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INTRO 
 

 

~ Niet iedere klas heeft vier muren. ~ 

 topwijs.nl 

 

 

Als leerkracht neem je het initiatief om samen met je leerlingen aan de slag te gaan rond 

wereldburgerschap. Vaak gebeurt dit door verschillende thema’s in de lessen aan bod te 

laten komen. Soms organiseer je een vakoverschrijdende mondiale dag of misschien hebben 

jullie wel een duurzame band met een school in het globale zuiden. 

Kortom, met wereldburgerschap breng je de wereld een stukje binnen in jouw klaslokaal. 

Uiteraard kunnen leerlingen heel wat leren door alle kennis die in de klas wordt aangebracht. 

Een echte wereldburger treedt echter buiten de vier klasmuren en ontwikkelt de juiste 

vaardigheden en attitudes door het opdoen van ervaring. 

Aangezien je deze handleiding raadpleegt, moeten we jou niet meer overtuigen van het 

belang van ervaren en beleven. Samen met je leerlingen wil je de wijde wereld verkennen. 

Je speelt met het idee om op uitwisselingsreis te gaan of bent al volop bezig voor te 

bereiden. Door een uitwisselingsreis kan je met collega-leerkrachten en medeleerlingen echt 

in gesprek gaan. Ter plaatse kan je uitwisselen en leren van en met elkaar. 

Bij een uitwisselingsreis komt er echter heel wat kijken. Je moet vooraf aan veel zaken 

denken en ervoor zorgen dat alles vlot verloopt. Deze handleiding is er om jou als leerkracht 

te helpen deze fysieke uitwisseling op poten te zetten en alles in goede banen te leiden. 

We wensen je heel veel succes met de organisatie en hopen nu alvast op een geslaagde 

uitwisselingsreis! 

 

Team wereldburgerschapseducatie 

VIA Don Bosco  
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WAAROM OP UITWISSELINGSREIS? 
 

Je hebt deze handleiding geraadpleegd omdat je waarschijnlijk met het idee speelt om op 

uitwisselingsreis te gaan. Uitwisselen vanop afstand is natuurlijk erg interessant en 

waardevol, maar een fysieke uitwisseling kan vaak voor dat extraatje zorgen: je hebt elkaar 

ontmoet en de band wordt sterker. 

Door elkaar ‘in real life’ te ontmoeten kan je vaak veel diepgaander uitwisselen. Daarnaast 

krijg je een realistisch beeld van elkaars cultuur en omgeving. Tijdens een bezoek kan je 

elkaar verder inspireren: je leert van en mét elkaar. 

Een uitwisselingsreis kan eveneens de interculturele dialoog bevorderen en van de 

deelnemers sterke wereldburgers maken: kritische, verantwoordelijke, solidaire en 

actieve burgers. 

 

Bestel deze poster gratis via www.viadonbosco.org! Op de achterkant vind je een volledig 

uitgewerkte les om samen met leerlingen in te zoomen op wereldburgerschap.  

http://www.viadonbosco.org/
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AAN DE SLAG: EEN UITWISSELINGSREIS ORGANISEREN 
 

Hieronder vind je alle stappen terug die je best doorloopt wanneer je op uitwisselingsreis 

wilt vertrekken. Deze stappen zorgen ervoor dat je niets over het hoofd ziet en een houvast 

hebt bij de organisatie. De stappen staan in een logische volgorde, maar niets weerhoudt je 

ervan zelf je eigen puzzel samen te stellen. Deze handleiding is een leidraad, maar maak je 

dit document vooral eigen. 

Aan het einde van deze handleiding vind je alle stappen terug in een handige checklist. 

 

STAP 1: Let’s get started! 

Goed nieuws! Je hebt zelf (of met een groepje) beslist dat je graag op uitwisselingsreis wil. 

Als eerste is het belangrijk om een vaste kern leerkrachten bij elkaar te zoeken om jullie 

ideeën concreet te maken. Idealiter bestaat dit groepje uit 3 tot 5 gemotiveerden.  

Deze groep engageert zich om de uitwisselingsreis tot een goed einde te brengen. Dit wil 

echter niet zeggen dat ook alle personen binnen dit groepje op uitwisseling moeten. Maak 

dit vooraf duidelijk en maak goede afspraken, zo komt niemand voor verrassingen te staan. 

Nadat jullie zelf enthousiast zijn geworden voor de uitwisselingsreis, moet natuurlijk de 

directie ook overtuigd worden. Spreek je directie aan over jullie plannen en zorg ervoor dat 

je de volledige steun krijgt. Zo’n uitwisselingsreis organiseren is immers niet niks! Kader 

waarom jullie de uitwisselingsreis willen organiseren en wat de eventuele plannen voor, 

tijdens en na de reis (kunnen) zijn. Wijs eventueel op de leerwinst bij de deelnemers inzake 

diverse competenties: taal, intercultureel leren, samenwerken, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheidszin, burgerschap,…  

Als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, is het tijd om concrete plannen te maken. Zorg 

voor een overleg met de kerngroep (en directie) om enkele lijnen uit te stippelen. Bespreek 

zeker volgende zaken: 

× Wie zit in de kerngroep? Welke rol neemt ieder op zich (trekker, communicatie met 

partnerschool, budget, aanspreekpunt leerlingen,…)? 

× Wat zijn onze doelstellingen? Wat willen we bereiken met deze uitwisselingsreis? 

o Waarover willen we zelf uitwisselen? 

× Hoe kaderen we de uitwisselingsreis binnen andere activiteiten op school? 

× Hoe zou de planning eruit kunnen zien? 

× Wie kan zich kandidaat stellen? 

× Wanneer is er ruimte voor voorbereiding van de deelnemers? 

× Wat zijn de eerstvolgende stappen? 

STAP 2: Team up 

Een uitwisselingsreis zonder partner wordt natuurlijk wat moeilijk. Ga op zoek naar een 

school waarbij jullie terecht kunnen. Als je al een scholenband hebt, is de link snel gelegd 

natuurlijk.  

Toets af bij de partnerschool of ze even enthousiast zijn over een uitwisselingsreis. 

Organiseer hiervoor een Skype gesprek. Eventueel kan je al rekening houden met volgende 

zaken: 
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× Is een fysieke uitwisseling haalbaar? 

× Geef jullie verwachtingen en doelstellingen mee. 

× Vraag naar hun verwachtingen en doelstellingen. 

× Raak eventueel al een eerste inhoudelijke mogelijkheid aan. Waarover kunnen 

jullie uitwisselen? 

× Stem jullie voorlopige planning af. Is dit voor hen mogelijk? 

× Toets af hoe jullie best verder communiceren: via Skype, WhatsApp, e-mail,… 

× Wat zijn de eerstvolgende stappen? 

 

STAP 3: Who’s in? 

Vooraf beslisten jullie tot wie jullie de uitwisselingsreis zouden richten. Gaan jullie met een 

duidelijk afgebakende groep? Dan is er geen probleem. 

Het is echter ook mogelijk om de uitwisselingsreis open te stellen voor bepaalde klassen, 

een bepaald jaar, een bepaalde graad,… Hoe kleiner de groep deelnemers, hoe makkelijker 

de praktische voorbereidingen. Een ideale groep reizigers bestaat uit 8 tot 12 personen. Hoe 

groter de groep, hoe moeilijker het kan zijn om geschikte activiteiten, transport, 

accommodatie,… te vinden. Daarnaast zorgt een kleinere groep ervoor dat de kans op een 

hechtere band groter wordt. 

Aangezien je niet de hele school mee kan nemen, zal je op zoek moeten gaan naar de meest 

gemotiveerde kandidaten. Laat de geïnteresseerden daarom een motivatiebrief schrijven. 

Of laat hen creatief zijn met een video, zodat het schrijven geen drempel vormt voor 

bepaalde leerlingen. Op basis daarvan kan je motivatiegesprekken organiseren. Elke 

kandidaat heeft een gesprekje met iemand van jullie (en directie/extern persoon).  

Pols bij dit motivatiegesprek naar waarom ze zich hebben ingeschreven, wat ze verwachten, 

wat ze willen, hoe ze zichzelf in een groep zien,… In bijlage vind je enkele voorbeeldvragen. 

Erg belangrijk is dat elke deelnemer comfortabel is in de taal die gesproken zal worden 

tijdens de reis. Indien een leerling bijvoorbeeld niet voldoende Frans spreekt of de intentie 

niet heeft om het te proberen, wordt uitwisselen met Franstalige leerlingen natuurlijk 

moeilijker. 

Om de taalkennis te testen, kan je een vraag of een deel van het interview in die taal 

voeren. 

Schat daarnaast ook per kandidaat in wat de veerkracht van de persoon in kwestie is. Iemand 

die bijvoorbeeld in de knoop ligt met zichzelf zal misschien wat meer begeleiding en 

ondersteuning nodig hebben. 

Niet onbelangrijk is om de kandidaten vooraf op de hoogte te brengen van de kostprijs. Zal 

elke deelnemer zijn eigen reis bekostigen of zamelen jullie (een deel van) het nodige geld 

in? Kan de school tussenkomen wanneer iemand de reis niet (volledig) kan bekostigen? 

Indien mogelijk kan je bij de samenstelling van de groep ook rekening houden met een 

evenwicht in bijvoorbeeld BSO/TSO/KSO/ASO of jongens/meisjes. 

