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Kromme Nieuwegracht 58 

3512 HL Utrecht 

Tel 030-2303575 

www.njr.nl  

 

Contactpersoon : 

Gaby Drenth, projectleider 

gabydrenth@njr.nl   
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Voor u ligt de docentenhandleiding van het project Shake Up. Er bestaan vier versies van dit project:  

 Shake Up - originele versie (3 dagdelen): jongeren van het speciaal en het regulier onderwijs 

bundelen hun krachten om samen iets goeds te doen voor een kwetsbare doelgroep.  

 Shake Up - aangepaste versie 1 (2 dagdelen): bij deze versie komen leerlingen van het 

regulier onderwijs op bezoek bij een VSO 1 -school. De leerlingen van het VSO zijn 

verantwoordelijk voor de organisatie van deze kennismakingsmiddag.  

 Shake Up - aangepaste versie 2 (2 dagdelen): jongeren van het regulier onderwijs ontdekken 

hun sterke punten en zetten deze in om samen iets te doen voor een kwetsbare doelgroep. 

 Shake Up - aangepaste versie 3 (2 dagdelen): jongeren van het speciaal onderwijs ontdekken 

hun sterke punten en zetten deze in om samen iets te doen voor een kwetsbare doelgroep. 

 

Dit is de handleiding voor: aangepaste versie 1. Deze handleiding is geschreven om u zoveel mogelijk 

te ondersteunen bij de coördinatie van dit project.  In de handleiding maakt u eerst kennis met het 

concept Shake Up – wat is het, waarom meedoen, hoeveel tijd kost de coördinatie en uitvoer? Taken 

voor u, als coördinerend docent, zijn op de volgende manier helder weergegeven: 

 Afspraken maken met de andere partijen (vb.) 

 

De training voorafgaand aan het Shake Up evenement kunt u inkopen bij de NJR trainerspool. In deze 

handleiding staat kort toegelicht wat u hiervan kunt verwachten. De organisatie van de kennismaking 

ligt in handen van uw leerlingen. Natuurlijk is het van belang dat dit in goede banen wordt geleid 

door middel van een goede voorbereiding en coördinatie op de dag zelf. In deze handleiding vindt u 

alles wat u hiervoor nodig heeft. NJR wenst u een zeer succesvolle Shake Up toe!  

 

 

 

 

 

 

Veel leerlingen van Mytylscholen zitten al vanaf hun vierde levensjaar op dezelfde school. De lange 

dagen op school, hun lichamelijke handicap en vaak ook sociaal-emotionele problemen in combinatie 

met een laag zelfbeeld, zorgen ervoor dat hun wereld betrekkelijk klein is. Buiten familie en school 

hebben veel van deze jongeren weinig contact met andere mensen, laat staan met leeftijdsgenoten 

zonder lichamelijke beperking. VMBO jongeren staan daarentegen midden in het leven, maar toch 

wordt er - ondanks dat dit het meest bezochte schooltype – vaak nog negatief en generaliserend 

gesproken over het VMBO. Het project Shake-Up brengt deze twee verschillende groepen jongeren 

samen. In deze aangepaste versie van het project leren jongeren elkaars leefwereld kennen, 

begrijpen en respecteren. Ze komen erachter dat iedereen sterke punten heeft, lichamelijk beperkt 

of niet. Ontwikkeling van jongeren vindt plaats op: sociaal contact, integratie, burgerschap en 

maatschappelijke betrokkenheid. Dit alles gaat gepaard met een betekenisvolle ervaring die ze de 

rest van hun leven niet vergeten.  

 

                                                      
1
 Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Waarom Shake Up? 



 

 
 

 

 

Aan dit aangepaste Shake Up traject kunnen maximaal 15 leerlingen per school meedoen. Het traject 

bestaat uit twee momenten binnen twee weken: 

1. Training van de NJR trainerspool op de Mytylschool en op de reguliere school 

2. Kennismakingsmiddag op de Mytylschool  

 

Hieronder vindt u een schema met de minimale tijdsinvestering waar u als coördinator rekening mee 

moet houden. Hierin zijn alle uren opgenomen die nodig zijn voor  de voorbereiding, het project zelf 

en de afronding. Alleen eventuele reistijd is hierin niet meegenomen.  

