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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-school. De leerlingen van het VSO zijn 

verantwoordelijk voor de organisatie van deze kennismakingsmiddag.  

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

hun sterke punten en zetten deze in voor een ander. 

 Shake Up - aangepaste versie 3 (2 dagdelen): jongeren van het regulier VMBO/praktijk 

onderwijs ontdekken hun sterke punten en zetten deze in voor een ander. 

 

Dit is de handleiding voor: aangepaste versie 3. Deze handleiding is geschreven om u zoveel mogelijk 

te ondersteunen bij de coördinatie van het project. De handleiding is geschreven op een uitvoering in 

een verzorgingshuis, natuurlijk kunt u deze ook gebruiken bij een Shake Up traject voor een andere 

kwetsbare doelgroep. 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 het Shake Up 

feest ligt in handen van de jongeren zelf. Echter is het natuurlijk 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!  

 

 

 

 

 

Over jongeren uit het VMBO en het praktijkonderwijs wordt - ondanks dat dit het meest bezochte 

schooltype is - vaak nog negatief en generaliserend gesproken. Deze jongeren worden door de 

maatschappij vaak gestigmatiseerd als onintelligent en kwetsbaar. Via deze aangepast versie van het 

project Shake Up krijgen jongeren van het VMBO de kans om  de buitenwereld te laten zien waartoe 

ze in staat zijn. Ze zetten hun sterke punten in om iets goeds te doen voor een ander. Dit doen ze 

bijvoorbeeld door een evenement te organiseren voor senioren van een verzorgingshuis. Iedereen 

heeft sterke punten, welk schoolniveau je ook hebt. In dit project komen jongeren erachter wat deze 

sterke punten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten (voor een ander). Het laat hen inzien dat het niet 

moeilijk is om samen iets goeds te doen voor een ander en ze ervaren het fijne gevoel wat hiermee 

gepaard gaat. Jongeren zien wat ze tot stand kunnen brengen, krijgen waardering en ontdekken dat 

de maatschappij hen nodig heeft. Dit alles is voor jongeren een zeer betekenisvolle ervaring die ze de 

rest van hun leven meedragen.  

 

 

Waarom Shake Up? 



 

 
 

 

 

Aan dit aangepaste Shake Up traject kunnen 16 tot 24 leerlingen meedoen. Het traject bestaat uit 

twee momenten binnen twee weken: 

1. Training van de NJR trainerspool  

2. Projectdag (in de vorm van een evenement) bij een verzorgingshuis 

 

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 projectleider NJR 1 uur 

Contact leggen en afspraken maken met het verzorgingshuis 1 uur 

Tijdens traject   

Ondersteunen bij training van NJR  2 uur 

Teamindeling maken (tussen de twee trainingen in) ½ uur 

Draaiboek maken voor Shake Up evenement (na trainingen, voor projectdag) ½ uur 

Benodigde materialen verzamelen i.s.m. verzorgingshuis (voor projectdag) 1 uur 

Coördineren op projectdag  3 uur 

Achteraf  

Evalueren met verzorgingshuis en borgen project 1 uur 

 Totaal 10 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,-. 

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: vervoerskosten, kosten 

voor een hapje/drankje en aankleding van de middag, (bingo)prijzen / bedankjes voor senioren, etc.)   

  

Coördinatie Shake Up 



 

 
 

 Afspraken maken het verzorgingshuis 

Als coördinator heeft u de taak om heldere afspraken te maken met de andere partijen: NJR en het 

verzorgingshuis. De belangrijkste taak hierin is het bepalen van een geschikte datum en tijd voor de 

training en het evenement. Daarnaast zijn er nog een aantal punten om rekening mee te houden in 

het maken van afspraken met het verzorgingshuis. Deze zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. U 

vindt een lijstje met de belangrijkste punten op de volgende pagina.  

 Bespreek met het verzorgingshuis de materialenlijst (zie pagina 6). Wie haalt wat? 

 

 Vraag hoeveel bewoners er worden verwacht op het feest (minimaal dertig is gewenst).  

 Naast één personeelslid die in het verzorgingshuis de coördinatie op zich neemt, zijn er op 

de dag zelf minimaal twee medewerkers of vrijwilligers nodig om te helpen met (ophalen 

van) de senioren, materialen, keuken, etc.  

 Check wat voor type bewoners er komen. Als mensen dement zijn of erg afhankelijk van 

verzorging, dan is er meer personeel vanuit het verzorgingshuis nodig.  