Het kan verrijkend zijn als de partnerschool ook werkt met een groepje leerlingen die mede 

het ontvangst en jullie verblijf in goede banen leidt. De volgende stap, namelijk de 

voorbereiding, is ook voor hen wenselijk. Wat mogen ze verwachten van jullie komst? Maar 

ook op inhoudelijk vlak rond een gezamenlijk gekozen thema. Enkel zo kan er sprake zijn 

van een gelijkwaardige uitwisseling.  
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STAP 4: De groep voorbereiden 

De groep goed voorbereiden op een uitwisselingsreis is een absolute must. Organiseer een 

aantal momenten waarop de deelnemers elkaar beter leren kennen en waarop ze kunnen 

groeien als groep. Als je vertrekt met een groep die goed samen hangt, ben je al een stap 

verder eenmaal je op reis vertrekt! Dit kan gaan van een kleine bijeenkomst waarbij vragen 

gesteld kunnen worden, tot een workshop teambuilding1 en samen frietjes eten (of misschien 

wagen jullie je al aan de lokale keuken?). Naarmate de reis dichterbij komt, kan je ook de 

praktische afspraken vastleggen. 

Daarnaast is het interessant om de groep ook op inhoudelijk vlak voor te bereiden. Als 

eerste kunnen jullie je natuurlijk verdiepen in het land of de regio waar jullie naar toe gaan. 

Wat zijn de do’s en do not’s, welke taal spreken ze er,…? Daarnaast zijn enkele diepgaandere 

thematieken zeker interessant om te behandelen: interculturaliteit, waarden en normen, 

diversiteit en stereotypen, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s),… Voor al deze 

onderwerpen kan je terecht bij VIA Don Bosco. Wij helpen je graag aan het nodige materiaal.  

Zorg ervoor dat de deelnemers al een eerste kennismaking achter de rug hebben met hun 

leeftijdsgenoten in het partnerland. Organiseer daarom (liefst minstens 2 keer) een Skype-

sessie tussen de twee groepen. Op deze manier is het ijs meteen gebroken! 

De meesten van de deelnemers hebben waarschijnlijk ook ouders of een voogd. Het is 

belangrijk om hen in het verhaal te betrekken. Organiseer een infoavond of -namiddag 

waarin je uitlegt wat het doel is, hoe de reisplanning er zal uitzien, hoe jullie de veiligheid 

garanderen, wat de praktische zaken zijn i.v.m. verzekering/vlucht/gezondheid,… Geef hen 

daarna ook een brief mee waarin alle praktische zaken nogmaals opgesomd worden. Zet 

zeker volgende zaken in deze brief: wie er mee gaat, wanneer je gaat, de verzekering, 

nodige toelating door ouders/voogd, deelnameprijs, internationaal paspoort, visum, 

inentingen en medicatie, hygiëne en medische fiche, veiligheid, wat indien ze willen 

annuleren, wie gaat mee als begeleiding, partners ter plaatse, waar ze terecht kunnen voor 

meer info. 

 

 

Ben je nog op zoek naar een thema om samen met de 

partnerschool over uit te wisselen? De Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) bieden dan misschien wel 

een oplossing. De SDG’s bieden een handig kader om met 

verschillende thema’s rond duurzaamheid aan de slag te gaan: 

van geen armoede tot vrede, je vindt er zeker iets wat bij jullie 

interesses aansluit. You(th) 4 Goals2 kan een leuke leidraad zijn 

om mee aan de slag te gaan en de SDG’s te leren kennen. Ook 

als je opzoek bent naar specifieke informatie rond een bepaald 

thema, kan je zeker terecht op deze website. 

  

                                            
1 VIA Don Bosco heeft een workshop uitgewerkt rond teambuilding. Vraag er gerust naar via 
wbe@viadonbosco.org of contacteer één van de medewerkers. 
2 You(th)4Goals is een online, interactief spel van VIA Don Bosco over SDG’s. Aan de hand van een quiz en 
opdrachten ontdekken jullie wat deze 17 doelstellingen inhouden. Alles vind je op deze website 
www.youth4goals.org.  

mailto:wbe@viadonbosco.org
http://www.youth4goals.org/
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STAP 5: De praktische kant 

 

Reisdocumenten 

Hieronder worden de reisdocumenten opgesomd die je zeker moet voorzien: 

- Ouderlijke toestemming voor het reizen met minderjarigen: dit document moet 

ondertekend worden door ouder(s) of voogd. Eveneens goedkeuring van de gemeente 

is nodig. Met dit document ga je langs bij het gemeentehuis en je laat het 

ondertekenen. Zorg ervoor dat het document ook opgesteld is in een taal die 

verstaanbaar is voor het partnerland. Een voorbeeld vind je in bijlage. 

- Geldig internationaal paspoort: dit moet bij de gemeente aangevraagd worden en 

duurt gewoonlijk een 10-tal dagen. Paspoort dient geldig te zijn tot 6 maand na de 

terugreis en moet beschikken over enkele blanco pagina’s.  

- (Vlieg)tickets: vraag na of een groepstarief mogelijk is en of ervoor gezorgd kan 

worden dat jullie samen zitten in het vliegtuig, de bus, de trein,... 

- Invitation letter: vraag op voorhand aan de partner om een uitnodigingsbrief op te 

stellen. Die zal je nodig hebben bij de aanvraag van het visum. Belangrijk is dat de 

naam en het paspoortnummer van de deelnemer hierop vermeld worden en de reden 

van het bezoek, alsook de periode van verblijf, wie de kosten op zich zal nemen en 

wie de verantwoordelijke ter plaatse is. Laat dit ook door deze persoon 

ondertekenen.  

- Visum: vraag dit zeker ruim op voorhand aan! Controleer goed bij de ambassade of 

op de website van de ambassade wat de vereisten zijn. 

 

Veiligheid 

Check de website van Buitenlandse Zaken i.v.m. het reisadvies. Je kan het land naar keuze 

selecteren. Volg het advies onder ‘laatste update’ te allen tijde op. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen  

Laat elke deelnemer zich registreren op de website van Buitenlandse Zaken. Mocht er een 

noodgeval zijn tijdens de reis, zijn zij op de hoogte van jullie aanwezigheid en hebben ze 

meteen de juiste gegevens.                                              

https://travellersonline.diplomatie.be/ 

Een goede verzekering is zeker en vast een goed idee. Kijk na wat de verzekering op school 

dekt. Zorg ervoor dat elke deelnemer een verzekering heeft waarin reisbijstand, ongevallen 

en burgerlijke aansprakelijkheid zijn inbegrepen, uiteraard aanvullend op de eigen 

ziekteverzekering. Breng de mutualiteit tijdig op de hoogte van de geplande reis naar het 

buitenland.  

 

Geldzaken 

- Munteenheid: wat is de lokale munteenheid? Neem op voorhand USD of euro’s mee 

om ter plaatse te wisselen. Wissel niet op de luchthaven, daar krijg je vaak een 

slechtere wisselkoers. Laat je eventueel bijstaan door één van de partners om geld 

te wisselen. Zij weten vaak waar je een goede koers kan krijgen. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travellersonline.diplomatie.be/
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- Geld afhalen: vraag op voorhand na bij de partners of je in de buurt geld kan afhalen. 

Zorg er daarnaast voor dat je kaart opengesteld is voor het buitenland. Dit kan vaak 

online, zo niet dan ga je gewoon even langs bij je bank. 

Contactgegevens 

Zorg ervoor dat je de contactgegevens van de verantwoordelijke ter plaatse bij hebt. Een 

naam, adres en telefoonnummer kan je wel eens nodig hebben op de luchthaven bij de 

migratiedienst. Daarnaast heb je best ook jullie verblijfsadres bij de hand. 

Leg een lijst aan van alle deelnemers en de te contacteren perso(o)n(en) in nood. 

 

Gezondheid  

Wanneer je op reis bent, wil je uiteraard ten volle kunnen genieten van je ervaring. Daarom 

is het interessant om de nodige aandacht aan het gezondheidsaspect te besteden. Op de 

website van het Tropisch Instituut voor Reisgeneeskunde vind je heel wat informatie. Hun 

brochure ‘Gezond op reis’3 informeert je over allerlei vaccins. Je vindt er per vaccin de regio 

waarin dit wordt aangeraden. Ook niet-vaccineerbare ziekten zijn er in opgenomen. 

Reizigersdiarree, infecties, e.d. staan op het einde vermeld, net als wat je moet voorzien in 

een reizigersapotheek. 

Naast deze algemene informatie vind je op hun website ook informatie per land. Raadpleeg 

dit zeker via volgende link: https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde. 

Voor sommige vaccins zoals bijvoorbeeld gele koorts moet men naar een gespecialiseerd 

centrum. Via deze link vind je alle erkende centra voor gele koorts: 

https://www.vacciweb.be/media/4557/centersnl.pdf 

Vraag aan elke deelnemer om een medische fiche in te vullen. Neem deze ook mee op reis. 

Een voorbeeld hiervan vind je in bijlage. 

Zorg ervoor dat deelnemers tijdig met hun vaccins beginnen. Voor sommige vaccins zal je 

meerdere keren moeten gaan. 

 

Ik ga op reis en ik neem mee… 

Stel een lijst op met zaken die de deelnemers best meenemen op reis of zeker niet mogen 

vergeten. In bijlage vind je een voorbeeld van zo’n lijst, maar voeg gerust zelf zaken toe of 

laat weg wat niet nodig is. 

