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Aan het einde van de tweede workshop, het deel ‘Doen’, gaan de leerlingen in groepjes 
aan de slag met het ontwikkelen van een presentatie over hun toekomstdroom.  
Hiervoor mogen zij een creatieve vorm kiezen die bij hen past. Alles mag, zolang  
het maar creatief is! Onderstaand een aantal voorbeelden van toffe presentaties  
die het afgelopen schooljaar voorbij zijn gekomen...

Leerlingen ontwikkelden een pokémon-
achtige videogame waarin ze in allerlei 
lastige situaties terecht kwamen. Door 
deze situaties te doorstaan op een 
bepaalde manier (obstakels te omzeilen) 
evolueerden ze door naar een volgend 
stadium van hun leven.  

Een groepje meisjes maakte een nieuwe 
tekst op het nummer ‘Het duurt te lang’ 
van Davina Michelle. Zij noemde het ‘Ik 
wil een huis’. Tijdens het refrein schetste 
de meiden een perfect plaatje: droomhuis, 
man, hond, kinderen, altijd zon. In de 
coupletten ging het over de obstakels 
(niet verliefd worden, geen baan, etc.) 
Het zelf zingen van dit nummer was 
wel érg spannend, dus ‘de zangeres’ uit 
de voorstelling werd ingevlogen om de 
presentatie te zingen. De meiden deden 
mee als achtergrond zangeressen / 
danseressen. 

Een groepje knutselde een automaat waar 
je ipv geld (want ‘geld maakt niet altijd 
gelukkig’) geluk kon pinnen. De leerlingen 
hadden uitgewerkt wat er uit het automaat 
moest komen: wat volgens hen een mens 
gelukkig maakt. 
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Videogame Lied ‘ik wil een huis’

Gelukspinautomaat



Een groepje bedacht een quiz over 
hoe je obstakels in je leven zou kunnen 
omzeilen. Ze namen de quiz af bij de 
groep en deelden punten uit op basis van 
de antwoorden. De conclusie was dat de 
makkelijkste weg niet altijd de beste is om 
je droom te bereiken.

Een groepje maakte een filmpje vanuit het 
perspectief van een blindengeleidehond. 
De leerlingen wilden hondentrainers en 
politieagenten worden en filmden op deze 
manier ‘een dag’ uit het leven van een 
blindengeleidehond. Ze lieten de obstakels 
zien en wat er allemaal op zo’n dag kan 
gebeuren.

Een groepje speelde een rechtszaak na 
over een bedachte gebeurtenis op school. 
Zij wilden rechters / advocaten worden. 
In het toneelstuk waren hun persoonlijke 
normen en waarden verwerkt: de redenen 
waarom zij rechten willen gaan studeren. 

Een groepje meisjes bedacht ‘de perfecte 
wereld’. Hiervan maakten zij een tekening 
en hiervoor stelden zij een reglement op. 
Alles was erop gericht manieren te vinden 
hoe dat iedereen in vrede met elkaar zou 
kunnen samenleven. 

Een groepje leerlingen maakten een 
bordspel, gebaseerd op Monopoly, waarin 
je gelukspunten kon scoren. Er konden 
tijdens het spel vervelende dingen 
gebeuren waardoor je gelukspunten 
verloor en je kon punten verdienen door 
mooie dingen die in het leven kunnen 
gebeuren. 

Een groepje jongens speelde een 
datingshow over ‘hoe je de perfecte 
vrouw scoort’. Daarin was meegenomen 
wat ‘de perfecte vrouw’ is en waarom 
dit deze jongens gelukkig zou maken. Zij 
gaven lessen in wat je wél en vooral niet 
moest doen om dit doel te bereiken. Één 
jongen speelde de presentator, er waren 
drie kandidaten en één jongen speelde 
de perfecte vrouw in kwestie. Aan het 
einde mocht de vrouw kiezen wie er had 
gewonnen.

Een groepje leerlingen die allen advocaat 
wilden worden hadden op het lied ‘hand 
in hand kameraden’ een nieuwe tekst 
gemaakt. Hierin verwerkten ze wat er 
allemaal komt kijken bij een leven als 
advocaat, zowel positief als negatief.

Quiz

Filmpje perspectief blindengeleidehond

Rechtszaak

De perfecte wereld

Geld maakt niet gelukkig - monopoly

Datingshow ‘de perfecte vrouw’

Hand in hand advocaten


