
Peer to peer – achtergrond voor de leerkracht 

DE PEER TO PEER (P2P) KLASMEETINGS 
 
Beste leerkracht,  
Lees deze tekst alstublieft volledig. Een groot deel is bedoeld voor de door u 
geselecteerde peer-to-peer leerlingen, maar het is raadzaam dat u die richtlijnen 
en tips ook bekijkt.  
 
De peer to peer klasmeetings bieden een heel informeel en leuk extra dimensie 
aan het UNPLUGGED drugpreventie project in uw school. Ze komen tegemoet aan 
de nood die u en uw leerlingen hebben aan meer betrokkenheid en actieve 
inbreng van de leerlingen. Als dit lukt, zou u andere, misschien meer intensieve 
peer strategieën kunnen toepassen. Peer counseling of mentor modellen 
bijvoorbeeld. Als het niet of niet helemaal lukt, mis dan de kans niet om te leren 
uit fouten en maak er een uitdaging voor de toekomst van.  
  
We wensen u en uw leerlingen veel succes en plezier met deze speciale 
component van UNPLUGGED.  
 
 
Het Europese DAP-trial team  
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Peer to peer – achtergrond voor de leerkracht 

Wat is peer-to-peer opvoeding ? 
Een peer is iemand die tot dezelfde sociale groep behoort als een ander persoon 

of groep. De sociale groep kan gebaseerd zijn op leeftijd, seks, seksuele 
geaardheid, beroep, socio-economische status, gezondheid, enzovoort. 
Opvoeding betekent in deze context de ontwikkeling van de kennis, attitude, 
overtuigingen en gedrag als resultaat van het leerproces.  

 
Een peer-to-peer strategie is op zijn plaats in drugpreventie omdat onderzoek de 

effectiviteit ervan aantoont. Maar ook omdat ons gezond verstand ons dat 
ingeeft1. De impact van autoriteit in communicatie over druggebruik is groot: 
leerlingen ontvangen de mening van hun leerkrachten of ouders in de context 
van een machtsverhouding. Met dat in ons achterhoofd voegen we een 
communicatieforum toe in UNPLUGGED buiten die machtsverhouding: peers 
hebben geen autoriteit of macht in verhouding met hun klasgenoten.  

P2P klasmeetings:  
In onze Europese DAP-TRIAL kiezen we voor een vrij minimale benadering van de 
peer strategie. De leerlingen die een centrale rol spelen in deze component 
noemen we peer-to-peers (P2P’s). Elke UNPLUGGED-klas heeft minstens twee 
P2P’s. Ze spelen niet echt een informatieve of ondersteunende rol, maar wel een 
rol van monitor. Ze versterken, checken en monitoren de toepassing van het 
programma in het groepsproces van de klas. De P2P is een link tussen de andere 
leerlingen en de leerkracht, niet een assistent van de leerkracht.   
 
Ongeveer wekelijks organiseren de P2P’s een klasvergadering van 15 à 30 
minuten, zonder de leerkracht en op vrijwillige basis. Ze hebben wat frisdrank en 
versnaperingen om de sfeer wat te verlichten. De vergaderingen of meetings zijn 
informeel bedoeld, maar gaan wel over de UNPLUGGED lessen. De P2P’s, die de 
korte klasmeetings leiden en organiseren, worden getraind en gebrieft met 
suggesties om het gesprek te stimuleren als de uitwisseling niet ‘automatisch’ op 
gang komt. Ze mogen de klasmeetings gerust op een ander moment houden dan 
in het schema hieronder staat.  
 
 
MEETING Na les: 
EERSTE 2 (informatie over alcohol) 
2DE 5 (informatie over sigaretten)  
3DE 7 (ergens van overtuigd zijn) 
4DE 8 (ergens bij horen – zeggen wat je voelt) 
5DE 9 (contact leggen) 
6DE 10 (moeilijkheden het hoofd bieden) 
LAST 11 (problemen oplossen en beslissingen nemen) 
 
 

                                       
1 Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse prevention, United Nations, 
Vienna, 2003 
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Bedoeling en inhoud van de P2P klasmeetings 
De belangrijkste doelstelling van de P2P-meetings is: monitoring. Dat betekent 
dat je een beeld moet krijgen (zoals een TV-monitor) van: 

1. wat je vindt van de UNPLUGGED lessen 

2. wat je ermee kunt doen.  