Tips nodig om je handbagage te pakken? Check het hier: 

https://www.joker.be/nl/reisblog/15-items-die-je-handbagage-op-het-vliegtuig-moeten-

tijdens-een-lange-vlucht 

 

 

                                            
3 https://www.itg.be/Files/docs/Reisgeneeskunde/ngezond.pdf 

https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde
https://www.vacciweb.be/media/4557/centersnl.pdf
https://www.joker.be/nl/reisblog/15-items-die-je-handbagage-op-het-vliegtuig-moeten-tijdens-een-lange-vlucht
https://www.joker.be/nl/reisblog/15-items-die-je-handbagage-op-het-vliegtuig-moeten-tijdens-een-lange-vlucht
https://www.itg.be/Files/docs/Reisgeneeskunde/ngezond.pdf
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Reisprogramma 

Een reisprogramma samenstellen is een leuke activiteit, maar neemt redelijk wat tijd in 

beslag. Begin hier dus tijdig aan.  

Ga bij jullie kerngroep na wat jullie tijdens de uitwisselingsreis willen doen, maar vergeet 

ook niet bij de partner om voorstellen te vragen. Zij kennen heel goed de mogelijkheden en 

komen waarschijnlijk met zaken af waar je zelf niet aan gedacht had. Ook de deelnemers 

zelf zijn een belangrijke bron om te bevragen. Uiteindelijk wordt het ook hun reis. Houd 

daarom zeker rekening met hun wensen. Betrokkenheid van de deelnemers bij de uitwerking 

van het programma kan het welslagen van de reis zeker ten goede komen.  

Na het verzamelen van alle ideeën kunnen jullie, samen met de partner, een programma 

opstellen per dag. Zorg zeker ook voor een kennismakingsmoment en informele dialoog. 

Inspiratie voor ijsbrekers en kennismakingsspelletjes vind je in bijlage. 

Wees eerlijk en realistisch met elkaar. Lijken sommige voorstellen van de partner helemaal 

niets? Maak dit dan op een respectvolle manier duidelijk en voorzie eventueel een 

alternatief. Het omgekeerde geldt ook natuurlijk: vraag de partner om feedback over jullie 

voorstellen. Afstanden lijken op ‘Google Maps’ misschien overbrugbaar, maar de partners 

kennen de werkelijke reistijden veel beter; kan je die bepaalde regio wel bezoeken in het 

regenseizoen, is het veilig, …. Het zijn allemaal zaken waar ze een duidelijk zicht op hebben. 

Stuur de planning regelmatig door naar elkaar en geef feedback. 

De reis wordt sowieso een intense ervaring. Vele zaken zullen onbekend zijn en misschien 

wel vreemd. Daarom is het belangrijk om er met elkaar over te kunnen praten. Las tijdens 

de reis enkele reflectiemomenten in om iedereen aan het woord te laten (vb. om de drie 

dagen na het avondmaal). In bijlage vind je inspiratie voor deze reflectiemomenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodatie 

Je partner is je ideale gids in het zoeken naar accommodatie. Eventueel kan je bij hen op 

de campus of in de buurt verblijven. Als dit niet mogelijk is, kan je ook op zoek gaan naar 

een hostel of hotel in de buurt. Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij de partner te zijn, 

zodat er niet teveel tijd verloren gaat aan verplaatsingen. 

Wil je je helemaal verdiepen in het leven van de lokale bevolking, dan kan je ook logeren 

bij gastgezinnen. Dit wordt vast en zeker een unieke ervaring, maar weet ook dat dit heel 

intens kan zijn. Wil je toch de ervaring van een gastgezin, maar liever niet de hele periode? 

Opteer dan voor 1 of 2 nachten bij een familie. Bij een grotere groep zullen jullie mogelijk 

ook moeten opsplitsen bij meerdere gezinnen. Dit kan natuurlijk zorgen voor bezorgdheid 

zowel bij de begeleiding als bij de leerlingen zelf. Daarom is het belangrijk om goede 

afspraken te maken en vooraf duidelijk te communiceren.  

Inspiratie nodig voor het programma? Dan zijn deze activiteiten misschien wel 

een fijne aanvulling in het programma: een sportactiviteit, bezoek aan een 

sociaal project die aansluit bij de thema’s waarrond wordt uitgewisseld (vb. 

bezoek aan een bioboer), een les meevolgen, organiseren van een cultuurdag 

(elk land maakt een voorstelling, biedt lokale specialiteiten aan,…), 

aanwezigheid bij de leerlingenraad, creatieve workshop (vb. muurschildering), 

lokale markt bezoeken en kookles, Skypen met het thuisfront samen met de 

partners,… 
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Als eerste is het goed om te weten dat niet iedereen nood heeft aan zo’n ervaring. Het is 

goed mogelijk dat een leerling het niet ziet zitten om te verblijven bij een gastgezin. Je 

gaat hierover best in gesprek. Wat zijn de bezorgdheden en kan je die eventueel makkelijk 

doen vergeten of is er meer? Je kan leerlingen stimuleren om de ervaring aan te gaan, maar 

je kan niemand dwingen. Als een leerling niet wil verblijven in een gastgezin, zorg er dan 

voor dat hij of zij ergens terecht kan waar de persoon zich veilig voelt. 

Zorg ervoor dat je elk gastgezin telefonisch kan bereiken. Ofwel vraag je hen zelf om een 

telefoonnummer ofwel zorgt je partner dat hij alle contactgegevens heeft van de 

verschillende gezinnen. Daarnaast bezorg je elke leerling ook best jouw contactgegevens 

zodat ze ten allen tijde bij iemand vertrouwd terecht kunnen. 

Als begeleider van de groep zou je misschien zelf ook graag in een gastgezin verblijven. Weet 

dat dit kan, maar het is wel aangeraden dat er minstens één begeleider op de ‘thuisbasis’ 

blijft. Zo is er steeds een centraal punt waar men bij terecht kan. Mocht er iets voorvallen, 

is het ook makkelijker om van daaruit te handelen dan wanneer je zelf logeert bij een 

gastgezin. Indien jullie meerdere nachten bij een gezin verblijven, kan er onderling 

gewisseld worden met de begeleiders. 

Sta samen met de groep bewust stil bij deze activiteit. Plan een moment in waarop je even 

in gesprek kan gaan over het logeren bij gastgezinnen. Doe dit zowel vooraf als na de 

activiteit. Op deze manier heb je een goed zicht op de vragen en bezorgdheden van de 

leerlingen. Nadien komen er zeker en vast vele verhalen waar je verder kan over reflecteren. 

Bereid de deelnemers voor op wat ze kunnen verwachten. We zijn heel wat luxe gewoon. In 

het partnerland is de accommodatie vaak anders dan we gewoon zijn: een douche met koud 

water of geen douche, een hurktoilet of kleine beestjes die je een bezoekje komen brengen, 

zijn geen abnormale zaken. 

Check dus goed bij de partners wat er voorzien is. Zijn er lakens en handdoeken voorradig 

of neem je deze best zelf mee, zijn er muggennetten, is er internet aanwezig,…? Dring er 

eventueel op aan dat een muggennet noodzakelijk is voor jullie verblijf. 

Eén ding staat zeker vast: de partners zullen er alles aan doen om jullie verblijf zo 

aangenaam mogelijk te maken! 

Transport 

Jullie partnerland ligt niet altijd dicht bij de deur. Reizen jullie binnen Europa? Probeer dan 

de opties te bekijken die vliegen uitsluiten. Is het vliegtuig de enige optie? Probeer de CO² 

uitstoot dan te compenseren. Dit wordt eventueel aangeboden door je 

vliegtuigmaatschappij, maar even zoeken via Ecosia4 levert ook heel wat resultaten op. 

Naast oog hebben voor het klimaat is het natuurlijk ook interessant om zo voordelig mogelijk 

te reizen. Hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger het ticket. Indien jullie een flexibele 

reisdatum hebben, is het de moeite om de aankomst- en vertrekdata te vergelijken. Een dag 

verschil kan al snel enkele tientallen euro’s voordeel opleveren. 

Vraag bij vliegtickets ook na of jullie aanspraak kunnen maken op het groepstarief (via een 

reiskantoor). Dit is voordeliger dan individuele tickets te boeken. Indien jullie als groep 

                                            
4 Zoek jij al via Ecosia? Deze duurzame zoekmachine is het alternatief voor Google. Per zoekopdracht die jij 
doet, planten zij een boom. Stel Ecosia in als je standaard zoekmachine! www.ecosia.org  

http://www.ecosia.org/
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reizen, kan je eventueel ook vragen om aan blockseating te doen. Op deze manier wordt 

een aantal stoelen bij elkaar gereserveerd en kan de groep samenzitten. 

Ter plaatse zal je vaak transport nodig hebben. Stem daarom goed af met je partners hoe 

het transport wordt geregeld.  

 

Eten 

Het wordt vast en zeker fijn om allerlei nieuwe gerechten te proeven en nieuwe smaken te 

ontdekken! Let wel op met erg pikant eten. Niet iedereen is gewend aan pikant eten en in 

het partnerland is dit misschien wel het geval. ‘Not spicy’ kan voor velen van ons nog altijd 

behoorlijk pikant zijn. Vraag gerust om het niet pikant te maken als jullie bijvoorbeeld uit 

eten gaan. 

