HOE BLIJFT
DE WC OP
SCHOOL
NETJES?
LES 5: NUDGE OP SCHOOL

WC PAPIER
HIER!

OPDRACHT: Bedenk een nudge voor op school. Welk probleem
wil je graag oplossen? Wat moeten kinderen of de
juffen/meesters anders doen? Maak er een tekening van.

LES 5: NUDGE OP SCHOOL

LESPLAN:
Situatie: Een nudge is een manier om, met
positieve gedragsverandering, op onbewust
niveau een keuze te beïnvloeden. Kortom,
een duwtje in de goede richting geven. Hier
zijn vele voorbeelden van te vinden op
internet.
Skill: Kritisch denken
Kennis: Kinderen weten dat een nudge altijd
een bepaald doel heeft.
Vaardigheden: Kinderen kunnen een nudge
bedenken bij een bepaald doel (gericht op
gedragsverandering).
Houding: Kinderen ontwikkelen een kritische
denkhouding.
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Lesverloop: Bespreek de nudges: een nudge
in het toilet (vlieg in de wc-pot) en een nudge
in de bibliotheek (lijnen/voetstappen op de
vloer). Bespreek wat het doel is van de
nudges. Leg uit dat een nudge altijd een doel
heeft, maar dat dit niet altijd (gelijk) duidelijk
is. Hierna gaan kinderen een eigen nudge
bedenken voor de school. Bespreek eerst
samen een aantal dingen waar kinderen
tegenaan lopen of last van hebben binnen of
buiten de school. Kies samen een
probleem/onderwerp en stel het doel vast.
De kinderen maken een tekening van de
nudge en hoe deze het doel bereikt.
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PLUS JE LES:

UITBREIDINGSKANSEN:

Wanneer kinderen een eigen nudge gaan
bedenken voor op school, stel dan vragen
als: Wat is het doel? Welk gedrag wil je
veranderen?

Laat de kinderen hun nudge aan elkaar
presenteren. Geef elkaar tips en tops.
Kunnen ze het doel van elkaars nudges
ontdekken?

Vinden kinderen het lastig om een idee te
bedenken? Dit zijn een aantal ideeën:
- Er ligt vaak wc-papier op de grond in
het toilet.
- Kinderen hangen hun jas niet op.
- Het bureau van de juf/meester is vaak
een troep.
- Kinderen vergeten hun beker/bakje.
Hoe kan een nudge ervoor zorgen dat dit
verandert?

Laat kinderen de nudge echt uitvoeren.
Bedenk samen welke spullen er nodig zijn en
help bij het verzamelen ervan. Geef kinderen
in een volgende les tijd om hieraan te
werken. Dit kan ook een onderdeel van
Expeditietijd zijn.
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ZOEKTERMEN:

BRONNEN:

Nudging subtiele beïnvloeding

https://www.deltamarktonderzoek.nl/item/n
udging-subtiele-beinvloeding/
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