 Personeel van een verzorgingshuis is niet gewend met pubers te werken. Maak duidelijke 

afspraken: de jongeren organiseren dit evenement, laat ze zoveel mogelijk zelf doen. Geef de 

jongeren duidelijke taken en vraag ze om hulp, maar neem zo min mogelijk werk uit handen.  

 Vraag aan het verzorgingshuis wat ze van de jongeren verwachten (inschenken van drinken, 

koffie uitserveren, afwassen, schoonmaken, etc.) en wat ze zelf willen doen (mensen helpen 

met eten, tafels opdekken, etc.). Belangrijk om verkeerde verwachtingen te voorkomen.  

 Bespreek alvast welke ruimtes nodig zijn; in ieder geval één grote activiteitenruimte en één 

ruimte met een aanrecht (of tafel) waar de hapjes en drankjes gemaakt worden.  

 Vraag of er foto’s gemaakt mogen worden door jongeren en of er pers langs mag komen. 

 Vraag of ze actief zijn op Twitter of Facebook (en gebruik deze dan als ‘tag’ in je berichten).  

 Vraag of iemand van het verzorgingshuis een inleidend praatje wil houden voorafgaand aan 

het evenement over de doelgroep senioren (wat is leuk aan hen? Wat is belangrijk in de 

omgang met senioren? Wat is dement? Hoe werkt alles hier?). 

 Vraag of het mogelijk is om na het evenement een half uurtje te evalueren. 

 

  



 

 
 

 

 

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, werkbladen ingevuld bij de 

eerste training, knutselspullen: gekleurde stiften, pennen, A3 vellen, gekleurd papier, scharen, 

lijm, touw, evt. nog andere knutselspullen (crêpepapier, vilt, etc.).  

 

Doelen training (ter info): 

 Jongeren weten wat het project inhoudt en wat hun rol daarin gaat worden. 

 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 bereiden het evenement voor vanuit hun sterke punten en hebben er zin in! 

 

 

  

Peer-to-peer training 



 

 
 

 
 

 
 

 Belangrijk tijdens training: teamvoorwaarden bewaken 

Om ervoor te zorgen het evenement goed wordt voorbereid loopt u tijdens de training langs alle 

groepjes en houdt u in de gaten dat de jongeren zich houden aan de volgende voorwaarden:  

 Algemeen: probeer alle jongeren zich te laten inzetten vanuit hun sterke punten; zorg dat 

leerlingen alles duidelijk opschrijven; alle papieren moeten bij u worden ingeleverd.  

 Cateraars: hapje moet te maken zijn binnen één uur; er moet genoeg voor iedereen zijn; zorg 

dat jongeren qua benodigdheden binnen het budget blijven. 

 Praatjesmakers: onderwerpen van gesprek moeten gepast en beleefd geformuleerd zijn; de 

vorm van het gesprek moet passen binnen het programma van de entertainers.   

 Entertainers: programma moet haalbaar zijn binnen 1½ uur; programma moet geschikt zijn 

voor de doelgroep; materialen moeten binnen budget blijven (of bij doelgroep in huis zijn).  

 Creatievelingen: alle decoratie moet gemaakt (en opgeruimd) kunnen worden binnen 

beschikbare tijd; fotografen moeten toestemming vragen voor het maken van een foto; 

reclamemakers plaatsen een bericht op Twitter / Facebook / Instagram / etc.  

 

  



 

 
 

 

 

Tijdens de trainingen werken de jongeren samen toe naar een doel: senioren een dag in het zonnetje 

zetten. De jongeren werken allemaal vanuit hun eigen sterke punten. Toch kunnen ze af en toe nog 

wel wat hulp gebruiken. Die krijgen ze van u en de andere betrokken professionals. Hieronder staat 

beschreven wat er van u wordt verwacht als voorbereiding op het evenement.   

 

 Draaiboek maken 

Met behulp van input van de verschillende teams (zie de ingevulde functieformulieren) maakt u een 

draaiboek waarin duidelijk wordt wie wat en wanneer doet. Voor een format draaiboek zie bijlage 1 

(Word document bijgevoegd in mail). In het draaiboek is de aan te passen tekst rood gekleurd.   

 

 

 Materiaal verzamelen en 

meebrengen naar evenement 

Veel materialen zijn (in overleg) via 

het verzorgingshuis te krijgen. Andere 

materialen zult u zelf mee moeten 

brengen. Zie hiervoor de lijsten 

hieronder. 