Mijd daarnaast eten van marktkraampjes langs de weg. Het ziet er vaak heel verleidelijk uit, 

maar de kans dat je je dit achteraf beklaagt, is reëel. Als je de volgende dag een lange 

busrit hebt, is dit absoluut het laatste wat je wil… 

Een gulden regel om te onthouden als het aankomt op eten: wash it, cook it, peel it or 

forget it. Bij groenten en fruit is het erg belangrijk om ze goed te wassen (met drinkbaar 

water!), te koken of te schillen. Is dit niet het geval of ben je niet zeker, dan blijf je er 

beter af. 

Naast eten is drinken natuurlijk erg belangrijk. Bij warme temperaturen is het een must om 

veel water te drinken. Zorg ervoor dat je altijd voldoende water bij hebt voor iedereen en 

wijs er regelmatig op dat voldoende drinken belangrijk is. Neem je water op elke uitstap 

mee. Je weet namelijk nooit zeker hoe lang je weg bent. Drink enkel flessenwater. Vaak zit 

er een plastic verzegeling rond de dop. Controleer bij aankoop of deze nog goed is. Als dit 

niet het geval is, koop de fles dan niet. De kans dat dit water niet drinkbaar is voor jullie is 

groot.  

 

Good to know 

Na een al dan niet lange reis kom je eindelijk toe in het land van bestemming. Daar moet je 

uiteraard nog door de controle. Ervaring leert dat het soms best is om niet teveel de nadruk 

te leggen op het uitwisselingsaspect op sommige bestemmingen (vb. India). Vertel bij vragen 

vooral dat jullie komen om het land/de streek te bezichtigen als toerist. Liegen moet je 

uiteraard niet doen. Maar in sommige gevallen kunnen ze vervelend doen i.v.m. geldigheid 

van het visum door het uitwisselingsproject te zien als stage/vrijwilligerswerk. De kosten 

voor dergelijke visums lopen hoog op… Zorg er ook voor dat de deelnemers hiervan op de 

hoogte zijn. Waarschijnlijk zullen ze één voor één langs de controle moeten passeren. Daar 

wordt naar de reden van het bezoek gevraagd.  

Mochten er problemen zijn, dan heb je natuurlijk altijd je lokale partners ter plaatse. Bel 

hen even op en leg de situatie uit. Eventueel kan je de verantwoordelijke op de luchthaven 

vragen met jouw partner te spreken. 

Zorg ervoor dat de groep niet uit de toon valt door de kledijkeuze. Heel vaak is het geval 

dat de etiquette vraagt om de schouders en knieën te bedekken. Pak dus voldoende 

bedekkende kledij in. Het kan misschien warm zijn, maar eenmaal ter plaatse zal de lokale 

bevolking je keuze appreciëren en zal je je niet ongemakkelijk voelen door nieuwsgierige 

blikken. 
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Afspraken 

Goede afspraken maken goede vrienden. Op voorhand duidelijke afspraken vastleggen, helpt 

vaak misverstanden of problemen op reis te voorkomen. Stel als begeleiders zelf enkele 

afspraken op. 

Vraag daarnaast bij één van de bijeenkomsten met de groep om 3 à 5 vuistregels op te stellen 

(vb. in verband met gsm gebruik, groepsomgang,…). Deze regels moeten iets zijn waar de 

deelnemers als groep volledig achter staan en wat ze belangrijk vinden. Met deze gouden 

regels gaat iedereen akkoord en eenmaal op reis kan je er gemakkelijk terug naar verwijzen.  

Vraag ook zeker aan jullie partner of er bepaalde regels zijn die belangrijk zijn om in acht 

te nemen (vb. een plaats waar er eventueel gerookt mag worden). 

Overloop de afspraken de eerste avond van jullie reis. Op deze manier is iedereen goed 

gebrieft. Geef ook aan je partners aan dat ze jullie te allen tijde mogen/moeten inlichten 

indien er (ongeschreven) afspraken werden overschreden of als er ergens rekening mee moet 

worden gehouden (vb. specifieke kledijvoorschriften bij een bezoek aan een religieuze 

tempel). 

 

STAP 6: Na de reis 
 

Na enige tijd is het fijn om samen met de groep nog eens informeel samen te komen. De 

reis zorgt ervoor dat jullie een band opbouwen door de dingen die je samen meegemaakt 

hebt. Nog eens gezellig napraten bij een hapje en een drankje kan deze mooie momenten 

opnieuw naar boven halen. 

Naast dit informele moment kunnen jullie een terugkommoment plannen. Daarin bespreek 

je wat je verder zal doen met de opgedane ervaringen. 

Hoe communiceren jullie bijvoorbeeld naar de rest van de school toe? Het is belangrijk om 

de uitwisselingsreis blijvend te zien als een deel van het gehele schoolgebeuren. Probeer te 

vermijden dat de deelnemers van de reis een select clubje worden. Zorg ervoor dat de 

uitwisseling ook voor de andere leerlingen interessant is. Zo kan je bijvoorbeeld een dag 

organiseren in het teken van het partnerland. Of maak een (reizende) tentoonstelling met 

jullie beeldmateriaal en verhalen.  

Ook met de inhoudelijke uitwisselingen kunnen jullie zeker en vast verder aan de slag. 

Bespreek welke ideeën interessant zijn om verder op in te zetten. Trek dit open naar andere 

leerlingen van de school. 

Organiseer een evaluatie moment (enquête, focusgesprek,…) met alle betrokkenen, vergeet 

hierbij zeker de partnerschool niet. Herneem hierbij jullie verwachtingen en doelstellingen: 

werden die bereikt? En hoe? Wat werkte goed? Wat kan beter naar de toekomst toe? Evaluatie 

dient niet enkel na afloop te gebeuren. Gebruik eventueel ook de reflectiemomenten tijdens 

de uitwisseling ook als evaluatie (zie bijlage voor reflectie methodieken).  
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VALKUILEN & AANDACHTSPUNTEN 
 

Vrije tijd 

Let er bij de samenstelling van het programma op dat je genoeg ruimte voor vrije tijd laat. 

Zo’n ervaring wordt zeker en vast intens. Af en toe eens ontvluchten aan de drukte van een 

stad of andere gewoonten kan deugd doen. Zorg er dus voor dat je planning geen 

opeenvolging is van de ene na de andere activiteit. Vooral ’s avonds is men vaak blij om 

even tot rust te komen op de kamer. 

Inhoudelijke uitwisseling 

Bij je opzoekwerk en uitwisseling met de partners zullen er heel wat leuke activiteiten naar 

boven komen. Een reisprogramma is dan ook snel gevuld! Je wil vaak zoveel mogelijk gezien 

en gedaan hebben. Verlies echter het uitwisselingsaspect niet uit het oog.  

Tempels bezoeken, een uitstap naar de zee, een traditionele voorstelling bijwonen,… je 

volledig laten onderdompelen in het land en de cultuur is uiteraard een must! Zorg er echter 

voor dat je een evenwichtig programma hebt. Zowel toeristische uitstapjes als uitwisseling 

met de partner komen best evenredig aan bod. 

Uiteraard kunnen uitstapjes en uitwisseling ook perfect gecombineerd worden. Zo kan je 

bijvoorbeeld een opvangcentrum voor straatkinderen bezoeken samen met de partners en 

er nadien over uitwisselen. 

Indien je de leerlingen nauw wil betrekken bij de uitwisseling en je diepgaande uitwisseling 

wil creëren, is het belangrijk om thema’s te kiezen die hen zelf interesseren. Op deze manier 

zijn de leerlingen meer betrokken en zijn ze zelf gemotiveerd om in gesprek te gaan. Je kan 

bijvoorbeeld uitwisselen over de kledingindustrie, liefde en relaties, vrijetijdsbesteding, 

belang van onderwijs, consumptiemaatschappij, klimaatopwarming,… 

Beeldvorming 

Het is erg belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan communicatie en beeldvorming. 

Probeer op uitwisseling de stereotypes te ontkrachten: niet in elke school in India krijgen 

leerlingen les op de grond, niet elk Afrikaans kind loopt rond in een onderbroek en heeft een 

dikke buik,… 

Ook na de reis kan je hier verder op inzetten. Vaak spreken we nog steeds van huisjes, 

schooltjes en dorpjes; van “we zijn naar ‘Afrika’ geweest”; van wij versus zij;… 

Probeer om op een respectvolle manier te communiceren. Een handige tip hierbij is om zelf 

eens na te denken of je het leuk zou vinden als iemand op deze of een andere manier over 

jou spreekt. 

Wil je graag extra informatie rond beeldvorming? Hier vind je alvast enkele interessante 

links en bronnen: 

- Radi-Aid: https://www.radiaid.com/ 

Een website die focust op beeldvorming van het zuiden. Je vindt er leuke filmpjes 

die onze kijk op het zuiden op een ludieke manier duidelijk maken. Daarnaast vind 

je er ook enkele tips over communicatie op sociale media. 

- Reframing the message? https://lmpublishers.nl/catalogus/reframing-the-message/ 

https://www.radiaid.com/
https://lmpublishers.nl/catalogus/reframing-the-message/
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Nederlandstalig boekje over beeldvorming binnen ontwikkelingssamenwerking. Je 

kan het boekje kopen voor €14,50 of je alvast laten inspireren door de eerste 25 

pagina’s via deze link: https://issuu.com/kitpublishers/docs/reframing1-26 

- Instagramaccount van Barbie Savior: https://www.instagram.com/barbiesavior/ 

De naam klinkt misschien wat vreemd, maar de foto’s van Barbie 

Savior zijn ideaal lesmateriaal als het aankomt op hoe je niet moet 

communiceren over je ervaring in het zuiden. Dit ludiek account 

brengt in beeld hoe vele westerse personen communiceren over 

wat ze meemaken. Barbie Savior wil er juist voor zorgen dat 

mensen gaan nadenken over hun foute communicatie. Hiernaast 

zie je alvast een voorbeeld. 

