
In 3 stappen
bij jullie senior

Lees de uitleg goed door, zo weet je wat je 
moet doen en waar je op moet letten. Succes!

Vragen? Mail naar maya@humints.com



Werk zorgvuldig!
Omdat jullie onbekenden gaan spreken is het extra belangrijk dat jullie beleefd zijn en 
zorgvuldig werkten. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Hebben jullie beloofd om 
morgen terug te bellen, houd je dan aan die afspraak. Je wilt voorkomen dat andere 
mensen niet begrijpen wat jullie aan het doen zijn, of erger nog, dat ze teleurgesteld 
raken omdat jullie iets hebben gezegd wat jullie niet zijn nagekomen. 

Let op: Beleefd zijn gaat niet alleen om ‘u’ zeggen. Het gaat vooral om communiceren 
op een manier die prettig is voor de ander. Misschien wil een senior juist met ‘je’ 
aangesproken worden (en vraagt hij of zij daarom). Je aanpassen is een skill die jullie 
goed kunnen oefenen bij deze opdracht. 

Stap 1: senior vinden
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Eerste brainstorm
Begin met de vraag: waar vind ik een geschikte senior? Is dat via de bibliotheek, een 
woonzorgcentrum of een andere plek? Alle ideeën die bij jullie groepje opkomen 
schrijf je op. Dit kan je doen in de vorm van een mindmap. (Hebben jullie nog nooit een 
mindmap gemaakt? Check dan Youtube om wat uitleg en voorbeelden te zien). 

Let op: probeer plekken/organisaties/mensen te vinden die passen bij het thema van 
jullie groepje. Daarmee vergroten jullie de kans dat de senior wil meewerken en dat 
het gesprek gaat slagen. Hebben jullie bijvoorbeeld ‘oorlog’ als thema? Onderzoek dan 
of er een veteranen-vereniging is die je kan benaderen. Hebben jullie liefde als thema? 
Denk dan eens aan een dansvereniging waar senioren dansen. Dansles was vroeger dé
plek om een partner te vinden!
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2 Prioriteren
Na het opschrijven van al jullie ideeën, gaan jullie selecteren welke plekken de grootste 
kan van slagen hebben. Vaak werkt het goed om een plek of persoon te bellen die een 
van jullie al kent, of die al iemand kent die een bekende van een van jullie is (zoals je 
vader of buurvrouw). Mensen zijn namelijk geneigd meer open te staan voor iets 
nieuws als er al een vertrouwensband is. Noem bij het bellen van plek of persoon dan 
ook vooral hoe ze een van jullie of de ‘tussenpersoon’ al kennen. 

Let op: De senior moet op fietsafstand van de school wonen. Houd hier rekening mee 
bij het maken van je lijst. 

3 1-voor-1 bellen
Omdat jullie maar 1 senior zoeken, is het handig om niet meerdere plekken/mensen 
tegelijkertijd te gaan bellen. Straks zeggen meerdere senioren dat ze mee willen doen 
en moeten jullie de meesten weer teleurstellen. Bel dus steeds maar 1 organisatie of 
persoon op voordat jullie weer verder bellen. Wat jullie kunnen zeggen in het gesprek 
staat bij stap 2. 

Let op: Soms werkt langsgaan om te vragen beter dan bellen. Bellen werkt meestal 
weer beter dan mailen omdat je gelijk iemand spreekt. 

4

Daar gaan we! Volg de stappen hieronder voor het vinden van een 
senior. 



Stap 2: senior vragen
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Lees de uitleg 1x door voordat jullie een senior gaan bellen. Dan weten jullie welke vragen en 
punten belangrijk zijn om te noemen. Verdeel wie wat doet tijdens het bellen en vergeet niet om 
aantekeningen te maken tijdens het gesprek. Zo kunnen jullie de informatie niet vergeten. Succes!

Introductie 

Begin met het voorstellen. Zeg bijvoorbeeld: ‘Wij zijn leerlingen van het Odulphus
Lyceum en wij doen mee met het programma MDT Cultuur & Kunst.’

Zeg iets over hoe je deze persoon gevonden hebt. Bijvoorbeeld: Ik kreeg uw 
telefoonnummer van [naam contactpersoon] omdat hij/zij dacht dat u het misschien leuk 
zou vinden om mee te doen met ons project.

Vraag: Komt het u uit dat ik u bel? 

Leg nu de opdracht uit: ‘Wij hebben de opdracht gekregen om een 60-plusser te 
interviewen over het thema [vul hier het thema van jullie groepje in]. Wij gaan dit verhaal 
opschrijven en maken daar met de andere leerlingen een boekje van. Daar ontvangt u 
een exemplaar van. Ook maken we van sommige verhalen een korte film.’

Als iemand interesse heeft kunnen jullie nu meer praktische informatie geven:  

Geef aan dat jullie de senior op woensdag 19 oktober kunnen interviewen tussen 10:30 
en 16:00. Jullie kunnen naar een plek komen die zij/hij kiest, zoals bij haar/hem thuis of 
bij jullie op school. De locatie moet wel op fietsafstand van de school zijn. Het gesprek 
duurt ongeveer 45 minuten.

Vertel dat eind oktober het boekje met de verzamelde verhalen wordt afgemaakt. De 
senior ontvangt dan een exemplaar via de post. In april gaan jullie korte filmpjes maken 
van sommige verhalen. De senior ontvangt dan een uitnodiging voor de eindpresentatie. 

Afronding

Lijkt het u leuk om hieraan mee te doen? 

Zo ja, dan schrijven we graag uw gegevens op (naam, email en telefoonnummer en adres 
als jullie bij de oudere gaan afspreken). Als u vragen over het project heeft kunt u contact 
opnemen met Maya Lievegoed: 06-42670248. 
>Vraag of jullie zijn/haar gegevens mogen doorgeven aan jullie docenten zodat zij weten 
met wie jullie in gesprek gaan. 

Zo nee, vraag of hij/zij iemand anders kent die misschien wel interesse heeft en hoe jullie 
die kunnen benaderen. Soms wil de oudere dit liever zelf voorstellen aan de andere 
persoon. Geef dan een telefoonnummer van een van jullie, zodat die andere persoon 
jullie kan bellen als hij/zij mee wil doen. Vraag dan wel om een tijdsindicatie (wanneer 
hij/zij zal bellen). Anders zitten jullie misschien (te) lang te wachten op het telefoontje. 

Rond het gesprek netjes af en bedank de senior voor zijn/haar tijd. 
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Klaar om te bellen? Onderstaande stappen helpen jullie hierbij.
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Stap 3: Gegevens doorgeven
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De gegevens van de 60-plusser mail je als groepje naar Elina Daamen edaamen@odulphus.nl

Zet jullie eigen docent(en) Nederlands in CC. 
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Doe dit uiterlijk 3 oktober!

Let op: Komt de deadline in zicht en lukt het niet om een oudere te 
vinden? Laat dit dan op tijd aan mevrouw Daamen weten. Dan kan zij, of 
kunnen wij, met jullie meedenken. 

Kijk, jullie zijn bijna klaar! 
Alleen nog even de gegevens van de senior doorgeven.
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