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Start

Introductie:

Aisja

1.    Waar denk je aan bij bij het woord verandering?

2a. Op welke verandering hoopt Aisja?

2b. Hoe komt het dat de sultan verandert?

2c. Wat verandert er als de sultan zijn land anders gaat regeren? 

3a. Schrijf 5 dingen op die zijn veranderd in jouw leven.

3b. Kies één van de vijf dingen die in jouw leven veranderd zijn waar je niet tevreden mee bent.

Deel 1.

Omdenken



3c. Doorloop de volgende vier stappen:

3d. Hoe kijk jij nu naar je probleem? 

4.    Maak een filmpje van max. 1 minuut op/via tiktok. Wat zou je willen 

zeggen tegen jouw klas in deze tijd van verandering? Maak een mooie boodschap voor je klas.

Deel 2.

Gemeen-

schappen en

groepen

Is het 
een erg 

probleem?

2

Ben je 
zelf het 

probleem?

3

Is het 
probleem de 
bedoeling?

4
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Omdenken

vervolg

Wat is 
precies het 
probleem?

1
Omschrijf je probleem:

  Waarom wel of niet:

  Wat is je eigen rol?

 Als je nu nog steeds een probleem hebt, kun je je probleem gaan omdenken:

(schrijf hier je boodschap op) – daarna: film deze.



5a. Wie ga jij interviewen? 

5b. Kruis aan welke vragen je wilt stellen:

1.   Wat is voor u de grootste verandering in uw leven tijdens het coronavirus? 

   Vindt u dit een fijne verandering of juist niet?

2.   Heeft u al eens eerder zo’n soort verandering in uw leven meegemaakt? 

   Heeft u wel eens een feest/concert/viering online meegemaakt? Hoe voelde dat voor u? 

3.   Wat betekent deze crisis voor u? 

   Hoe kijkt u tegen alle maatregelen aan? 

   Wat betekent dit allemaal in uw gezin/familie/werk?

   Wat zou de bedoeling kunnen zijn van deze crisis? 

4.   Wat vindt u positief aan de veranderingen?

   Wat vindt u negatief? 

   Welke veranderingen zou u willen behouden? Welke niet? 

5.  Hoe ziet u de toekomst? 

  Waar hoopt u op? 

5c. Wanneer ga je je interview houden?

6.  Wat betekent nu de kracht van verandering voor jou?

Deel 3

Verander -

ingen in je 

omgeving

Slotvraag:
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