WERKVORM: VOEDSELVERSPILLING

Brandjesblussen
Oefening waarbij leerlingen in een spannende situatie moeten overtuigen; een
mooie combinatie van presenteren en argumenteren!

Doel: Je leert hoe je een speech kunt geven.

Wat ga je doen? Eerst lees je de theorie
en het voorbeeld, kijk je de clip en dan ga je
je speech voorbereiden.

Tijdsduur: 15:00 - 20:00 min

Deze oefening laat leerlingen zich in een uitdagende situatie verplaatsen, waar ze zichzelf uit moeten
redden. Ze leren hierbij overtuigen op een leuke manier, wat ook goed van pas komt in bijvoorbeeld
sollicitatiegesprekken. Natuurlijk geven we ook wat tips hoe de brandjes het beste gedoofd kunnen worden.
We hebben voor het thema ‘voedselverspillen’ twee brandjes bedacht: over gesnapt worden terwijl je van de
vloer eet en het hergebruiken van hapjes.
Om de leerlingen op weg te helpen kun je de opzet op de volgende pagina meegeven, die bestaat uit zes
stappen. Die stappen bieden alvast wat structuur om de brandjes te kunnen blussen. Om het helemaal
duidelijk te maken vind je op de volgende pagina ook een uitgewerkt brandje als voorbeeld. Op de laatste
pagina vind je een werkblad voor je leerlingen.

3 tips voor een goede speech
Een goede speech geven, hoe doe je dat? Dat leggen
trainers Walter en Severin uit én ze doen het voor. Klik op
de play-knop om de clip van vier minuten te starten.

Van de vloer eten
Je zit in de leerlingenraad en bent al sinds de brugklas druk bezig met het eten wat op school
verkocht wordt. Dit moet gezond zijn, maar je wil dat er ook zo weinig mogelijk wordt weggegooid! Nu
gaan er foto’s rond op school, waarop jij te zien bent terwijl je de kantine opruimt. Dat is goed, alleen
zijn er helaas ook foto’s dat je frietjes van de grond eet. Dit vinden alle leerlingen te veel ver gaan. Leg
ze uit dat van de vloer eten juist heel goed is en dat je in de leerlingenraad wil blijven.

Dit document bevat meerdere pagina’s

Heerlijke hapjes
Je werkt als bijbaantje bij een cateraar. Jullie hebben het heel druk, met meerdere klussen per week.
Op woensdag heb je een bruiloft, en er blijven veel hapjes over. Omdat je het zonde vindt om allemaal
weg te gooien én omdat je het zo drukt, besluit je de hapjes te bewaren voor een feest op zaterdag.
Best een goed idee, alleen de hapjes zijn vegetarisch - dus zonder vlees. De hapjes voor het feest op
zaterdag moesten mét vlees zijn! De mensen van het feest zijn erg teleurgesteld want dit was niet
afgesproken. Leg ze uit dat weggooien helemaal zonde zou zijn en overtuig ze de heerlijke vleesvrije
hapjes alsnog te eten.

Voorbeeld | Vlam in de pan
Dit is een voorbeeld van de speech die je als kok kunt geven:

‘De Vlam in De Pan’
Je bent kok in het restaurant ‘Vlam in de pan’ en je grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden.
Afgelopen zaterdag heb jij een pan op het vuur laten staan. Deze is in de fik gevlogen toen je
even naar de wc ging en toen je terugkwam stond de hele keuken in de fik. Het hele restaurant is
afgebrand. De volgende dag staan alle boze en verdrietige klanten voor het afgebrande restaurant. Jij
probeert ze te overtuigen dat ze klant moeten blijven.

Stap 1 Begin: Spreek de groep aan die de dupe is geweest van jouw fout.
Beste klanten.
Stap 2 Noem het slechte nieuws: Vertel wat er is gebeurd en wat er dus mis is gegaan.
Jullie hebben maanden geleden gereserveerd om vanavond bij ons te komen eten. Helaas kan dat niet doorgaan.
Zoals jullie kunnen zien is restaurant ‘De Vlam in De Pan’ helemaal afgebrand. Ook de komende weken zullen jullie
hier niet kunnen eten.
Stap 3 Wie zijn schuld is dit? Geef niet aan jezelf, maar aan iemand of iets anders de schuld. Het ligt
absoluut niet aan jou!
Het vuur is gisteren ontstaan toen ik aan het oefenen was met een nieuw gerecht: ‘De gerookte haas’. Met dit
nieuwe gerecht wil ik een grote prijs winnen, waarmee ik het restaurant én ons dorp bekender wil maken. Omdat ik
zó druk aan het koken was, zag ik niet dat de vlam in een andere pan sloeg. Heel snel stond de hele keuken in de fik.
Stap 4 Bekijk het positief: Laat zien dat je begrijpt hoe vervelend dit is voor je publiek, maar noem
meteen daarna wat er positief is aan de situatie.
Jullie kunnen vanavond en de komende weken niet meer bij ons komen eten en dat is natuurlijk jammer. Maar
bekijk het van de positieve kant: Jullie hebben nu de tijd om zélf thuis ook lekker te leren koken!
Stap 5 De toekomst: Leg nu uit welke goede plannen jij in de toekomst gaat uitvoeren, waardoor deze
fout nooit meer kan gebeuren.
Wat gebeurd is, is gebeurd. Gelukkig kunnen we nu wel een fantastisch nieuw restaurant bouwen! Dit restaurant zal
nog groter zijn dan de vorige waardoor er nog meer mensen kunnen komen eten. Dit is dus het begin van een hele
mooie toekomst en jullie zijn allemaal uitgenodigd voor een groot feest als het restaurant weer open gaat!
Stap 6 Trots: Herhaal de positieve dingen uit stap 4 en 5 met een grote glimlach!
Laten we dus trots zijn op ‘De Vlam in De Pan’!
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WERKBLAD

Brandjesblussen
Volg deze 6 stappen om jouw eigen brandje goed te blussen! Maak steeds de
zinnen af.

Stap 1 - Begin: Spreek de groep aan die last heeft van jouw fout.
Beste ...

Stap 2 - Noem het slechte nieuws: Vertel wat er is gebeurd en wat er dus is misgegaan.
Ik moet jullie iets vertellen...

Stap 3 - Wie zijn schuld is dit? Geef niet jezelf, maar iemand of iets anders de schuld. Het ligt namelijk
niet aan jou!
Hier kon ik natuurlijk niets aan doen want...

Stap 4 - Bekijk het van de positieve kant: Vertel dat je weet hoe vervelend dit is voor de groep, maar
vertel ook meteen wat er positief is aan de situatie.
Maar bekijk het van de positieve kant...

Stap 5 - De toekomst: Leg nu uit welke goede plannen jij in de toekomst gaat uitvoeren, waardoor deze
fout nooit meer kan gebeuren.
We moeten kijken naar de toekomst...

Stap 6 - Trots: Herhaal de positieve dingen uit stap 4 en 5 met een grote glimlach!
Laten we dus trots zijn op...
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