
WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het geeft ons geluksniveau een boost als we iets aardigs voor iemand in onze omge
ving doen. Met deze oefening ervaren leerlingen zelf de kracht van vriendelijkheid.

Pay it forward
Z o  s t i m u l e e r  j e  v r i e n d e l i j k h e i d

w e e k  2

Laat ze de week daarop allemaal iemand in 
gedachten nemen in hun omgeving die wel een 
keer een lief of attent gebaar verdient. Vraag 
iedere leerling om diezelfde week nog iets te 
doen voor deze persoon waar diegene waar
schijnlijk blij mee zal zijn. Dit kan variëren 
van een extra bezoekje aan je oma, tot een 
bos bloemen voor je moeder of een uurtje 
huiswerkhulp voor je jongere broer of zus. 
Reflecteer ook nu weer aan het eind van de 
week hoe dit was.

w e e k  3

Ga met de groep in gesprek over hun erva
ringen van de afgelopen weken: 

 − Wat voelde beter, als je er nu op terug kijkt?

 − Waarom denk je dat dit zo is?

w e e k  1

Laat je leerlingen allemaal de eerste week van 
jullie ‘oefening in vriendelijkheid’ (geef het 
vooral zelf een andere naam) iets leuks voor 
zichzelf bedenken om te doen. Dit kan variëren 
van naar de film gaan tot een middag niksen, 
muziek luisteren of nieuwe kleren kopen. Het 
maakt niet uit. Vraag ze om dit ook daadwer
kelijk te doen en reflecteer aan het eind van de 
week hoe dit was.

wat kun je nog meer doen?

 − Een pot vol lieve gebaren. Een leerling wordt 
‘betrapt’ op een vriendelijke daad, waarna zijn 
naam en daad op een postit wordt geschreven. 
Het briefje gaat in een glazen pot en aan het 
einde van de week of maand lezen leerlingen alle 
vriendelijke daden nog een keer voor.

 − De vriendelijkheidstrofee. Met onderbouw
leerlingen kan het goed werken om een tijdje iets 
tastbaars door te geven in de klas op het moment 
dat iemand iets vriendelijks doet. Denk aan een 
grappig knuffelbeest, een rare trofee of vrolijke 
afbeelding in een lijstje. De leerling die hem heeft, 
geeft de trofee zelf door als hij iemand iets aardigs 
ziet doen. In de klas kun je af en toe vragen wie de 
trofee op dit moment heeft en om welke reden.