Als de leerlingen in zo’n klasmeeting voorstellen voor verandering doen, spreekt 
de P2P met de groep af wat hij met die informatie moet doen (ook als wat 
gezegd is delicaat of persoonlijk is). De verdere instructies in deze tekst zijn 
gericht op de P2P’s en worden toegelicht in de eerste trainingsmiddag.  

Peer-to-peer tijdlijn 
LESSEN IN DE KLAS KLASMEETINGS LERAAR DE SLEUTEL 
  Werving, selectie en 

voorstelling van twee 
P2P’s in de klas 

 

1   Trainingsmiddag 
voor P2P’s en hun 
leerkrachten 

2 EERSTE    
3  Checkt of de 

klasmeeting wel wordt 
gehouden 

 

4    
5 2DE Briefing van de 

leerkrachten en de P2P’s 
op school 

 

6    
7 3DE Briefing van de 

leerkrachten en de P2P’s 
op school 

 

8 4 DE  Follow up middag 
met de P2P’s  

9 5 DE   
10 6DE Briefing van de 

leerkrachten en de P2P’s 
op school 

 

11 LAATSTE   
12  Briefing van de 

leerkrachten en de P2P’s 
op school 

 

   Briefing met de 
P2P’s 
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Peer to peer – achtergrond voor de leerkracht 

Protocol for acquisition, selection and supervision 
of the P2P-pupils 
The peer-to-peers (P2P’s) are two persons from the same class as where the 
UNPLUGGED-program runs.  

They can be persons that are already chosen as class representatives or another 
role. But the teacher can also organise a new selection-by-vote process for the 
P2P’s.  

The rule will be that 2 P2P’s are in one class: 1 per 10 persons, but always 
minimally 2, and only three if there are more than 25 pupils in the class.  

Take care of a boy-girl balance, include a girl also if there are only few girls in 
class, and vice versa.  

The pupils and the P2P’s themselves should be informed and consented and thus 
aware of their role on beforehand. Also the parents should be informed and 
consented.  

Sometimes the proposed qualities or talents are not present or not perceived 
with pupils, but they can be developed through training and practice. So also 
potential for …is a criterium. 

Take care that you have clear reasons at hand why nonselected pupils are not 
selected.  

A good P2P is2… 

 

• a peer of the pupils 

• willing to learn and be open to new ideas and ways of doing things 

• reflecting on the way a group works and develops  

• capable to respect ground rules in a group 

• an active listener with a notion of confidentiality 

• a good communicator, capable of expressing himself in a clear and non 
confrontational manner 

• capable of self reflection 

• having a good factual knowledge about drugs 

• aware of clear guidelines in the case pupils confine him of druguse of 
themselves or others 

• able to be supervised and receive feedback and act on that to improve 
himself 
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2 Adapted from United Nations Office on drugs and crime, Global Youth Network, Peer to Peer, 
using peer to peer strategies in drug abuse prevention, Vienna, 2003 
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Extra methodology for the teacher:  

Relevant theories and models 
The P2P-arm in UNPLUGGED is a minimal approach of peer education. The 
klasmeetings have monitoring as the main goal. Peer education, obviously, goes 
beyond this. If your school applies the peer arm, you should see it in the 
framework of involving the pupils in the change process of the school, in the 
participatory evolution, in a broader health education model. Applying UNPLUGGED 
during a period can in this sense trigger more peer education or peer support 
initiatives. Therefore it is advisable to go through the theoretical remarks3 
underneath and to read more about it.  
 
When undertaking a peer education programme, the overall goal is to develop a 
recommended behaviour or to change risky behaviour in a target group. A key 
question in this context is: why and how do people adapt new behaviours? The 
fields of health psychology, health education and public health provide relevant 
behavioural theories which explain this process. It is most important to be aware 
of these theories as they provide a theoretical base for why peer education is 
useful and beneficial. Moreover, they can help guide the planning and design of 
peer education interventions. The following theories and models of behaviour 
change are of particular relevance for peer education.  

