
Een inspiratiewebinar van Djapo

MEER ACTIE, MINDER PLASTIC!



Welkom



Interactie via chat:

Interactie



Ik volg dit webinar omdat … .

Interactie: Test



• 14u - 15u

• Vragen via chat
Antwoorden via chat en aan het einde

• Opvolging via mail 
(Link naar pagina met:
replay webinar, lesmateriaal, presentatie, … )

Praktisch



▪ Wie is Djapo?
▪ Mei Plasticvrij: Lesmateriaal
o Opbouw
o Werkvormen

▪ Meer Djapo?
▪ Q&A

Inhoud



Wie is Djapo?



BEWUSTE KEUZES VOOR 

EEN DUURZAMERE SAMENLEVING



DENKONDERWIJS TEACH-THE-TEACHER

PARTICIPATIE IMPACT





Mei Plasticvrij
Lesmateriaal







▪ Opbouw van de lessenreeks:
- Verkennen
- Ideeën bedenken
- Aan de slag & Reflectie

= Project

▪ Opbouw van een les:
- Prikkel
- Kern
- Reflectie
- Eindtermen
- Differentiatie m.b.t. lesactiviteiten: Suggesties + Moeilijkheidsgraad
- Project via combinatie van lessen

▪ Achtergronddocument

Lesmateriaal: Opbouw



Lesmateriaal: Opbouw



De Projectontwerper is een stappenplan voor 
leerkrachten om actiegerichte projecten uit te werken









▪ Opbouw van de lessenreeks:
- Verkennen
- Ideeën bedenken
- Aan de slag & Reflectie

= Project

▪ Opbouw van een les:
1. Prikkel
2. Kern
3. Reflectie
- Link eindtermen
- Differentiatie m.b.t. lesactiviteiten:

Suggesties + Moeilijkheidsgraad

▪ Achtergronddocument

Lesmateriaal: Opbouw







▪ Opbouw van de lessenreeks:
- Verkennen
- Ideeën bedenken
- Aan de slag & Reflectie

= Prikkel

▪ Opbouw van een les:
1. Prikkel
2. Kern
3. Reflectie
4. Eindtermen
- Differentiatie m.b.t. lesactiviteiten:

Suggesties + Moeilijkheidsgraad
- Project via combinatie van lessen

▪ Achtergronddocument

Lesmateriaal: Opbouw





VRAGEN?



- Prikkel: Microplastics in beeld

- Verkennen: Druppeleffect + Terugdenken

- Ideeën bedenken: Extreem gedacht

- Aan de slag & Reflectie: 
Werkblad + Feedback volgens de regels

Lesmateriaal: Werkvormen



Microplastics in beeld



Druppeleffect



“Ik gooi een 

plastic flesje 

op de grond.”



“Ik gooi een 

plastic flesje 

op de grond.”

“ALS ik een plastic flesje op de grond gooi, DAN … “



Terugdenken



Extreem gedacht



“Er zitten microplastics in de zee.”

Bedenk een extreme oplossing om dit probleem 
aan te pakken.
Plaats het in de chat.

Extreem gedacht



“Extreme oplossing”

Welke voordelen heeft deze oplossing? 
Verstuur je antwoord(en) in de chat

Extreem gedacht



“Extreme oplossing”

Welke nadelen heeft deze oplossing? 
Verstuur je antwoord(en) in de chat

Extreem gedacht



“Nadeel”

Hoe kunnen we de oplossing aanpassen zodat 
dit nadeel verdwijnt/beperkt wordt? 
Verstuur je antwoord(en) in de chat

Extreem gedacht



Werkblad



Feedback volgens de regels



VRAGEN?



Meer Djapo?



www.djapo.be/secundair-onderwijs/

PUNT #5

Nieuwsbrief SO

“Wij helpen jou op maat.”

Ik zie wat jij niet ziet
Actiegericht werken rond verpakkingsafval

http://www.djapo.be/secundair-onderwijs/


Q & A



VRAGEN?



Contactgegevens

Koen Cornelis
Medewerker Training, Coaching en Advies

0468/25.35.93

koen.cornelis@djapo.be

Info via https://djapo.be/secundair-onderwijs/

Met de steun van

https://djapo.be/secundair-onderwijs/