 

Vooraf  

Doornemen handleiding en contact NJR 1 uur 

Contact leggen en afspraken maken met de andere school 1 uur 

Tijdens traject   

Ondersteunen bij training van NJR  2 uur 

Voorbereiden Kennismaking 1 uur 

Begeleiden Kennismaking  2 uur 

Achteraf  

Evalueren met reguliere school en borgen project 1 uur 

 Totaal 8 uur 

 

Betrokkenheid NJR en kosten 

In overleg met de projectleider kunt u een datum en tijd bepalen voor de training. Ook is de 

projectleider beschikbaar voor vragen en advies betreft de coördinatie van de kennismaking. Shake 

Up heeft na 2015 helaas geen financiering meer voor dit project. De kosten om het project te draaien 

zijn echter betrekkelijk laag. Voor de training berekent NJR een bedrag van € 150,- per trainer (een 

training wordt gegeven door twee trainers). Daarnaast worden er nog reiskosten in rekening 

gebracht. De kosten voor dit Shake Up traject komen daarmee op: (2x€150,-) + (2x€30,-) = € 360,- per 

school. Als de trainingen plaats vinden op één dag (één in de ochtend, één in de middag) wordt er 

maar één keer 30 euro in rekening gebracht per school. Alle benodigde materialen kunt u zelf printen 

of worden meegebracht door trainers. Eventuele verdere kosten die gemaakt worden kunt u zelf 

bepalen (denk hierbij aan: eten en drinken tijdens de kennismaking, materialen die jongeren nodig 

hebben, aankleding van de middag, etc.)   

  

Coördinatie Shake Up 



 

 
 

 

 

Het project begint met een voorbereidende training, gegeven door trainers van de NJR Trainerspool. 

De pool bestaat uit een groep jonge enthousiaste trainers die qua trainingsstijl goed aansluiten bij de 

Shake Up doelgroep. Ze weten de juiste balans te vinden tussen theorie en praktijk, via veel 

reflectieve, interactieve en creatieve werkvormen. Na eerdere Shake Up trajecten is besloten om de 

trainerspool te blijven inzetten in plaats van een handleiding te schrijven voor docenten om zelf de 

training te geven. Deze keuze hebben wij gemaakt in samenwerking met deelnemende scholen. Deze 

hebben aangegeven dat het principe van ‘vreemde ogen dwingen’ ervoor zorgt trainers meer indruk 

maken op de groep dan wanneer de leraar de training zelf geeft. Daarnaast maken we bij NJR gebruik 

van het wetenschappelijk bewezen feit dat de grootste invloed op jongeren komt van jongeren zelf. 

Methodes die gebruik maken van dit gegeven (peer-to-peer invloed) hebben over het algemeen 

meer succes dan methodes die dit niet doen. De kern van de NJR Trainerspool en het succesvol 

werken met jongeren ligt dus in het maximaliseren van de rol die ze zelf, voor en met elkaar, spelen. 

Wel is het heel belangrijk dat er tijdens de training, een voor de groep bekende docent aanwezig is. 

Dit is van belang om een veilige sfeer te waarborgen en de rust in de groep te bewaken.  

 

 Ondersteunen trainers NJR  

 Informeer leerlingen van te voren over het project: wat gaan ze doen? Waarom doet de school 

mee? Wat hebben leerlingen er aan? Wanneer gaat alles plaatsvinden? 

 Bepaal in samenspraak met trainers een pauzemoment.  

 Zet de volgende materialen klaar: smartboard of laptop / beamer, stiften en pennen.  

 Zorg ervoor dat alles wat leerlingen bedenken haalbaar is voor u en uw school. 

 

Doelen training (ter info): 

 Jongeren kunnen benoemen wat hun beeldvorming is tegenover de andere jongeren en 

voelen ze zich voorbereid op de kennismaking.  

 Jongeren ervaren dat ze net als anderen beschikken over een unieke set aan sterke punten 

en zien in hoe ze deze al inzetten en nog meer kunnen inzetten in hun dagelijks leven. 

 Jongeren bedenken een invulling voor de kennismakingsmiddag (creatief, koken, 

speeddaten, spelletjes, rondleiding in school, meedraaien met een les, sporten, dansen, etc.) 

 

  

Peer-to-peer training 



 

 
 

 
 

 

 

In de training hebben de jongeren een invulling bedacht voor de kennismakingsmiddag. Voor een 

prettig verloop van de middag is het belangrijk dat er een draaiboek wordt gemaakt. Daarnaast 

moeten er eventuele materialen worden ingeslagen. Eventueel kunt u de jongeren een uitnodiging 

laten maken die u kunt mailen (evt. door inscannen) naar de docent van de andere school.  

 

 Maak koppels of kleine groepjes van leerlingen van beide scholen  

Om leerlingen te stimuleren om meer met elkaar te mengen maakt u van te voren een indeling. 

Deze kunt u random maken of (in overleg met de andere docent) op basis van interesses, sterke 

punten, geslacht, woonwijk, etc.  

 

 Maak een draaiboek voor de kennismaking 

Maak een draaiboek waarin duidelijk wordt wie wat en wanneer doet. Voor een format draaiboek 

die u makkelijk zelf kunt aanpassen zie bijlage 1 in de mail.  