Theory of reasoned action  
This theory states that the intention of a person to adopt a recommended 
behaviour is determined by:  
• the person’s attitudes towards this behaviour and his 
or her beliefs about the consequences of the 
behaviour. For example, a young woman who thinks 
that using contraception will have positive results for 
her, will have a positive attitude towards contraceptive 
use; and  

IN THE CONTEXT OF PEER 
EDUCATION…  
this concept is relevant 
considering that:  
• young people’s attitudes are 
highly influenced by their 
perception of what their peers 
do and think; and  
• young people may be highly 
motivated by the expectations 
of respected peer educators.  
 

• the person’s subjective (a person’s personal 
viewpoint about an issue) and normative (that which is 
the norm or the standard in their society or group 
beliefs) based on what others think he or she should 
do, and whether important individuals approve or 
disapprove the behaviour.  
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3 based on Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse 
prevention, United Nations, Vienna 2003 
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Social learning theory  
This theory is largely based upon the work of psychologist Albert Bandura. He 
states that people learn:  
• indirectly, by observing and modelling on others with whom the person 
identifies (for example, how young people see their peers behaving); and  
• through training in skills that lead to confidence in being able to carry out 
behaviour. This specific condition is called 
self-efficacy, which includes the ability to 
overcome any barriers to performing the 
behaviour. For example, practising 
correct condom-use in a condom 
demonstration is an important activity 
leading to self-confidence when talking 
about safer sex methods with a partner.  

 

 

 

Diffusion of innovations theory  
This theory argues that social influence plays
important role in behaviour change. The role
opinion leaders in a community, acting as ag
behaviour change, is a key element of this th
Their influence on group norms or customs i
predominantly seen as a result of person-to-
exchanges and discussions.  
 

 

 

 

Theory of participatory education  
This theory claims that empowerment and a
participation of the people affected by a give
problem is a key to behaviour change.  
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IN THE CONTEXT OF PEER 
EDUCATION…  
this means that the inclusion of interactive 
experimental learning activities are 
extremely important, and peer educators 
can be important role models.  

 

IN THE CONTEXT OF 
PEER EDUCATION…  
this means that the selected
peer educators should be 
trustworthy and credible 
opinion leaders within the 
target group.   
 

 an 
 of 
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eory. 
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IN THE CONTEXT OF PEER 
EDUCATION… …the relevance of 
this theory is obvious: many 
advocates of peer education claim 
that the (horizontal) process of 
peers talking among themselves 
and determining a course of action 
is a key to the success of a peer 
education project. 

 full 
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Health belief model  
The health belief model was developed in the early 1950s by social psychologists 
Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels and Irwin Rosenstock. It was used to explain 
and predict health behaviour, mainly through perceived susceptibility, perceived 
barriers and perceived benefits. This model suggests that if a person has a desire 
to avoid illness or to get well (value) and the belief that a specific health action 
would prevent illness (expectancy), 
then a positive behavioural action would 
be taken towards that behaviour. 
Unfortunately, this model of behaviour 
change does not sufficiently take into 
account things like habits, attitudes and 
emotions. So, although the model is 
useful, the effects of a number of 
factors on behaviour (culture, social 
influence, socio-economic status, 
personal experiences, etc.) need to be 
considered if the model is to be 
integrated into peer education work.  
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IN THE CONTEXT OF PEER EDUCATION… …the 
health belief model’s most relevant concept is that 
of perceived barriers, or a person’s opinion of the 
tangible and psychological costs of the advised 
action. In this regard, a peer educator could reduce 
perceived barriers through reassurance, correction 
of misinformation, incentives and assistance. For 
example, if a young person does not seek health 
care in the local clinic because he or she feels that 
his or her confidentiality is not respected, the peer 
educator may provide information on a youth-
friendly service, thus helping to overcome the 
barrier to accessing proper health care.  
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Roger Hart’s ladder of participation 
Roger Hart represents different kinds or interaction between children/young 
people and adults as rungs on a ‘ladder of participation’. The higher rungs 
represent increasing degrees of children’s/young people’s participation: 
 
 
 
 
 
 

 

 8



  Peer to peer – teksten voor de P2P’s 
 

Richtlijnen en tips voor de P2P-leerlingen 

Waarover gaan deze klasmeetings? 
De inhoud van elke klasmeeting hangt af van waar jouw klasgenoten over willen 
praten. Het moet natuurlijk wel over UNPLUGGED gaan. Je kunt je eigen ervaring 
en die van de andere leerlingen gebruiken om er leuke en levendige gesprekjes 
van te maken. De vragen en suggesties die je in het kader hieronder ziet zijn 
bedoeld om het gesprek los te maken. Je kunt andere vragen gebruiken en het 
kan best zijn dat het gesprek een heel andere kant op gaat.  