 

- Workshop beeldvorming en engagement van VIA Don Bosco: 

In deze workshop wordt gefocust op correcte beeldvorming en communicatie. In het 

tweede deel rond engagement vind je heel wat tips over wat je kan doen in de 

toekomst. Vraag de workshop gerust aan via wbe@viadonbosco.org.  

 

Cadeautjes 

De mensen ter plaatse zijn vaak erg vriendelijk en gastvrij en ook kinderen toveren een 

glimlach op je gezicht. Als gast doe je dan ook graag iets terug door een cadeautje of 

aandenken te geven. Allemaal goed bedoeld, maar soms komt dit de lokale bevolking niet 

ten goede… Waarom? Dat vertellen we je hieronder. 

Maar al te vaak wordt Europa gezien als het rijke paradijs. Door in het wilde weg cadeautjes 

uit te delen, bevestigen we dit stereotype. Dat willen we absoluut vermijden. Uiteraard zijn 

we vaak in vergelijking met de lokale bevolking rijk, maar het is een illusie dat iedereen in 

Europa met gouden lepeltjes eet en het geld door de ramen gooit. Weinigen van ons behoren 

tot de rijkste laag van de bevolking in eigen land en ook in België kennen we jammer genoeg 

heel wat armoede.  

Daarnaast houd je als gast en als toerist een systeem van afhankelijkheid in stand. Heel wat 

toeristen geven goedbedoeld cadeautjes waardoor de lokale bevolking dit vanzelfsprekend 

gaat vinden. Dit vermindert mogelijk hun stimulans om zelf iets te ondernemen. Als je 

bijvoorbeeld potloden uitdeelt aan kinderen op straat weet je niet of die kinderen naar 

school gaan. Je geeft hen er eveneens de boodschap mee dat alles hen zomaar gegeven 

wordt op straat waardoor de motivatie om naar school te gaan kan verdwijnen. Als toerist 

na toerist hen cadeautjes geeft, blijven ze afhankelijk van voorbijgangers die het goed 

bedoelen maar eigenlijk meer kwaad dan goed doen. 

Het uitdelen van bijvoorbeeld balpennen op een lagere school kan er ook voor zorgen dat er 

jaloezie ontstaat onder de kinderen. Kinderen die met elkaar beginnen vechten omdat de 

één een potlood heeft gekregen en de ander niet, zijn situaties die je absoluut wilt 

vermijden. 

Wat kan je dan wel doen? 

Indien je bij een bezoek aan een school graag iets wil geven, kan je bijvoorbeeld op voorhand 

vragen aan je contactpersoon wat je kan geven ter ondersteuning van de school. 

https://issuu.com/kitpublishers/docs/reframing1-26
https://www.instagram.com/barbiesavior/
mailto:wbe@viadonbosco.org
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Heb je geen persoon waar je dit aan kan vragen? Dan kan je gerust iets meenemen, maar 

deel het niet uit aan de kinderen zelf. Geef het af aan de verantwoordelijke leerkracht en 

vraag om het later te gebruiken in de les. 

Bij een bezoek van langere duur kan je nadenken over wat duurzaam kan zijn om te geven. 

Waar kunnen de leerkrachten, leerlingen, school,… in kwestie écht iets aan hebben? 

Uitwisselen van kennis en materiaal is hier een perfect voorbeeld van. Jullie kunnen heel 

wat van elkaar leren. 

Wil je erg graag iets tastbaars geven? Gebruik dan je creativiteit om zelf iets te maken: 

persoonlijke armbandjes, een videoboodschap, een ingekaderde fotocollage,… 

En als laatste… 

Herinneringen zijn de mooiste geschenken. Ga in gesprek, doe een activiteit,… Kortom: 

maak samen herinneringen. 

Geef je toch graag een cadeautje maar twijfel je of het wel oké is om te geven wat je in 

gedachten hebt? Vraag ons gerust om raad! 

 

Duurzaam reizen 

De laatste tijd komt duurzaamheid meer en meer aan bod. In de huidige generaties wordt 

duurzaam leven één van de belangrijkere waarden. Ook wanneer je op reis gaat, kan je 

rekening houden met het duurzaamheidsaspect! 

Via dit artikel kan je meer lezen over duurzaam reizen. Het is toegepast op een duurzame 

reisorganisatie, maar als school kan je zeker en vast heel wat zaken zelf toepassen! 

https://www.joker.be/nl/reizen-met-impact 

Op de website van Karavaan vind je nog meer tips om duurzaam te reizen: 

http://karavaan.be/duurzaam-reizen/ 

 

BUDGETBEHEER  
 

Zo’n uitwisselingsreis kost natuurlijk heel wat. Een begroting opmaken is zeker geen 

overbodige luxe. Maak een schatting van de kosten die je zal maken. Het is handig om dit 

op te delen in verschillende rubrieken: accommodatie, transport, uitstappen,… Ook is het 

interessant om dit op te lijsten per persoon en voor de volledige groep. 

Door dit op te sommen per persoon, heb je een duidelijk beeld van wat de reis voor elke 

deelnemer zal kosten. Het totaal van de groep geeft je dan weer een overzicht van welk 

bedrag je mogelijks zal moeten inzamelen. 

Voor een reis van een tiental dagen mag je ongeveer rekenen op een €1.100 tot €1.400 per 

deelnemer. Uiteraard kan je ook zelf een bepaald bedrag vastleggen en je programma 

hiernaar aanpassen. 

Houd voor elke aankoop de bewijsstukken goed bij indien je verantwoording moet afleggen 

voor verkregen subsidies.  

https://www.joker.be/nl/reizen-met-impact
http://karavaan.be/duurzaam-reizen/
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Bij VIA Don Bosco stelden we een interessante brochure rond fondsenwerving op. 

In de publicatie vind je van A tot Z hoe je financiële middelen bij elkaar kan 

krijgen. Vraag ons er gerust naar! 
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BIJLAGEN 
 

Checklist: een uitwisselingsreis organiseren 
 

THEMA? WAT? WIE? CHECK? 

OPSTART IN DE EIGEN 
SCHOOL 

Ga op zoek naar een team leerkrachten dat zich hiervoor wilt engageren.  
 

☐ 

Leg het idee voor aan de directie.  
 

☐ 

Praktische afspraken maken met de directie en de betrokken leerkrachten. 
 

☐ 

AFTOETSEN MET DE 
PARTNERSCHOOL 

Zoek een school waar je mee kan uitwisselen. 
 

☐ 

Organiseer een Skype gesprek om de eerste verwachtingen af te toetsen en 
afspraken te maken.  

 
☐ 

WIE ZIJN DE 
DEELNEMERS? 

Beslis tot wie de oproep gericht is. 
 

☐ 

Selecteer een groep deelnemers indien er teveel kandidaten zijn. Organiseer 
hiervoor motivatiegesprekken. 

 
☐ 

DE GROEP 
VOORBEREIDEN 

Organiseer verschillende bijeenkomsten met de deelnemers om elkaar beter te 
leren kennen. 

 
☐ 

Zorg voor aandacht voor het inhoudelijke aspect: bestemming, cultuur, stereotypen, 
interculturaliteit, thema’s ter uitwisseling,… 

 
☐ 

Organiseer minstens 2 Skype gesprekken met de groep in de partnerschool. Stem 
met de partnerschool af ivm voorbereidingstraject bij hun leerlingen.  

 
☐ 

Informeer de ouder(s)/voogd via een infomoment.  ☐ 
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DE PRAKTISCHE KANT 

Ouderlijke toestemming voor minderjarigen.  ☐ 

Internationaal paspoort aanvragen.  ☐ 

Vliegtickets boeken.  ☐ 

Visum aanvragen.  ☐ 

Check het reisadvies.  ☐ 

Registreer op travellersonline.diplomatie.be    ☐ 

Zorg voor een goede reisverzekering voor elke deelnemer.  ☐ 

Informeer je mutualiteit over de geplande reis naar het buitenland.   ☐ 

Voorzie cash geld om te wisselen en vraag na wat de mogelijkheden ter plaatse zijn.  ☐ 

Pas je bankkaart aan voor internationaal gebruik.   ☐ 

Vraag de contactdetails van de partner ter plaatse en het adres waar jullie zullen 
logeren. 

 
☐ 

Stel een lijst van deelnemers op en noteer hun noodcontact(en).  ☐ 

Controleer de website van het Tropisch Instituut en onderneem de te volgen 
stappen. 

 
☐ 

Laat elke deelnemer een medische fiche invullen.  ☐ 

Stel een programma op in overleg met de partners.  ☐ 

Zorg voor accommodatie met een goede basishygiëne.  ☐ 

Informeer de deelnemers over de accommodatie.  ☐ 

Zorg dat het transport ter plaatste geregeld is.  ☐ 

Neem voldoende aangepaste kledij mee.  ☐ 

Organiseer een afsprakenmoment; zowel op voorhand om eventuele regels af te 
spreken als ter plaatse om de regels nog eens te herhalen. 

 
☐ 
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AANDACHTSPUNTEN 

Zorg voor voldoende vrije tijd in de planning. 
 

☐ 

Heb oog voor een evenwichtig programma: uitstappen én uitwisseling. 
 

☐ 

Houd rekening met de manier waarop je communiceert. Ontkracht stereotypen. 
 

