HOE KIEST
EEN VOGEL
EEN BOOM
VOOR HAAR
NEST?
LES 2: OPRUIMEN = LEUK!

Probleem?

Doel?

Nudge?

OPDRACHT: Bedenk een nudge voor het weggooien van de
plastic ﬂes: hoe zorg je ervoor dat iemand anders de ﬂes in de
prullenbak gooit?

LES 2: OPRUIMEN = LEUK!

LESPLAN:
Situatie: Een nudge kan meewerken in de
oplossing van ongewenst gedrag, zoals afval
op straat of mensen die te weinig de trap
pakken. De invulling van een nudge is
dusdanig subtiel dat mensen niet in de gaten
hebben dat hun gedrag gestuurd wordt.
Skill: Kritisch denken
Kennis: Kinderen weten wat een nudge is en
waarvoor het wordt ingezet.
Vaardigheden: Kinderen kunnen een nudge
bedenken voor een gegeven probleem.
Houding: Kinderen ontwikkelen een kritische
denkhouding.
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Lesverloop: Voer voorafgaand aan de les de
nudge uit n.a.v. dit ﬁlmpje. Zet een prullenbak
buiten of in de klas met een lege ﬂes ernaast.
Houd bij hoe vaak de ﬂes in de prullenbak
wordt gegooid. Start de les met je
bevindingen. Leg dan het begrip nudge
nogmaals uit. Een gedragsprobleem bij
mensen/kinderen (voorbeeld: er wordt teveel
afval op straat gegooid) wordt opgelost (er
wordt meer afval in prullenbakken gegooid)
door een nudge (grappige tekst op
prullenbak). Bekijk het ﬁlmpje. Bedenk een
nudge voor het afvalprobleem. Hoe wordt het
weggooien leuker en het probleem opgelost?

PLUSJEKLAS.NL

PLUS JE LES:

UITBREIDINGSKANSEN:

Bekijk hier een aantal voorbeelden van
nudges:
https://versdenkers.nl/de-psychologische-ku
nst-van-nudging/

Bereid de komende weken elke les een
nudge voor in de klas. Pak hierbij telkens een
probleem uit de klas aan: opruimen van
kasten, jassen/tassen die op de grond liggen,
ﬁetsen op verkeerde plek bij school zetten,
etc. Evalueer aan het begin of eind van ‘de les
onderzoeken’ welke nudge de kinderen
gezien hebben. Bespreek of de nudge wel of
niet werkte. Hebben de kinderen zelf nog
suggesties voor het uitzetten van een nudge
in de klas/school?

Benoem dat de kinderen de hele omgeving
van de prullenbak kunnen gebruiken in de
nudge: de grond eronder, de muur ernaast, de
weg ernaartoe, etc.
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ZOEKTERMEN:

BRONNEN:

Nudge zwerfafval

https://www.youtube.com/watch?v=2K9Fjii0
WUw&feature=youtu.be
https://www.loketgezondleven.nl/vraagstukk
en/nudging (achtergrondinformatie en foto
opdrachtpagina)
https://www.omgevingspsycholoog.nl/nudg
e-zwerfafval-in-de-afvalbak/
(achtergrondinformatie)
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeentebe
richten/20141020/nieuw-opvanghuis-in-sittar
d-geleen/ (foto opdrachtpagina)
https://versdenkers.nl/de-psychologische-ku
nst-van-nudging/
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