De twee vragen die steeds terugkomen zijn: Wat vind je ervan? en Wat kun je 
ermee doen?  

Wat vind je ervan? Wat heeft deze les te maken met he echte leven? Hoe 
realistisch was de les? Wat denk jij over het onderwerp? Wat is je eigen mening? 
Welk gevoel heb je bij de les?  

Wat kun je ermee doen? Welke verandering zou de les kunnen brengen in je 
manier van leven? Of in de manier waarop je met elkaar omgaat in de klas? Of in 
de manier waarop je met elkaar omgaat op school? Waar zou je een deel van de 
UNPLUGGED-lessen kunnen gebruiken, uitproberen of inoefenen? 

Wanneer? 
De klasmeeting zou 15 tot maximaal 30 minuten moeten duren. Je kunt het 
bijvoorbeeld over de middag organiseren, op een tijdstip dat extra is voorzien in 
het uurrooster, of na de lessen. Als P2P heb je waarschijnlijk een beetje extra 
tijd nodig voor de meeting begint om een en ander voor te bereiden. 

Waar? 
Kies een plek waar je je op je gemak voelt en waar je in een cirkel kunt zitten. 
Het kan best je gewone klaslokaal zijn. Maar misschien heeft jouw school nog 
een andere plaats waar je mag zitten, een beetje informeler. Het is niet 
aangeraden om ergens buiten het schoolgebouw te zitten, want je moet het wel 
blijven bekijken als een school-activiteit.  

Op welke manier?  
De methode waarop je de UNPLUGGED-klasmeetings zou moeten leiden is 
gebaseerd op een oud gezegde:  

Als je me iets vertelt vergeet ik het,  

als je me iets laat zien onthoud ik het,  

als je me laat meedoen begrijp ik het.  

Dus extra lessen, monologen of lange discussies kun je missen als kiespijn in de 
klasmeetings. Denk er steeds aan dat de belangrijkste bedoeling van de 
meetings is de leerlingen te laten meedoen om zo van elkaar te leren. Niet alleen 
van de leerkracht.  
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Hier zijn een paar tips:  

1. Zorg dat alle leerlingen elkaar kunnen zien; dat gaat het gemakkelijkst als 
je in een cirkel zit. 

2. Bereid je gespreksonderwerpen voor, maar zorg dat om het even wie iets 
kan voorstellen om te bespreken, als het maar in verband met UNPLUGGED 
is. 

3. Gebruik tijdens de meeting verschillende manieren om iets te zeggen 
(praten, tekenen, laten zien, allemaal samen, in kleine groepjes) zodat er 
zoveel mogelijk leerlingen iets kunnen uitdrukken. 

4. Wees niet bang om een ijsbreker of een ‘energizer’ te gebruiken om de 
sfeer losser te maken. 

5. Zeg wat je ziet of hoort als een van de leerlingen een ander probeert te 
vernederen of belachelijk te maken of niet luistert naar de anderen. Als je 
voelt dat het moeilijk is om dat te zeggen of als jullie beginnen te 
bekvechten vraag dan de andere leerlingen in de kring wat zij ervan 
vinden.  

De belangrijkste regel is: kies je eigen stijl. Houd rekening met hoe je gewend 
bent te praten in een groep en hoe je je op je gemak voelt. De P2P 
trainingsmiddagen van De Sleutel zijn bedoeld om je wat zekerder te voelen. 
Maar je hebt ook leerkrachten, de andere P2P en vooral vrienden om je heen die 
je om raad kunt vragen.  
 
ONTHOUD GOED!  De klasmeeting kan er helemaal anders uitzien in de 
deelnemende landen, in elke UNPLUGGED-school of zelfs in elke klas. Maar er van 
wat je zelf wilt! 
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Inhoud – suggesties om het gesprek los te maken  
Houd er rekening mee dat je je eigen unieke klasmeeting organiseert … en dat je 
maar 15 tot 30 minuten hebt! Je kunt dus zeker niet alles doen wat hieronder 
staat. Maak een keuze. 
MEETING  
EERSTE  Stel jezelf kort voor en vertel iets over de trainingsmiddag waar je aan 

hebt meegedaan. Leg uit wat jij het belangrijkste doel voor deze 
klasmeetings vindt en aan welke regels iedereen zich moet houden. Vraag 
of iemand een aanvulling heeft.  
 
Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen?  

• Je hebt in de klas een voorstelling gehad van de UNPLUGGED lessen. 
Zijn er nog vragen over deze dingen: 
• De lesonderwerpen die nog gaan komen 
• De grondregels waar we over gediscussieerd hebben 
Leg uit wat je gaat doen met de antwoorden op die vragen. 

• Over alcohol drinken. Je hebt de les gehad met informatie over 
effecten en risico’s. Vraag aan je leerkracht extra informatie over 
verschillen in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes en vertel dat 
aan je klasgenoten.  

• Vraag of ze denken dat dat klopt en wat de reden voor zo’n verschil 
zou zijn. Tijdens het gesprek hierover kun je de vraag stellen of 
jongens en meisjes een verschillend idee zouden hebben over hoe je 
je lichaam en jezelf onder controle houdt.  

 
Je hoeft niet tot een besluit te komen waar iedereen het mee eens is. Maar 
je kunt wel op het einde van het gesprek heel kort samenvatten wat je 
gehoord hebt.  

2DE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen?  
• In de les over je overtuiging vergeleken we hoeveel mensen je dacht 

dat er rookten met de resultaten uit onderzoek. Zou de hoeveelheid  
jongeren waarvan leerkrachten en de directie denken dat er drugs 
gebruiken kloppen met de realiteit?  

• Zijn er nog onderwerpen die iets met problemen te maken hebben 
op school? Zou er daar ook een verschil zijn tussen wat ze 
veronderstellen en de realiteit? 

• Zijn er mensen op school of daarbuiten die zouden moeten weten 
wat jullie hiervan vinden?  

3DE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen?  
• Je kunt het nog eens over het verschil tussen jongens en meisjes 

hebben. Hoe reageer je als meisje op negatieve groepsdruk. En hoe 
als jongen?  

• Hoe kun je daar iets aan veranderen? Wat kun je als jongen van 
meisjes leren? En als meisje van jongens? (Als je wilt kun je dit 
bespreken in een jongensgroep en een meisjesgroep. ) 

• Het ging in de les ook over je gevoelens uitdrukken. Waar kun je dat 
eigenlijk doen? Thuis? Op school? Ergens anders? (Je kunt dit laten 
bespreken in kleinere groepjes van 4.) 
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4DE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen?  

• Vraag aan twee klasgenoten die echt wel verschillend zijn om uit te 
leggen wat zij van vriendschap en relaties vinden. Eén van de twee 
kan heel gemakkelijk praten en contacten leggen, de andere is 
eerder verlegen en stil. Je zou ze een paar dagen vooraf kunnen 
vragen of ze daar over willen praten. Wees wel een beetje 
voorzichtig in het kiezen wie je vraagt. Ze moeten van zichzelf ook 
weten en vinden dat ze ‘vlot’ of ‘verlegen’ zijn.  

• Dit is een onderwerp waar je de twee leerlingen die je hebt 
uitgekozen of alle leerlingen kunt vragen om een tekening te maken 
waarin ze iets zeggen over vriendschap. Zo krijg je soms iemand die 
anders nooit iets zegt, toch aan de praat. Want hij of zij tekent 
misschien graag.  

5DE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen? 
• We hebben het over reclame of informatie over roken. Als publiciteit 

gewoon toegelaten zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? Wat voor 
informatie of aantrekkelijke tekst zou gedrukt worden? Wat zou je 
daarover denken als je een tabaksfabrikant of een handelaar zou 
zijn? En wat zou je erover denken als consument of als potentiële 
klant?  

• Wat zijn coole en realistische manieren om een sigaret te weigeren. 
Hoe reageren anderen daarop? Wat werkt? Wat niet?  

• Op welke manier zullen je manieren om iets te weigeren in de 
komende jaren veranderen, denk je? En de reactie van andere 
mensen daarop?   