 

 

Materiaal via verzorgingshuis Overige materiaal (zelf meenemen):  

 Schalen & dienbladen 

 Servetten 

 Drankkar & glazen 

 Snijplanken & snijmessen 

 Kopjes & schoteltjes 

 Thermoskannen 

 Melk & suiker 

 Koffie & thee 

 Microfoon 

 Plakband 

 Zeep, bezem & doekjes 

 Tijdens training gemaakte decoratiemateriaal  

 Tijdens training  ingevulde functieformulieren 

 Shake Up bandjes (nemen trainers mee naar training)  

 Één of twee camera(‘s) 

 Telefoon met Twitter of Facebook (bv. van een leerling) 

 Uitgeprinte draaiboeken 

 Benodigdheden voor programma (bedacht door entertainers) 

(vergeet eventuele prijzen voor spelletjes niet) 

 Boodschappen voor hapjes/drankjes (bedacht door cateraars) 

(evt kan het verzorgingshuis in overleg het e.e.a. bestellen) 

 

 

 Vrijwilligers zoeken voor projectdag 

Tijdens het evenement is het van belang dat u uzelf niet indeelt bij een onderdeel. Zo kunt u kijken 

of alles volgens plan verloopt en bent u vrij om waar nodig te ondersteunen. Het evenement wordt 

in principe door de jongeren georganiseerd. Natuurlijk is het wel van belang om een aantal 

volwassen als begeleider aan te wijzen. Dit kunnen andere docenten zijn, ouders, oudere studenten, 

stagiairs, etc.  

  

Organiseren evenement 



 

 
 

 

 

 Nabespreken met jongeren 

Om jongeren extra te bekrachtigen is het van belang om hen oprechte complimenten te geven. Het 

is belangrijk dat de jongeren echt voelen dat ze door het inzetten van hun sterke punten, echt iets 

goeds hebben kunnen doen voor een ander. Daarnaast is het natuurlijk van belang om goed met de 

jongeren te reflecteren. 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 het evenement. Daarnaast is het aan te raden om hier nog eens op 

terug te komen in een les in de daaropvolgende week. Gebruik onderstaande vragen als handvat: 

 Hoe voelde het om iets voor een ander te doen?  

 Wat denk je dat de bezoekers ervan vonden?  

 Wat vond je het leukst om te doen? 

 Was er een mooie gebeurtenis die is blijven hangen? 

 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?  

 Een extra toevoeging kunt u doen door de leerlingen allemaal een Shake Up Certificaat te 

geven. Een download hiervan vind u in deze toolkit, een versie voor dit project is op verzoek 

te krijgen bij NJR (mail naar: gabydrenth@njr.nl). 

 

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

ontwikkelen en in te zetten voor een ander. Zie voor de NJR HappyCode Test: www.cloud9.world. 

Willen jongeren graag nog iets doen voor een ander? Dat kan met het project: ‘Ik Ben Geweldig’. 

Jongeren kunnen tot €1000,- budget krijgen om iets goeds te doen voor een ander (meer info op: 

www.ikbengeweldig.nl). 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 direct nadat de jongeren naar huis zijn te evalueren met de betrokken professionals. 

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 en hoeveel senioren 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. Maak evt. gebruik van www.wetransfer.com voor grote bestanden.  

Afronding 

mailto:gabydrenth@njr.nl
http://www.happylist.nl/
http://www.ikbengeweldig.nl/
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)  
 

 
TAAKVERDELING 

 

Team Functie Namen leerlingen Namen begeleiders 

   Naam Verzorgingshuis  Naam school 

Creatievelingen 
 

Decorateurs  
 

__________________ __________________   

Reclamemakers 
 

__________________ __________________   

Fotografen 
 

__________________ __________________   

Praatjesmakers 

Gastheren/vrouwen 
 

__________________ __________________   

Journalisten 
 

__________________ __________________   

Cateraars 

Koks 
 

__________________ __________________   

Ober / serveersters 
 

__________________ __________________   

Entertainers 

Spelleiders 
 

__________________ __________________   

Presentatoren 
 

__________________ __________________   

NJR - SHAKE UP! | Editie stad |Naam verzorgingshuis |Naam school | ..:.. – ..:.. uur 

mailto:gabydrenth@njr.nl


 

 
 

  



 

 
 

 

*De tijd die hier staat kunt u zelf aanpassen, hier ziet u een schatting van hoe lang er ongeveer nodig is 

VOORBEREIDINGEN 
Tijd* Wie Wat Materialen  

00.00 Iedereen aanwezig 

Coördinerend docent leidt in 

Verzamelen, welkom, partijen voorstellen, draaiboek 

doornemen – vragen?  