 

 Verzamel alle materialen nodig voor de kennismaking 

 Boodschappen voor een hapje en/of een drankje 

 Aankleding om de middag wat feestelijker te maken 

 Uitgeprinte draaiboeken 

 Camera 

 Verdere benodigdheden voor programma (bedacht door de leerlingen) 

 Certificaat met sterke punten van leerlingen (Op verzoek te krijgen bij NJR (mail naar: 

gabydrenth@njr.nl) 

 Telefoon om een bericht op Twitter te plaatsen.  

 

 

  

Voorbereiden 
kennismaking 

mailto:gabydrenth@njr.nl


 

 
 

 

 

Nu alle voorbereidingen zijn getroffen is het tijd voor de kennismaking. NJR heeft een en aantal 

methodieken ontwikkelt (zie hieronder) welke u kunt gebruiken (in totaal ongeveer 45 minuten). U 

kunt er ook voor kiezen om alleen het interview te doen als het anders een te druk programma is.  

 

Doelen van de kennismaking zijn:  

 Jongeren leren elkaar en elkaars leefwerelden kennen en respecteren (met de nadruk op 

overeenkomsten en gelijkwaardigheid) 

 Jongeren zien in dat iedereen sterke punten heeft en dat dit niets te maken heeft met of je 

lichamelijk beperkt bent of niet.  

 Jongeren delen een leuke middag samen en kijken hierop terug als een betekenisvolle ervaring.  

 

 
 

 Voorbereidingen voor de kennismaking:  

 Zorg voor een lokaal dat groot genoeg is met genoeg zitplekken  

 Maak sterke punten naamstickers (zie plaatje hiernaast) voor alle 

leerlingen (van beide scholen) en leg deze bij de juiste plekken (zoals 

u de koppels heeft ingedeeld). Leg de werkboekjes hierbij.  

 Zet de materialen klaar die u verder nodig hebt.  

 Zorg dat leerlingen van de Mytylschool eerst in rust binnen kunnen komen en plaats nemen aan 

de juiste plek, daarna volgen leerlingen van het regulier onderwijs die rustig aanschuiven. 

 

  

Kennismakingsmiddag 



 

 
 

Trainingsprogramma NJR 

IJsbreker ‘dat ben ik!’ (doel: inspelen op gemeenschappelijk kader) 

Stel onderstaande vragen aan de groep (of bedenk er zelf een aantal). Wanneer het antwoord voor 

de jongeren van toepassing steken ze hun arm omhoog, evt. erbij roepend ‘dat ben ik!’.  

 Wie is vanochtend vóór 7 uur opgestaan? 

 Wie is met het OV/fiets/busje naar school 

gekomen? 

 Wie heeft er een huisdier? 

 Wie heeft er broers en/of zussen? 

 Wie houdt er van televisie kijken? 

 Wie zit er op een sport?  

 Wie speelt er een muziekinstrument?  

 Wie houdt er van Italiaans eten?  

 Wie heeft wel eens een leugentje om 

bestwil verteld? 

 Wie wil er beroemd worden? 

 Wie vind het leuk om samen aan de slag te 

gaan vandaag? 

 Wie weet er nog een leuke vraag?  vraag 

maar raak! 

 

Kennismakingsspel ‘zintuigen’ (doel: wennen aan het praten in duo’s / kleine groepjes) 

Vraag eerst aan de groep of ze weten wat zintuigen zijn en of ze deze alle vijf kunnen opnoemen. 

Vervolgens legt u uit dat we nu beter met elkaar gaan kennis maken aan de hand van drie zintuigen: 

zien (ik kijk graag naar: *favoriete serie/film*), horen (ik luister graag naar: *favoriete band/soort 

muziek*) en proeven (ik eet graag: *favoriete eten*). Jongeren doen dit met hun duo / groepje. Om 

ze op weg te helpen geeft u eerst uw drie antwoorden op de zintuigen.  

 

Het interview 

Leerlingen van beide scholen interviewen elkaar in duo’s of groepjes a.d.h.v. de in de training 

voorbereide vragen (zie werkblad). Als leerlingen klaar zijn met interviews vraagt u klassikaal: 

 Hoe was het om over jezelf te vertellen? 

 Wie heeft een leuk verhaal gehoord van de ander (en wil deze vertellen)?  

 Waren er dingen herkenbaar in het verhaal van de ander?  

 Wat vond je een leuke vraag die aan jou is gesteld? 

 

  



 

 
 

 

 

 Nabespreken met jongeren 

Natuurlijk is het van belang om goed met de jongeren te reflecteren op het project. Doel hiervan is 

om de jongeren te laten inzien wat ze hebben geleerd van hun Shake Up ervaring, zodat het project 

nog meer impact heeft op de jongeren. Pak hiervoor even een moment aan het eind van de 

kennismakingsmiddag met de jongeren van de andere school erbij. Daarnaast is het aan te raden om 

hier nog eens op terug te komen in een (mentor)les in de daaropvolgende week. U kunt 

onderstaande vragen als handvat gebruiken: 

 Hoe vond je het om leerlingen van een andere school op bezoek te hebben?  