6DE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen? 
• Kies een spel of energizer over goede eigenschappen die je in de 

klas hebt gedaan uit. (bijvoorbeeld ‘leuke Karel, lachende Anja,…) 
Vraag na het spelletje wat het moeilijk maakt om hetzelfde te doen 
met negatieve eigenschappen van jezelf of tekortkomingen. 

• Probeer eens personen of plaatsen op school te bepalen waar je 
kunt praten over moeilijkheden of problemen. Over welke 
onderwerpen kun je het helemaal niet hebben?  

LAATSTE Wat vind je ervan? Wat kun je ermee doen? 
• Maak een evaluatie van het hele process van UNPLUGGED op school: 

de lessen, de klasmeetings, de invuloefeningen. Je kunt je 
klasgenoten hun ideeën eerst op papier laten voorbereiden. Dan 
vraag je om minstens één minpunt en één pluspunt op te schrijven. 
Maar zorg dat je genoeg tijd hebt om te laten vertellen wat ze 
opgeschreven hebben. En voor de commentaren van de anderen 
daarop.  
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Peer to peer –exercise for teachers and P2P-pupils  

P2P doe je met zijn tweeën – oefening voor een tandem  
Beste peer-to-peers,  
 
Jullie leiden de klasmeetings met z’n tweeën: jijzelf en je Co-P2P. Maar voor hem 
of haar ben jij de Co-P2P. In een tandem is je taak als P2P gemakkelijker … 
meestal toch. Soms lijkt het werk vlugger en duidelijker vooruit te gaan als er 
maar één gespreksleider is. Toch is het belangrijk om als tandem te blijven 
werken en de P2P te verdelen over twee personen.  

Om je voor te bereiden op ongemakkelijke momenten in de groep, doen we deze 
oefening. Je kunt het op de trainingsmiddag doen, of voordat je een vergadering 
met je leerkracht hebt. Het is misschien handig om je antwoorden te bewaren en 
op het einde van UNPLUGGED de oefening nog eens met zijn tweeën te doen. 

Vul het blad elk individueel in en overloop het dan samen met je CO-P2P. Het zal 
je helpen om afspraken te maken hoe je de zaak gaat aanpakken.  

Veel succes,  

 

 

Het UNPLUGGED – team van De Sleutel 

1. Als ik aan het praten ben, vind ik het niet erg als mijn 
co-P2P me onderbreekt om iets belangrijks te zeggen. 

  akkoord 
 

  niet akkoord 

2. Als ik aan iets belangrijks denk als P2P, moet ik de kans 
hebben om de andere P2P te onderbreken zodat ik het kan 
zeggen.  

  akkoord 
 

  niet akkoord  

3. Als mijn co-P2P zich vergist terwijl we een meeting 
leiden, vind ik dat ik hem of haar mag verbeteren terwijl de 
anderen erbij zijn.  

  akkoord  
 

  niet akkoord 

4. Ik hoop dat ik mijn co-P2P kan vertrouwen dat hij zelf 
goed inschat wanneer ik hulp nodig heb bij het leiden van de 
groep.  

  akkoord 
 

  niet akkoord 
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5. De manier waarop je je co-P2P laat weten dat je ook iets 
wilt zeggen is je hand op te steken en wachten tot hij of zij je 
het woord geeft. 

  akkoord 
 

  niet akkoord 

6. Ik voel me niet op mijn gemak als ik de leiding moet 
nemen dus ik heb liefst dat mijn co-P2P dat doet. 

  akkoord 
 

  niet akkoord 

7. Als mijn co-P2P veel aan het woord is, vind ik dat ik ook 
iets moet zeggen om de groep te laten weten dat ik er ook 
ben.  

  akkoord 
 

  niet akkoord 

8. Als een van de leerlingen iets heel ergs vertelt, wacht ik 
af om te zien hoe mijn co-P2P reageert voordat ik dat doe.  

  akkoord 
 

  niet akkoord 

9. Ik ben het meest zenuwachtig bij het begin van elke 
meeting omdat het zo moeilijk is om van start te gaan. 

  akkoord 
 

  niet akkoord 

10. Ik ben het liefst flexibel en kijk wat de groep nodig 
heeft, daarom houd ik er niet zo van alles te plannen wat we 
gaan bespreken in een klasmeeting. 

  akkoord 
 

  niet akkoord 
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