het is belangrijk dat ze goed tesamen klappen. Als ze dit tot op het einde kunnen doen, winnen 

zij de uitdaging, anders wint de leerkracht. 

Als de leerkracht bijvoorbeeld ‘2’ zegt, klappen de leerlingen 2 keer. Zegt de leerkracht ‘3’ klap-

pen ze drie keer. Als leerkracht is het belangrijk dat je het tempo redelijk hoog legt, zodat de 

leerlingen snel en intuïtief moeten handelen.

Op een bepaald moment zeg je als leerkracht ‘0’, en is het natuurlijk de bedoeling dat er niet 

geklapt wordt. Dit lukt zeer zelden, omdat veel leerlingen zo gefocust zijn op de stem van de leer-

kracht dat ze sowieso zullen beginnen klappen als ze die horen.

Bij een tweede herhaling geef je hen een trucje mee. Vraag hen om hun ogen te sluiten, en niet 

te letten op de stem van de leerkracht, maar op het geklap van de leerlingen rond hen. Dus niet 

hun aandacht focussen op de leerkracht, maar verdelen over de groep. Er is geen garantie dat dit 

lukt, maar de kans dat dit lukt, wordt normaliter aanzienlijk groter. 

Eventueel herhaal je de oefening nog een derde keer.

Algemene uitleg: We focussen ons allemaal op bepaalde dingen het leven, en het is prachtig dat 

we dat doen, maar om een vervuld leven te hebben, moet je je aandacht ook balanceren tussen 

alle zaken die je in het leven moeten doen, of die andere mensen van je verwachten.

Sommigen zijn bijvoorbeeld heel hard met hun carrière bezig, en verwaarlozen hun familie. An-

deren zijn steeds met voetbal bezig, en verliezen hun huiswerk uit het oog.

Geef de leerlingen de volgende opdracht: stel een lijstje op met twee kolommen: een kolom ‘fo-

cus’, en een kolom ‘balans’. Schrijf vijf dingen op waar je sterk op focust in je leven: dingen waar 

je veel mee bezig bent, waar je je op toelegt. Schrijf in de andere kolom vijf dingen die je meer in 

balans zou moeten brengen. Vraag aan de leerlingen om hun lijstjes te delen. Welke inzichten le-

vert dit op? Waar zouden leerlingen eventueel minder op focussen om meer balans in hun leven 

te brengen?
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a) Voor sommigen lijkt een levensles haast van zelf te komen, anderen hebben meer nood aan 

begeleidende vragen zoals:

 » Wat zou het belangrijkste advies zijn dat je aan iemand zou geven die je graag hebt?

 » Wat wil je mij leren, zodat ik het aan anderen kan doorvertellen?

 » Als je een goede vriend die je lang niet zal zien nog een ding kan meegeven, wat zou dat zijn?

 » Wat, denk je, heeft jouw leven jou geleerd?

 » Wat zouden mensen volgens jou nooit mogen vergeten in hun leven?

 » … 

b) Het is belangrijk bij het bedenken van een levensles om het verhaal erachter weer te geven: 

hoe heb je deze levensles bedacht? Wat is er gebeurd met jou dat je tot dit inzicht bent geko-

men? Is er iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld hierbij? Voor sommigen zal het verhaal 

eerst komen, en kan je met hen werken aan de levensles achter het verhaal, voor anderen zal 

er eerst een les zijn, en moet je op zoek naar het verhaal erachter. Beide paden zijn mogelijk en 

perfect ok.

c) Project FUEL ontwikkelde een ‘Life Lesson Journal’ (een levenslessendagboek – in het Engels!) 

waarin jongeren aan de hand van speelse en serieuze vragen geleidelijk naar hun zelfinzicht wor-

den begeleid. Het vraagt tijd en toewijding om dit dagboek te doorlopen, maar het helpt om te 

reflecteren over hun identiteit en tot een diepgaande levensles te komen. Je kan ook vragen uit 

het dagboek selecteren en naar het Nederlands vertalen als gespreksstof voor in de klas. Contac-

teer Jeroen Lauwers (jeroen.lauwers@so.antwerpen.be) als je graag een aantal dagboeken wil 

ontvangen.

3. Zeven tips om je 
leerlingen op weg te 
zetten naar hun eigen 
levensles
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d) Een levensles verwoorden kan voor sommigen een heel intieme ervaring zijn. Probeer aan te 

voelen of er voldoende veiligheid is in de groep om levenslessen openlijk te delen. Als dit niet 

het geval is, kan je tussenstappen inbouwen, door leerlingen individueel of in kleine groepjes te 

laten werken. Sommige leerlingen kunnen misschien blokkeren bij de gedachte dat ze iets moe-

ten delen in het publiek, dus voor hen kan het nodig zijn om hen niet te forceren en de ruimte 

te bieden om iets heel persoonlijk voor zichzelf of alleen voor de klasleerkracht te noteren. No 

stress.

e) Een fijne thuisopdracht kan zijn om de leerlingen hun ouders of andere dierbaren te laten 

interviewen over hun levensles. Op die manier kunnen ze op hun beurt geïnspireerd geraken, en 

dragen ze de kracht van levenslessen uit naar hun omgeving.

f) Doe als leerkracht sowieso mee met de oefening, omdat je mee deel uitmaakt van de klas. 