 Wat denk je dat de andere leerlingen ervan vonden?  

 Wat vond je het leukst? 

 Waar heb je het meeste van geleerd?   

 Wat kan beter bij een volgende project?  

 Wat zou je zelf anders aanpakken?  

 Welke sterke punten heb je ingezet en hoe?  

 

NJR heeft naast Shake Up meer mogelijkheden voor jongeren om hun sterke punten te ontdekken, te 

ontwikkelen en in te verbinden aan andere jongeren. Zie voor de NJR HappyCode Test: 

www.cloud9.world. Om op de hoogte te blijven van events en andere projecten van NJR kunnen 

jongeren zich inschrijven voor de NJR nieuwsbrief “Global Youth” via www.njr.nl.  

 

 Evalueren met betrokken partijen  

Het belangrijkste aspect voor de waarborging van een project is een goede evaluatie. Daarom is het 

van belang om te evalueren met de betrokken professionals van beide scholen (dit kan direct na de 

middag of later). Als coördinator bent u verantwoordelijk voor het voorzitten en notuleren van de 

evaluatie. Maak een rondje langs iedereen waar in ieder geval de volgende vragen aan bod komen: 

 Hoeveel leerlingen hebben er deelgenomen? 

 Wat ging goed? 

 Wat had beter gekund en hoe had je daar zelf een aandeel in kunnen hebben? 

 Zijn er nog noemenswaardige waardevolle momenten geweest (altijd leuk voor terugkoppeling 

naar ouders en voor op de social media)? 

 Willen we het project samen herhalen in de toekomst? Zo ja: wat hebben we hiervoor nodig? 

 Evaluatie uitwerken en sturen naar betrokken partijen  

U werkt de evaluatie uit en stuurt deze samen met al het bruikbare beeldmateriaal rond naar de 

betrokken personen. Let hierbij op toestemmingen van leerlingen / ouders (portretrecht) en maak 

voor grote bestanden gebruik van www.wetransfer.com.  

Afronding 

http://www.cloud9.world/
http://www.njr.nl/
http://www.wetransfer.com/


 

 
 

Veel plezier en succes toegewenst! En… 

Vergeet niet een leuke groepsfoto te maken!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bijlage 2: Format draaiboek (Word bestand op aanvraag bij NJR: mail uw verzoek naar gabydrenth@njr.nl)  
 

 
 

VERDELING LEERLINGEN 
 
Leerlingen Mytylschool Leerlingen Reguliere school 

1.  16.  

2.  17.  

3.  18.  

4.  19.  

5.  20.  

6.  21.  

7.  22.  

8.  23.  

9.  24.  

10.  25.  

11.  26.  

12.  27.  

13.  28.  

14.  29.  

15.  30.  

*Alles wat rood is kunt u zelf aanpassen 
 
  

NJR - SHAKE UP| Kennismaking | Mytylschool & reguliere school |..:.. – ..:.. uur 
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*De rode tijden links zijn een voorbeeld, u kunt deze naar eigen inzicht aanpassen.  

 

DRAAIBOEK KENNISMAKING 

Tijd 
Wie  

Wat Materialen 

00.00 
Leerlingen Mytylschool 

Plaats nemen bij eigen naambordje Geschreven naambordjes 

00.05 Leerlingen  reguliere school Plaats nemen bij eigen naambordje Geschreven naambordjes 

00.10 
Iedereen klassikaal 

IJsbreker ‘dat ben ik!’   

00.20 
Iedereen in eigen duo/groepje 

Kennismakingsspel ‘zintuigen’  

00.30 
Iedereen in eigen duo/groepje 

Het interview Werkbladen 

00.50 Iedereen  klassikaal Het interview nabespreken   

01.00 Iedereen   Deel 1 programma bedacht door leerlingen Mytylschool Door leerlingen bedacht materiaal 

 Namen leerlingen 

 

 

Evt. individuele taken per leerling of groepje leerlingen .. 

01.30 Iedereen Pauze Hapje / drankje  

01.45 Iedereen   Deel 2 programma bedacht door leerlingen Mytylschool Door leerlingen bedacht materiaal 

 Namen leerlingen 

 

 

Evt. individuele taken per leerling of groepje leerlingen .. 

02.15 Iedereen  klassikaal Evalueren met leerlingen  Pen en papier 

02.25 Iedereen Groepsfoto Camera 

02.30 Iedereen Einde Evt. certificaat (met sterke punten) 


