
45 – Een goed voornemen

Met ansichtkaarten verwoorden deelnemers hun goede voornemens over wat ze gaan doen 
met het geleerde.

Doel: Tijdens het terugkijken, vooruitkijken
Nodig: Ansichtkaarten en enveloppen 
Doelgroep: Geschikt voor cursisten vanaf op weg naar A1, schriftelijke vaardigheden 

zijn nodig, Alfa-cursisten
Uitvoering: Fysiek, online

Werkwijze fysiek
• Verzamel een flinke hoeveelheid ansichtkaarten. Je kunt ook de inspiratiekaarten van 

de website afdrukken op dik papier.
• Leg het doel van de werkvorm uit.
• De cursisten kiezen een kaart die symbool staat voor een belangrijk leerpunt/inzicht/

voornemen dat ze hebben opgedaan tijdens de lessenserie/cursus.
• Op de ansichtkaart schrijft de cursist een persoonlijke boodschap aan zichzelf met een 

goed voornemen om het geleerde in de toekomst toe te gaan passen. Het mag ook een 
woord zijn of een icoontje dat het voornemen representeert. De cursisten schrijven 
hun adres op de kaart of bijpassende envelop.

• Laat de cursisten in tweetallen kort aan elkaar vertellen wat ze hebben opgeschreven.
• Doe de kaart na een paar weken op de post. Zo krijgen de cursisten hun eigen voorne-

men thuisgestuurd en worden ze er nog een keer aan herinnerd. 
• Als alle kaarten zijn ontvangen, kom je in de les terug op wat de cursisten wel of niet 

met hun voornemen hebben gedaan.

Werkwijze Alfa
• Vertel wat de bedoeling van deze werkvorm is. Wat ga je doen met wat je hebt  

geleerd?
• Laat elke cursist een kaart/afbeelding kiezen. 
• Vraag iedere cursist een mondelinge toelichting te geven op de voornemens. Je kunt 

het opnemen als de cursisten er geen bezwaar tegen maken. Je kunt ook korte aante-
keningen maken voor jezelf.

• Vraag of elke cursist zijn naam achterop de ansichtkaart wil schrijven en indien moge-
lijk op een envelop naam en adres. Overschrijven is zeker een optie.

• Stuur de ansichtkaart na een paar weken op naar het huisadres van de cursist. 
• Vraag of ze de ansichtkaart weer willen meenemen naar school. Als ze de kaart laten 

zien kom je terug op de voornemens via de audio of via jouw aantekeningen.
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Werkwijze online
• Maak een of meerdere foto’s van de verschillende ansichtkaarten die je hebt verza-

meld en nummer ze. 
• Laat de foto(s) aan de cursisten zien en vraag of ze er een willen kiezen die het beste 

bij hun voornemens past. 
• Laat ze hun voornemen in een email naar je versturen met het nummer van de foto 

erbij.
• Maak een collage van de foto’s in een PowerPoint en bespreek een aantal lessen na de 

werkvorm wat de cursisten met hun voornemens hebben gedaan. Als je tijd hebt kun 
je de mail printen en daadwerkelijk naar hun huisadres versturen.

Variatie: Poster
In plaats van foto’s of kaarten kan je je cursisten vragen hun goede voornemens op een 
poster te schrijven. Hang de poster op in de klas.

aantekeningen
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