☐ 

Wees je bewust van de impact van cadeaus. 
 

☐ 

BUDGETBEHEER 
Maak een begroting op (samen met de partner).  

 
☐ 

Maak afspraken met de partner i.v.m. betaling (bv. voorschot, terugbetaling, cash of 
via overschrijving) 

 
☐ 

NA DE REIS 

Organiseer een informeel moment om herinneringen op te halen. 
 

☐ 

Plan een terugkommoment om verdere plannen voor de toekomst uit te werken. 
Betrek hier niet alleen de deelnemers van de reis bij, maar ook andere leerlingen. 
 

 
☐ 

Organiseer een evaluatie moment (enquête, focusgesprek,…) met alle betrokkenen, 
vergeet hierbij zeker de partnerschool niet. Herneem hierbij jullie verwachtingen en 
doelstellingen: werden die bereikt? En hoe? Wat werkte goed? Wat kan beter naar 
de toekomst toe?  
 

 

☐ 

 

 



Voorbeeldvragen motivatiegesprek 

- Waarom wil je graag mee op uitwisselingsreis? 
- Wat zijn je verwachtingen van de uitwisselingsreis? 

- Aan welke capaciteiten dient een inleefreiziger te voldoen? Denk jij in dit plaatje 

te passen? 

- Hoe functioneer je in groep? Ben je een leidersfiguur of volg je graag de groep?  

- Hoe belangrijk zijn voor jou de andere leerlingen die meegaan? 

- Toon jij engagement? Ben je actief lid van een bepaalde vereniging? Op welke 

manier zet jij je in?  

- Wat betekenen ‘solidariteit’ en ‘inzet voor anderen’ voor jou? 

- Som twee positieve en twee negatieve eigenschappen van jezelf op. 

- Wat is jouw grootste troef voor ons project? 

- Wat is jouw grootste troef voor de uitwisselingsreis? 

- Welke meerwaarde heeft dit bezoek voor jou? 

- Welke meerwaarde heeft dit bezoek voor ons project en de school? 

- Wat wil je met je ervaring doen na de reis? Op school, thuis,…? 

- Wat zou je antwoorden aan een jongere van daar op de vraag: wat kom je hier 

doen? 

- Waar ben je bang voor wat betreft de uitwisselingsreis? 

- Welke activiteit zou je graag terug vinden op het programma van de reis?  

- Wat zegt ‘het partnerland in kwestie’ jou?  

- Welk thema spreekt jou het meeste aan om uit te wisselen met de lokale 

leeftijdsgenoten?  

- Zijn er moeilijkheden die je verwacht tijdens de uitwisselingsreis? 

- Hoe hou jij je bezig als we tien uur moeten vliegen? 

- Wat zou je als geschenk meenemen voor je gastgezin? 

- Welke drie zaken neem je zeker mee in je valies? 

- Hoe lang heb je ’s ochtends nodig om klaar te staan? 

- Heb je een ochtendhumeur? 

- Hoe goed kan jij dansen? ;)  

Case studies die kunnen voorkomen in het partnerland. Hoe zou jij reageren?  

- Je wordt uitgenodigd bij een leerling thuis voor een avondmaal. Eens aan tafel 

merk je dat er geen bestek op tafel ligt… Iedereen begint te eten met de handen.  

- Tijdens de eerste avond bij het gastgezin word je rondgeleid in het huis dat bestaat 

uit een leefruimte, keuken, badkamer en 1 gezamenlijke slaapkamer. Het bed 

wordt gedeeld door de moeder en twee dochters van het gezin. De vader slaapt op 

een matje in de leefruimte. Je wordt uitgenodigd om samen met de mama en 2 

zussen in het bed te slapen (enkel toepasbaar als leerling ook een meisje is). 

- Olifanten worden jammer genoeg overal ter wereld uitgebuit en gebruikt als 

‘showbeesten’. Dit is ook vaak het geval in bv. India. Tijdens een bezoek aan de 

olifantentempel wordt aan jou gevraagd of je zin hebt in een ritje op de rug van 

een olifant. 

- Tijdens een wandeling langs het strand bieden ze jou lokale specialiteiten aan 

afkomstig van kraampjes.  

- Je praat met één van de leerlingen maar je hebt moeite om haar/hem te verstaan 

door het lokaal accent.  

- Een leerling komt je om geld vragen voor de ziektekosten van zijn zusje. 
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Ouderlijke toestemming 

 
 

Ouderlijke toestemming – toestemming van personen met ouderlijke macht.  

Parental permission – permission of persons with parental rights. 

 

Ik / wij, ouder(s) / voogd  [naam (officiële schrijfwijze), familienaam, plaats en datum van geboorte + domicilie-adres]: 

I / we, parent(s) / guardian [first name (official notation), surname, place and date of birth, address of domicile)]: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

geef / geven toelating aan  mijn / onze  zoon / dochter / voogdijkind   

give the permission to my / our son / daughter / child in ward 

…………………………………………………………………………. 
naam (officiële schrijfwijze) en familienaam                                                                                                                                                                                     

first name (official notation) and surname 

 

…………………………………………………………………….……   
plaats en datum van geboorte  

place and date of birth     

 

om deel te nemen aan een groepsreis naar …………………………… van ……..……………..… tot en met ………….….………., 

to participate in a group travel to ……………………………… from ……..………………..… to  ……………………… (inclusive), 

 

georganiseerd door / organized by  ………………………………………………………………………………… en begeleid door / and  

guided by ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Datum en handtekening(en) 

Date and signature(s) 

 

 

 

Noot: laat deze getekende toelating legaliseren in de gemeente / het gemeentehuis waar u gedomicilieerd 

bent. 

Note: legalize this parental permission in the town hall of your domicile 
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Medische fiche 

Persoonlijke gegevens 

Naam en voornaam:       ..............................................................................  

Geboortedatum:     ………… / ………… / …………………  

Paspoortnummer:       .................................................................................  

 

Te contacteren in geval van nood (ICE1) 

Naam en voornaam:      ...............................................................................  

Relatie tot deze persoon:      .......................................................................  

GSM:      .................................................................................................  

Telefoonnummer:     ..................................................................................  

E-mailadres:      ........................................................................................  

 

Te contacteren in geval van nood (ICE2) 

Naam en voornaam:      ...............................................................................  

Relatie tot deze persoon:      .......................................................................  

GSM:      .................................................................................................  

Telefoonnummer:     ..................................................................................  

E-mailadres:      ........................................................................................  

 

Contactgegevens (huis)dokter 

Naam en voornaam:      ...............................................................................  

Relatie tot deze persoon:      .......................................................................  

GSM:      .................................................................................................  

Telefoonnummer:     ..................................................................................  

E-mailadres:      ........................................................................................  

 

Bloedgroep:       .......................................................................................  

Heeft u een ingrijpende ziekte gehad of een heelkundige ingreep ondergaan? Ja/Nee 

(Specifieer enkel wanneer het van belang kan zijn voor nu) 

Indien ja, welke en wanneer:      ....................................................................  

Lijdt u aan een chronische of ernstige ziekte? Ja/Nee 

Indien ja, specifieer:      ..............................................................................  
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Bent u allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, vaccins of bepaalde componenten 
ervan of voor eieren? Ja/Nee 

Indien ja, specifieer:      ..............................................................................  

Bent u allergisch aan bepaalde stoffen of levensmiddelen? Ja/Nee 

Indien ja, specifieer:      ..............................................................................  

Neemt u geneesmiddelen? Ja/Nee 

Indien ja: welke, hoeveel en wanneer:      ........................................................  

Hebt u een transplantatie ondergaan? Ja/Nee 

Indien ja, specifieer:      ..............................................................................  

Lijdt u aan depressie, angstaanvallen of andere ernstige psychische problemen? Ja/Nee 

Indien ja, specifieer:      ..............................................................................  

Neemt u (frequent) genotsmiddelen zoals alcohol of drugs? Ja/Nee 

Indien ja, welke en hoe vaak:      ...................................................................  

Neemt u antimalariamiddelen? Ja/Nee 

Indien ja, welke?:       .................................................................................  

Hebt u vroeger geelzucht (hepatitis A) gehad? Ja/Nee 

Hebt u vroeger mazelen gehad? Ja/Nee 

Is er risico voor syncope (‘flauwvallen’) bij inspuiting? Ja/Nee 

Hebt u uw milt nog? Ja/Nee 

Hebt u een thymusprobleem (problemen met het afweersysteem)? Ja/Nee 

Hebt u HIV-besmetting? Ja/Nee 

Naar welke andere landen heeft u de afgelopen 6 maanden gereisd?      ....................  

Heeft u de afgelopen 6 maanden ernstige diarree gehad? Ja/Nee 

Vaccinaties (voeg een kopie van uw vaccinatieboekje (geel boekje) toe) 

Werd u gevaccineerd tegen Ja/Nee Datum laatste vaccinatie 

Tetanus   

Gele koorts   

Difterie   

Polio   

Hepatitis A   

Hepatitis B   

Buiktyfus   

Meningokokken ACWY   

Mazelen   
 

Beschikt u over een antistofbepaling hepatis A/ hepatitis B: Ja/Nee 
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Voor vrouwen 

Bent u zwanger? Ja/Nee 

Neemt u de pil? Ja/Nee 

Geeft u borstvoeding? Ja/Nee 

Plant u zwanger te worden binnen de 3 maanden na de reis? Ja/Nee 

 

Opmerkingen 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
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Ik ga op reis en ik neem mee… - voorbeeld Tanzania 
 

WAT NEEM IK MEE NAAR TANZANIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke papieren 

 Internationaal paspoort en visum 

Geld 

 (eventueel) Amerikaanse dollars 

 (Creditkaart)  

 Bankkaart: aan de bank laten weten dat je buiten Europa de 

kaart zal gebruiken 

Kledij 

 Bikini/badpak 

 Ondergoed 

 Luchtige kledij 

 Broeken/ lange rok/ lang kleedje 

 T-shirts/blouses (zorg ervoor dat je schouders steeds bedekt 

zijn en kies voor niet-doorzichtige varianten) 

 Trui (Ook handig voor tijdens de vlucht. In een vliegtuig is er 

meestal airco.) 

