
DOE OOK MEE MET MOVE YOUR WORLD! 
• Een positieve boost voor de leerlingen en de school;
• Een concrete invulling van burgerschapsvorming;
• Jongeren ontdekken hun talenten en ontwikkelen 21st century skills; 
• Kleine investering met grote impact.

BLOK 3  |  3 LESUREN - IN ACTIE KOMEN

BLOK 4  |  1 LESUUR - SUCCESSEN VIEREN

BLOK 1  |  1 LESUUR - WIE BEN IK?

BLOK 2  |  2 LESUREN - TALENTEN ONTDEKKEN 

Doel Leerlingen ontdekken maatschappelijke thema’s en 
maken een keuze voor welk thema ze in actie willen komen.
Hoe? Leerlingen voeren in groepjes opdrachten uit aan de hand 
van een video. Zij gaan aan de slag met thema’s zoals ontmoeting 
en contact, veiligheid en welzijn of kunst en cultuur.

Doel Leerlingen ontdekken hun eigen talenten en bedenken hoe 
ze die talenten kunnen inzetten binnen een zelfbedachte actie.
Hoe? Leerlingen brainstormen samen met de trainers en doen 
een kwaliteitenspel om tot een taakverdeling te komen.

Doel Leerlingen ontdekken hoe leuk het kan zijn om iets te doen 
voor een ander.
Hoe? Leerlingen voeren hun actie zelfstandig uit. Ze leggen hun 
actie vast door het maken van foto’s of een vlog/video.

Doel Leerlingen vieren hun successen en kijken met trots terug 
op hun resultaat.
Hoe? Leerlingen geven elkaar complimenten, krijgen een certificaat 
en blikken terug op de actie aan de hand van een schrijf- en teken-
opdracht en hun gemaakte beeldmateriaal. 

HET LESPROGRAMMA BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN

“Eerst durfden we mensen niet aan te spreken, maar toen we het toch deden was het best leuk dat het lukte. ” - Vmbo-leerling (14 jaar)

“Leerlingen worden 

vrijgelaten in hun keuze 

en kunnen er echt wat van 

maken!” - Docent

Move your world is een initiatief 
van Stichting Move en wordt 
mogelijk gemaakt door:

“De leerlingen doen je echt versteld staan met de mooie acties die ze bedenken!” - Trainer (20 jaar)
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• Deelname door minimaal 2 klassen vmbo jaar 1 en 2;
• Voor blok 2 en 4 is per klas een lokaal met computer en  
 digibord met geluid nodig;
• We vragen een kleine bijdrage per leerling;
• Na bevestiging ontvangt u een offerte;
• Na tekenen ontvangt u de benodigdheden voor blok 1.

MOVE YOUR WORLD OP JOUW SCHOOL
Wij maken graag samen met jou een planning die past bij jouw school. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om de blokken in te plannen tijdens een 
projectweek of om gedurende een maand elke week een blok uit te 
voeren.

VOORBEELD: IN EEN (PROJECT)WEEK
DAG 1 - De docent geeft blok 1

DAG 2 - Move your world-trainers geven blok 2, docent is aanwezig

1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Klas 1 Blok 2

Klas 2

Klas 3 Blok 2

Klas 4

Klas 5 Blok 2

Klas 6

Klas 7 Blok 2

Klas 8

DAG 3 - Leerlingen voeren acties zelf uit

DAG 4 - Move your world-trainers geven blok 4, docent is aanwezig

1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Klas 1 Blok 4

Klas 2

Klas 3 Blok 4

Klas 4

Klas 5 Blok 4

Klas 6

Klas 7 Blok 4

Klas 8

PRAKTISCHE INFORMATIE

“Een mooie voorbereiding 

op de toekomst!” - Docent

“Mogen we echt zelf een actie bedenken? Cool!”Vmbo-leerling (13 jaar)

“Mijn leerlingen hebben 

ervaren dat het leuk is om 

iets goeds te doen voor een 

ander!” - Docent

Veel scholen doen al mee, waaronder:


