
MAAK EEN STRIP VAN JE ERVARINGEN

Je leert een talent of ambitie weer te geven in een (digitale) strip.LEER-
DOEL

TITEL

Het geven van een antwoord op een vraag kan ook met beeld in plaats van woor-
den. Met een (digitale) strip geef je antwoord op de vraag over je talent of ambitie. 

Voorbereiden
Kies één van de volgende vragen en geef antwoord:
• Waar kom je je bed voor uit? 
• Voor welk probleem ben jij de oplossing? 
• Waar ben je trots op? 
• Wat zouden andere mensen van jou kunnen leren? 
• Hoe wil je door andere mensen gezien worden? 
• Wat wil je ooit nog een keer gedaan hebben? 
• Met wie wil je ooit een keer samenwerken?

Uitvoeren 
• Maak een (digitale) strip van maximaal vijf tekeningen
• Je antwoord op de vraag moet direct duidelijk zijn
• Laat je (digitale) strip zien aan een klasgenoot
• Geef elkaar feedback en pas je (digitale) strip eventueel aan

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

MET 
WIE?

Je maakt zelf een (digitale) strip en bespreekt het met een klasgenoot.

LOB OPDRACHT

expertisepuntlob.nlMaak een strip van je ervaringen 1/3

??



• Hoe vind je het om je talent of ambitie te verwoorden in een strip?
• Welke feedback heb je van je klasgenoot gekregen?
• Welke aanpassingen heb je gedaan aan de hand van de feedback?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Bewaar je (digitale) strip. VAST-
LEGGEN

• Wat laat je met jouw strip zien?
• Welk talent of welke ambitie zou je ook kunnen weergeven met een strip?
• Welke voor- en nadelen heeft een strip ten opzichte van uitleg in woorden?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

• Het hoeft geen mooie strip te worden. Het gaat er om dat je op een andere 
 manier naar jezelf kijkt!
• Bekijk eens wat striptekeningen van Fokke & Sukke en Sigmund. 
 Of kijk op de volgende pagina:

TIPS &
TRUCS
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VOOR 
BEELDEN

STRIPS

-