 Sportieve schoenen 

 Sandalen/slippers 

 Sokken 

 Pet/hoed 

 Lichte sjaal (voor op jouw hoofd of rond je schouders) 

 Pyjama  

 Regenjas/kledij 

 

Diversen 

 Kleine rugzak voor overdag/makkelijke 

handtas 

 Bagageslotje (bij valies met ritsen) 

 Fototoestel en oplader 

 Wereldstekker (type G)

 
 Oplader gsm 

 Zaklamp 

 Pen en papier 

 Zonnebril 

 Oordopjes  

 Slaapmaskertje  

 Cadeautje/aandenken uit België voor 

de jongeren in Tanzania  

 Een beetje extra plaats om souvenirs 

mee te nemen! 

 

 

Handbagage (max. 8 kg)  

Zorg ervoor dat je in jouw handbagage enkele basiszaken (tandenborstel/tandpasta, onderbroek, 

dagelijkse medicatie, lenzen,…) hebt zitten. Mocht er een probleem zijn met de ruimbagage dan 

heb je deze zaken toch bij jou. 

Vloeistoffen (zoals water en andere dranken, parfum, shampoo, tandpasta, vloeibare etenswaren, 

deodorant, gel,… ) zijn toegelaten in de handbagage mits volgende voorwaarden: 

- De vloeistof zit in een verpakking van max. 100 ml. 

- De vloeistof(fen) zitten in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak.  

- Alle vloeistoffen samen mogen het maximum van 1 liter niet overschrijden. 

Voorwerpen met een scherpe rand of punt mogen niet mee in de handbagage (vb. scheermessen, 

nagelvijlen,…). Deze voorwerpen mogen wel in de ruimbagage meegenomen worden. 

Stop ook belangrijke documenten of erg kostbare zaken in jouw handbagage. 

TIP: Als je graag kleine verpakkingen (tandpasta, deo, shampoo) meeneemt voor in jouw 

handbagage, vind je die makkelijk bij Kruidvat. 
 

Ruimbagage (max. 23 kg) 
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Toiletartikelen 

 Zonnecrème (factor 30 of hoger) 

 Aftersun 

 Lippenbalsem 

 Bril/lenzen + lenzenvloeistof 

 Deodorant 

 Vochtige doekjes (kunnen verfrissend zijn in  

het warme weer of na/tijdens een vlucht) 

 Kam/borstel 

 Maandverband/tampons 

 Zeep 

 Shampoo/conditioner 

 Tandenborstel 

 Tandpasta  

 Handdoeken 

 Washandje 

 Zakdoekjes  

 

 

 

 

 

  

Reisapotheek 

 Paracetamol (of andere pijnstillers) 

 Ontsmettingsmiddel 

 Immodium (of andere) 

 Motilium (of andere)  

 Insectenspray (eventueel ook ter 

plaatse te verkrijgen) 

 Pleisters 

 Zalf voor insectenbeten 

 Middel tegen reisziekte 

 Medicatie tegen malaria 

 Eventueel de pil  

 Persoonlijke medicatie  

 

Maak eventueel een minireisapotheek voor in 

jouw handbagage. 
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IJsbrekers, kennismakingsspelletjes en reflectiemomenten 

IJsbrekers en kennismakingsspelletjes 

1.  Zoek je gelijke 

Stel aan jouw groep enkele simpele vragen om gemeenschappelijke kenmerken naar voren 

te brengen. De deelnemers gaan naar gelang het antwoord in groepjes staan: 

a. Wie eet graag rijst met kip en wie niet? 

b. Ga in groepjes staan volgens jullie lievelingskleur. 

c. Ga in groepjes staan volgens de eerste letter van jullie voornaam. 

d. Ga in groepjes staan volgens het aantal zussen/broers dat jullie hebben. 

e. Wie vindt dat ananas op pizza hoort en wie niet? 

f. Wie zijn de ochtendmensen en wie zijn de avondmensen? 

g. Een goed boek of een goede film? 

h. Ga in groepjes staan volgens jullie schoenmaat. 

i. Op reis naar de sneeuw of naar de zon? 

j. Koffie of thee? 

k. Een zomers dagje aan zee of een boswandeling in de herfst? 

l. … 

 

2. Het voorwerp 

Vraag je groep om elk een (persoonlijk) voorwerp mee te brengen. Dit kan gaan van een 

sleutelbos tot een fotoboekje. Aan de hand van dit voorwerp moeten ze zich voorstellen 

aan de andere groepsleden. Breng zelf ook een voorwerp mee, zo leren ze jou ook kennen! 

Het is ook interessant als de groep in het partnerland hetzelfde doet en jullie deze 

oefening samen doen.  

3. De dierentuin 

Vraag je leerlingen om een denkbeeldige wandeling door de dierentuin te maken. In welk 

dier herkennen ze zichzelf of in welk dier net niet? Vraag hen om het dier waarin ze 

zichzelf herkennen te delen met de groep en ook waarom ze dit dier hebben gekozen. 

Extra: als de groep elkaar al wat beter kent, dan kan je hen ook vragen om voor elkaar 

een dier te bedenken. Bewaak hier wel dat het om persoonseigenschappen gaat en niet 

om uiterlijke kenmerken. 

4. Stoelendans 

Doe een stoelendans met je groep! Maar, niet zomaar een stoelendans. Vraag iemand om 

in het midden te gaan staan en iets over zichzelf te vertellen (vb. mijn favoriete kleur is 

groen). Alle andere deelnemers zitten elk op een stoel die kriskras door elkaar staan rond 

de persoon in het midden. De zittende deelnemers van wie hun favoriete kleur ook groen 

is, staan allen recht en moeten op een andere stoel gaan zitten. 

Aangezien er 1 stoel minder is dan het aantal deelnemers, staat er altijd iemand in het 

midden. Deze deelnemer begint opnieuw met een weetje over zichzelf.  

5. Namen en gebaren 

Uiteraard is het normaal dat de deelnemers elkaars naam nog niet weten eenmaal op reis. 

Om deze te oefenen kan je een namendril organiseren. Vraag de deelnemers om in een 

cirkel te staan. Elke deelnemer zegt om beurten zijn naam en maakt een eigen gebaar (vb. 
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met de handen wapperen, springen, over je buik wrijven, een hartje vormen,…) terwijl ze 

dit doen.  

In de volgende ronde start een van de deelnemers: de deelnemer zegt zijn naam en maakt 

het persoonlijk gebaar. Daarna kiest de deelnemer een andere deelnemer uit en zegt zijn 

naam met het gebaar dat bij die persoon hoort. Dan is het de beurt aan die persoon en die 

kiest weer iemand anders uit tot iedereen aan bod is gekomen of tot alle namen zijn 

gekend.  

6. Wissel van de wacht 

Namen leer je niet op vijf minuten tijd… Je hebt even de tijd nodig voor alle namen 

binnen de groep gekend zijn en voor iedereen weet wie wie is. Daarom is het interessant 

om meerdere spelletjes te doen waarin je de namen kan oefenen. 

In dit spel vraag je de deelnemers om in een kring te staan en 1 vrijwilliger staat in het 

midden. Hij gooit een bal in de lucht en roept hierbij de namen van twee andere 

deelnemers. De twee moeten zo vlug mogelijk van plaats wisselen, alvorens de deelnemer 

in het midden op een van hun plaatsen kan komen te staan. De deelnemer die geen plaats 

meer heeft, wordt de persoon in het midden die de bal in de lucht gooit. 

7. Ballon battle 

Alle deelnemers vormen een grote cirkel. 1 van hen staat in het midden en heeft een 

ballon. De deelnemer gooit de ballon in de lucht terwijl hij twee namen van andere 

deelnemers noemt. Deze deelnemers moeten om ter eerst de ballon vangen. De verliezer 

gaat in het midden staan en noemt twee nieuwe namen. 

Variant: je kan er ook voor kiezen om de deelnemer in het midden slechts 1 naam te laten 

noemen. Het is dan aan die deelnemer om de ballon te vangen voor die op de grond valt. 

8. Pick a side 

Zorg voor een voor- en tegenkant in de ruimte en zorg ervoor dat er voldoende plaats is 

tussen de 2 kanten. Lees de onderstaande stellingen voor en vraag aan de deelnemers om 

een kant te kiezen. 

Je kan zelf ook nog leuke of interessante stellingen toevoegen. 

Stellingen 

Als ik een goede opleiding volg zal ik automatisch een goede job vinden. 

Het is belangrijker om een job te doen waarmee je veel geld verdient dan een job te doen 

die je graag doet. 

Ik heb mijn toekomst volledig zelf in de hand. 

Geloven maakt gelukkig. 

Geld maakt gelukkig. 