Probeer bij het delen van levenslessen aan te voelen of het best is dat je eerst gaat en het goede 

voorbeeld geeft, of dat je de ruimte biedt aan je leerlingen, zodat ze niet geïntimideerd zijn door 

jouw levensles. Dit is een beetje vingertoppengevoel.

g) Een eerste begin zal voor sommigen onwennig zijn, maar niets belet je om deze oefening jaar 

na jaar met de leerlingen te herhalen. Ze zullen wennen aan de vragen, bewust bezig zijn met 

hun eigen leven en tot meer en diepgaandere zelfinzichten komen. 
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a) De levenslessen die hierboven beschreven staan, worden gepresenteerd met kleine activi-

teiten. Als leerkracht kan je ook rond de levenslessen van de kinderen kleine groepsactiviteiten 

bedenken. Op die manier kunnen leerlingen niet alleen op een verstandelijk niveau de levensles-

sen tot zich nemen, maar ze ook aan den lijve beleven. Als leerkracht heb je de kans om als een 

prisma een levensles te laten uitstralen op de hele klasgroep.

b) Er zijn tal van manieren om op artistieke en creatieve wijze met levenslessen aan de slag te 

gaan. Leerlingen kunnen op individuele basis werken aan schilderijen, tekeningen, een digitale 

presentatie of collages om hun levensles visueel te presenteren. Of ze kunnen ook samenwerken 

aan een grotere collage, tekening, een gezamenlijk lied,…

c) Je kan ook werken met multimedia: foto’s, filmpjes, go-pro beelden, essays, digitale presenta-

ties. Voor oudere leerlingen kan je hier ook experimenteren met (sociale) media: Facebook, Insta-

gramverhalen, een schoolkrantje,… Je kan hen zo helpen om een positief verhaal over zichzelf op 

een sprekende wijze naar buiten te brengen.

d) Wil je de kinderen leren om hun individueel perspectief te overstijgen en (waarderend) naar 

elkaar te luisteren. Dan kan je een levenslessenverkiezing houden in de klas, of – met rijpere 

groepen – een klasdiscussie houden om de beste elementen van de levenslessen te bundelen tot 

één klaslevensles. Deze synthese kan je dan delen in de school: bijvoorbeeld via een pot met le-

venswijsheden die van klas naar klas gaat, of via posters, activiteiten, een klasradioprogramma, 

een kettingbrief…

e) Het levenslessendagboek waarover hierboven al gesproken werd kan groepen uit het secun-

dair helpen om op een speelse wijze levensinzichten te bereiken en uit te wisselen. Wil je samen 

met het team Actief Burgerschap zoeken naar levenslessengespreksstof voor groepen in het 

basisonderwijs? Contacteer dan jeroen.lauwers@so.antwerpen.be en we maken er samen werk 

van in jouw klas.

4. Zeven ideeën om met 
de levenslessen van de 
klas aan de slag te gaan

mailto:jeroen.lauwers%40so.antwerpen.be?subject=
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f) Wil je als klas wat fleur en wijsheid brengen in je school? Dan kan je van de klas een levens-

lessenmuseum maken en anderen (ouders, medeleerlingen, leerkrachten,…) uitnodigen om hen 

te inspireren. Of je kan in de school met vrijwillige leerlingen en leerkrachten een wijsheidsclub 

vormen, die acties bedenkt en coördineert om het wijsheidspotentieel van de school te benutten 

en zichtbaar te maken.

g) Voor oudere leerlingen kan het een krachtige ervaring zijn om met de klas de levenslessen van 

de leerkrachten in de school te gaan documenteren via tekst of video. Project FUEL realiseerde 

dit onder de naam van het ‘out of syllabus’ project: wat kan jij me leren dat niet in jouw hand-

boek staat? 

Zie https://www.youtube.com/watch?v=O-Sv_YUuIss voor een inspirerende video!

Ook de Facebookpagina van Project FUEL biedt een schat aan inspirerende reportages, inter-

views, rubrieken en dergelijke die je de brede mogelijkheden laten zien.

https://www.youtube.com/watch?v=O-Sv_YUuIss
https://www.facebook.com/ProjectFUELOfficial/
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5. Onze uitdaging: 
samen bouwen aan een 
grote levenslessenbank 

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, dat zijn meer dan 60 000 mensen om te ontdekken, meer 

dan 60 000 perspectieven om uit te leren, meer dan 60 000 doorleefde verhalen om uit te zoeken 

hoe we in het leven kunnen staan!

Voor een filmpje van deze oproep, zie op https://youtu.be/5t8IHcUlZAg.

In de eerste plaats is het van belang dat je in direct contact kan leren van je leerlingen en je 

klasgenoten. Daarvoor zet deze toolbox je op weg. Maar het is ook waardevol om de rijkdom aan 

wijsheid van jouw school te delen met de grote organisatie van het Stedelijk Onderwijs, zodat we 

er allemaal uit kunnen putten voor de toekomst. Zo stijgt het leerpotentieel uit boven de gren-

zen van scholen, rollen en generaties!

Om dit te realiseren willen we een ruime levenslessenbank aanleggen met levenslessen van alle 

leeftijden, rollen en perspectieven in de organisatie. We dagen onze scholen dan ook uit om al 

hun levenslessen met ons te delen.  

Ook jij en al je leerlingen kunnen actief bijdragen aan de deze levenslessenbank: upload je eigen 

levensles en/of die van je leerlingen via dit online formulier: https://docs.google.com/forms/d/

1qIViWRMh_gBha7h7B938nZd0TagsI5Pe_odTzyiEYKk/edit.

Als bedanking voor zijn of haar bijdrage ontvangt iedere bijdrager een persoonlijk certificaat in 

zijn of haar mailbox, dat je kan afdrukken en een plaats geven in de klas of thuis.

Laten we samen ’s werelds grootste verzameling aan levenslessen maken, als een onuitputtelijke 

bron voor levenslange inspiratie!

https://youtu.be/5t8IHcUlZAg
https://docs.google.com/forms/d/1qIViWRMh_gBha7h7B938nZd0TagsI5Pe_odTzyiEYKk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qIViWRMh_gBha7h7B938nZd0TagsI5Pe_odTzyiEYKk/edit