Uitgeprinte draaiboeken, ingevulde 

functieformulieren 

00.10 Contact verzorgingshuis Welkom van en informatie over verzorgingshuis  Evt. microfoon  

00.15 Cateraars – koks  Hapjes klaarmaken  (deze moeten om: TIJD uur klaar zijn) Schalen, servetten, snijplanken, messen 

 Cateraars – ober/serveersters Koffie/thee/ ander drinken klaarzetten  Kopjes, schoteltjes, lepels, thermoskannen, 

melk, suiker, glazen, drinken 

 Creatievelingen Slingers ophangen en helpen zaal klaarzetten (mensen van 

verzorgingshuis vragen hoe alles moet staan) 

Decoratiemateriaal  

 Entertainers  Programma klaarzetten  Benodigdheden programma, evt. prijzen, evt. 

microfoon 

 Praatjesmakers  Binnenkomst voorbereiden (bandjes alvast afscheuren en 

klaarleggen, welkomstbord ophangen, versieren)  

Welkomstbord, plakband  

00.45 Praatjesmakers – 

gastheren/vrouwen 

Met vrijwilligers senioren uit hun kamer ophalen    

 Praatjesmakers – journalisten Bij de ontvangst staan en zorgen dat iedereen welkom geheten 

wordt 
 

01.00 Cateraars – ober/serveersters Koffie/thee inschenken en uitserveren  Kopjes, schoteltjes, lepels, thermoskannen, 

melk, suiker, glazen 



 

 
 

EVENEMENT 

Tijd 
Wie  

Wat Materialen 

01.00 
Iedereen  

START EVENEMENT  

01.00 Cateraars – koks Hapjes klaarmaken ( om: TIJD uur naar boven met de hapjes) Schalen, servetten, 

snijplanken, messen 

  
Creatievelingen – 
fotografen 

Gehele evenement: Foto’s maken (vragen voor je foto maakt! Maak ook foto’s die 

bruikbaar zijn voor extern gebruik (zoals foto’s van de spelletjes, drankjes en handen) 

Camera(’s) 

 
Creatievelingen – 
reclamemakers 

Gehele evenement: Twitter en/of Facebookberichten plaatsen  Telefoon met Twitter of 

Facebook 

 
Praatjesmakers – 
journalisten 

Gehele evenement: interviews doen met mensen tijdens praatmomenten (bij 

binnenkomst, tijdens pauze en na afloop)  

Pen en papier 

 

 Praatjesmakers  

Creatievelingen  

Verdelen zich over tafels en helpen senioren met spelletjes of maken een praatje met ze  

 Cateraars – 

ober/serveersters 

Als iedereen koffie heeft: pauzedrankjes vast klaarmaken (ook voor de leerlingen) Glazen, drinken (fris, sap)  

01.15 Entertainers – 

presentatoren  

Huishoudelijke mededelingen van verzorgingshuis, dan het woord aan de presentatoren 

om iedereen welkom te heten.  

Microfoon, tekst 

01.20 Entertainers – spelleiders 1e deel programma Benodigdheden programma 

02.00 Cateraars – 

ober/serveersters 

Pauze: drankjes rondbrengen, leerlingen ook een drankje  Verschillende drankjes op 

dienblad 

 Cateraars – koks Pauze: hapjes op tafel zetten, leerlingen ook een hapje Hapjes op schalen 

02.20 Entertainers – spelleiders  2e deel programma Benodigdheden programma 

02.55 Entertainers – 

presentatoren 

Afscheidswoord, mensen bedanken en gedag zeggen Microfoon 

03.00 Praatjesmakers  Senioren terugbrengen naar hun kamer   



 

 
 

 
 

 

Schoonmaken 
Tijd Wie Wat Materialen  

03.00 Cateraars  

 

Keuken opruimen, afwassen Prullenbak, vaatwasmachine, bezem, stoffer en 

blik 

Entertainers  

Creatievelingen  

Tafels afruimen / schoonmaken / terugzetten / vloer 

schoonmaken   

Prullenbak, sop, doekje, bezem, stoffer & blik, 

prullenbak 

Praatjesmakers – journalisten  Stuk schrijven en naar schoolkrant sturen samen met een foto  Laptop of pen/papier en later uittypen.  

03.30 Iedereen  Nabespreken: hoe vonden jullie het!? Wat ging goed? Wat kan 

beter? Complimenten! Bedankt!  

Evt. microfoon 

03.45 Iedereen Groepsfoto Camera 

04.00 Leerlingen Klaar, certificaat krijgen en naar huis  Shake Up certificaten 

04.00 Betrokken professionals  Half uurtje evalueren (min. één persoon per partij) Pen en papier – coördinator notuleert  