Vrouwen krijgen evenveel kansen als mannen om hun toekomst zelf te bepalen. 

Ik ben trots op wat ik tot nu toe bereikt heb. 

Ouderen hebben altijd gelijk of weten het beter dan ik, dus ik luister altijd naar hen. 

Familie is belangrijker dan vrienden. 
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9. Speeddaten 

Zet een reeks stoelen of banken tegenover elkaar en splits de groep in twee. Vraag de 

twee groepen om tegenover elkaar plaats te nemen. Elke deelnemer krijgt een aantal 

vragen. De speeddate bestaat uit verschillende rondes van 1 minuut. Na elke minuut 

schuift telkens dezelfde groep door om opnieuw vragen te stellen aan de persoon voor hen. 

Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen. 

Wat is je favoriete gerecht? Hoe groot is jouw familie? 

Wat is jouw favoriete vak op school? Wat zijn je hobby’s? 

Wat was het beste moment in je leven tot 
nu toe? 

Welke job zou je graag doen? 

Wie is je favoriete artiest? Waar hou je niet van? 

Als ik een dier was zou ik dit zijn … Waar zie je jezelf over vijf jaar? 

Je hebt slechts 1 week meer te leven, wat 
is het eerste dat je doet? 

Als je één ding in de wereld zou mogen 
veranderen, wat zou dat zijn? 

Welke social media gebruik je vaak? Wie is je favoriete persoon? 

Waar is jouw favoriete plek? Van welke sport hou je het meest? 

Wie is jouw rolmodel, held,…? 
Wat zou je doen met het geld als je de 

lotto wint? 

Wat was het laatste waarom je moest 
lachen? 

Waarom moest je de laatste keer huilen? 

Beschrijf jouw perfecte vakantie. Gebruik 1 woord om jezelf te beschrijven. 

Stel dat je mag kiezen waar je woont, 
waar zou dat dan zijn? 

Wat is jouw favoriete film? 

Hoe oud ben je? Wat is jouw favoriete kledingstijl? 

Ben je een ochtendmens of een 
avondmens? 

Als je iemand anders zou mogen zijn voor 1 
dag, wie zou je zijn? 

Wat is jouw favoriete seizoen? Verkies je de bergen of de zee? 

Wat is jouw favoriete programma op tv? Wat is jouw slechtste gewoonte? 

Wat maakt jou bang? 
Wat was het leukste wat je deze week 

hebt gedaan? 

Waarvoor mogen ze je in het midden van 
de nacht wakker maken? 

Wat is jouw favoriete geur? 

Wat is jouw favoriete vervoersmiddel? Welk klusje haat je? 

Welke dag is jouw favoriete dag in de week 
en waarom? 

Welke superkracht zou je graag willen 
hebben? 

Waar ben je trots op? 
Hou je meest van de stad of het 

platteland? 

Vraag wat je wil. Wie of wat mis je het meest in je leven? 

Als je slechts 1 iets zou mogen meenemen 
op reis, wat zou dat zijn? 

Waar ging je droom over vorige nacht? 

Ben je gelukkig op dit moment? Waarom 
(niet)? 

Beschrijf een doorsnee dag uit je leven. 
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10. Bingo 

De leerlingen moeten zonder praten proberen een paar te vormen voor verschillende 

thema’s of eigenschappen. Op deze manier leren ze elkaar kennen en wordt de 

taalbarrière gebroken. 

Elke leerling krijgt een Bingo-kaart met tekeningen op. De leerlingen gaan op zoek naar 

iemand uit de groep met wie ze een eigenschap/thema delen (bijvoorbeeld schoenmaat, 

hobby, lengte…). Ze schrijven de naam van de andere persoon op in het vakje. Daarna 

zoeken ze iemand anders voor een andere eigenschap; Zo maken ze hun hele bingo-kaart 

zo snel mogelijk af. Wie in elk vakje een naam heeft geschreven, roept Bingo.  

11. Dolgekke dilemma’s 

Stel de deelnemers een reeks aan gekke dilemma’s voor. Telkens moeten ze een kant 

kiezen. 

Voorbeeld: 

Altijd onder water moeten leven of altijd in de ruimte rondzweven? 

Nooit meer eten of nooit meer slapen? 

Een dag in een oven doorbrengen of een dag in een diepvriezer? 

Altijd op je handen moeten lopen of altijd moeten koprollen? 

Een draak als huisdier of een olifant? 

Een spelend orkest dat je altijd volgt of jij die je verplaatst al springend? 

Een tv als hoofd of een fiets als benen? 

12. Creatief associëren 

Soms is er creativiteit van deelnemers nodig om een goed resultaat te bereiken. Het is 

echter niet altijd makkelijk om dit te vragen van je leerlingen. Een spel om creativiteit te 

stimuleren is ideaal hiervoor!  

Geef de deelnemers 2 woorden die op het eerste niets met elkaar te maken hebben. De 

deelnemers moeten zelf een link zoeken tussen de twee woorden. 

Voorbeelden: 

Muis en ei 

Stoel en komkommer 

Kookpot en verjaardagskaart 

Handdoek en grasmachine 

Onbewoond eiland en feestzaal 

T-shirt en trompet 

Voetbal en ijsblokjesmachine 

… 
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Reflectiemomenten 

1. Praatplaatjes 

Voorzie een redelijk aantal afbeeldingen. Dit kan gaan van natuurelementen tot 

architectuur, cultuur, mensen, eten,… Leg alle plaatjes op de grond en vraag de groep om 

in een cirkel rond de afbeeldingen te gaan zitten.  

Elke deelnemer krijgt een paar minuten de tijd om de afbeeldingen te bekijken en er één 

afbeelding uit te kiezen die een gevoel tijdens de uitwisselingsreis vertegenwoordigt. 

De deelnemers vertellen om de beurt wat hun keuze was en waarom ze die afbeelding 

hebben gekozen. 

 

2. De roos 

Deze methodiek kan je gebruiken gedurende de hele reis. Teken een roos                                              

(zie hiernaast) op een groot blad papier. Verdeel deze roos in verschillende                    

categorieën: accommodatie, transport, sfeer, vrije tijd, activiteiten,                                 

interactie met de partners, persoonlijk comfort en workshops. 

Aan het begin van de reis vraag je elke deelnemer om per zone een stip te zetten. Hoe 

dichter de stip tegen de kern, hoe beter ze dit onderdeel vinden. Hoe verder van de kern, 

hoe minder leuk/goed ze dit vinden. Bij elke reflectie kan je de roos opnieuw boven halen 

en bekijken hoe/of elk onderdeel evolueert. Op deze manier kan je ook goed inspelen op de 

noden van de deelnemers. 

Tip: Geef elke deelnemer een andere kleur zodat ze de volgende keer nog weten waar hun 

stip stond. Daarnaast kan je de stippen per reflectie ook nummeren. Het is ook interessant 

om hen dit anoniem te laten invullen zodat er geen drempels zijn. 

 

3. De hand 

Hier gebruiken we letterlijk onze hand om te reflecteren. Elke deelnemer somt per vinger 

iets op: 

- Duim = dit vond ik leuk 

- Wijsvinger = dit heb ik geleerd 

- Middelvinger = dit vond ik helemaal niet leuk 

- Ringvinger = zo heb ik mij gevoeld  

- Pink = dit kwam ik te kort/dit heb ik gemist 

Geef de groep even de tijd om hierover na te denken. Je kan deze oefening zowel doen voor 

een bepaald moment als bijvoorbeeld voor de hele dag/reis. 

4. Op de fiets 

Deze oefening is ideaal om de groepsdynamiek te evalueren. Bezorg elke leerling een blad 

met daarop een gedetailleerde fiets. Elke leerling schrijft voor zich bij elk onderdeel een 

naam van iemand uit de groep op (bv. Ketting = Sofie, lichten = Emiel, bel = Robyn). Ze 

geven zelf een betekenis aan de onderdelen van de fiets. Daarna kan er in groep besproken 

worden wat ze hebben genoteerd. Dit kan zowel positieve punten als pijnpunten naar boven 

brengen. 
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5. Dobbelstenen 

Elk om beurten gooit iemand met de dobbelsteen. Elk cijfer staat voor iets: 

1 = vertel iets over de activiteit van vandaag en wat je ervan vond. 

2 = wat vind je van de groepssfeer? 

3 = vertel waarover je onlangs verwonderd was. 

4 = wat verwacht je van morgen/de rest van de reis? 

5 = wat zou je willen veranderen (ook al kan je er zelf misschien niets aan doen)? 

6 = wat onthoud je uit vandaag? 

Geef zeker en vast mee dat niemand verplicht is om iets te zeggen als hij of zij dat niet 

wil. 

 

 

Tip: op de website van De Ambrassade vind je een zee aan spelletjes en methodieken. In 

de databank kan je selecteren per thema. Ontdek het op: 

https://ambrassade.be/nl/kennis/werkvormen  

 

 

 

Creëer vooral een veilige ruimte voor de deelnemers. Zorg ervoor dat jullie reflecteren op 

een locatie waar iedereen op het gemak is en waar je vrij kan spreken zonder ongewenste 

bezoekers. Geef aan dat de deelnemers slechts moeten delen wat ze zelf willen. Je kan 

ook aangeven dat de leerlingen ook buiten de reflectiemomenten met vragen of 

bezorgdheden bij je terecht kunnen. Op deze manier creëer je een open sfeer en zal er 

meer gedeeld worden. 

https://ambrassade.be/nl/kennis/werkvormen

