Brandjesblussen

Doel: In een spannende
situatie overtuigen.

Deze nieuwe 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 (het werkblad voor de leerlingen vind
je hier) hoe de brandjes het beste gedoofd kunnen
worden!

Wat ga je doen? Een
combinatie van presenteren
en argumenteren.

We hebben tien brandjes die nodig geblust moeten worden. Wat als een vegetariër tóch een
hamburger met vlees heeft gekregen en al een hap heeft genomen? Of wat als er bij een verbod
op energiedrank op school er in de docentenkamer liters per dag worden gedronken?
Om de leerlingen op weg te helpen kun je ze het voorbeeld laten lezen. Het brandje ‘Vlam in de
pan’ is als voorbeeld gebruikt, zodat de leerlingen een duidelijk voorbeeld hebben. Ook hebben
we een vlog gemaakt met tips voor hoe je zo’n speech het beste kan aanpakken. Deze vind je op
onze website. Heel veel plezier!
Het werkblad voor leerlingen vind je na het voorbeeld.
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Brandjesblussen
In deze opdracht krijg je verschillende situaties voor
je waar je je uit moet zien te redden door middel
van een speech. Daarvoor moet je zowel overtuigend
presenteren als argumenteren!
Door het zetten van 6 stappen kun je jouw speech
opbouwen. Deze stappen zijn:
Stap 1 - Begin: spreek de groep aan die last heeft van jouw fout.
Stap 2 - Noem het slechte nieuws: vertel wat er is gebeurd en wat er mis is gegaan.
Stap 3 - Wie zijn schuld is dit? Geef niet jezelf, maar iemand of iets anders de schuld. Het ligt
namelijk niet aan jou!
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.
Stap 5 - De toekomst: leg nu uit welke goede plannen jij in de toekomst gaat uitvoeren,
waardoor deze fout nooit meer kan gebeuren.
Stap 6 - Trots: herhaal de positieve dingen uit stap 4 en 5 met een grote glimlach!

Situatie 1: ‘De vlam in de pan’
Je bent kok in het restaurant ‘Vlam in de pan’. 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 brand. 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.

Situatie 2: ‘Proefwerken kwijt’
Je bent docent en je grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden: je bent de
proefwerken kwijt. Omdat je niet de eerste docent bent op je school die dit overkomt,
heeft de school hier een grote straf op gezet. Als je de proefwerken kwijtraakt krijgen álle
leerlingen een 1. Je begrijpt, het is een heel groot drama. Probeer je leerlingen te overtuigen
dat dit ab-so-luut niet het einde van de wereld is.
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Situatie 3: ‘Vegetarische hamburgers mét vlees’
Je staat achter de toonbank bij de welbekende gele fastfoodketen ‘M’ en je hebt net aan
een heel blije vegetariër een speciale vegetarische hamburger verkocht. Deze hamburgers
zijn zo speciaal, dat het smaakt alsof er wél vlees op zit. Na een paar happen komen de
klanten heel boos aanlopen: het blijkt écht vlees te zijn! Overtuig de klant dat een hapje
vlees helemaal niet zo erg is en dat ze ook in de toekomst klant bij jullie blijven.

Situatie 4: ‘Rapper leent politieauto’
Je bent een bekende rapper en voor je laatste videoclip heb je auto’s en uniformen van
de politie geleend. Dit kan natuurlijk niet zomaar, en je hebt moeten beloven hier netjes
mee om te gaan. Nu de videoclip af is, is de politie heel erg teleurgesteld: in de clip vlucht
je voor de politie en rijd je véél te hard weg. Daarbij is ook te zien hoe je per ongeluk tegen
een boom bent aangereden. De politiewagen is helemaal stuk. Niet lang daarna staat een
groep agenten voor de deur. Ze willen je verbieden de clip uit te zenden. Jij probeert ze
ervan te overtuigen dat dit niet nodig is en dat je fans de clip gewoon mogen zien.

Situatie 5: ‘Liters energiedrank’
Je bent directeur en op jouw school is het al een paar jaar verboden om energiedrank te
drinken. Deze drankjes zouden namelijk heel slecht zijn voor de gezondheid, omdat ze
vol met suiker en cafeïne zitten. Maar, nu hebben een paar leerlingen ontdekt dat er in
de docentenkamer per dag liters energiedrank worden gedronken: een schandaal! De
leerlingen vinden dit heel oneerlijk en hebben hun ouders erbij gehaald. Ze dreigen hun
kinderen van school te halen. Probeer de leerlingen en hun ouders te overtuigen dat het
niet erg is als docenten zich niet aan dit verbod houden.

Brandjesblussen - 3 van 8

Situatie 6: ‘Taart op je kleren’
Het is het einde van het schooljaar en jullie mentor is jarig. Jullie willen hem daarom
een taart geven, ook om hem te bedanken. Hij heeft jullie namelijk veel geholpen: van
herkansingen tot vrije uren. Jij hebt de eer om de taart bij de kantine uit de koelkast te
halen. Je loopt enthousiast het lokaal binnen maar op het laatste moment struikel je en
valt de taart op twee van je klasgenoten die vooraan zitten. Ze zitten er helemaal onder!
Thuis schone kleren aantrekken kan niet, want jullie hebben na deze mentorles een heel
belangrijke toets. Overtuig ze dat rondlopen met taart op je kleding helemaal zo erg niet
is.

Situatie 7: ‘uitslapen’
Je docent vraagt aan jou of je iets aan je klas kunt doorgeven. En het gaat om goed
nieuws, want jullie zijn de volgende dag de eerste twee uur vrij. Uitslapen dus! Terwijl je
naar huis fietst kijk je er al naar uit om vanavond wat langer te gamen. Je komt thuis,
maakt je huiswerk, gaat eten en doet de computer aan om te gamen. Je gaat er helemaal
in op en gaat pas om 12 uur slapen. De volgende dag kom jij uitgerust op school, maar
je klasgenoten zijn helemaal niet blij! Je beseft je dat je hen helemaal bent vergeten te
appen... Leg je klasgenoten uit dat het eigenlijk heel fijn is dat ze zo vroeg op school waren.

Situatie 8: ‘Supermarkt’
Sinds een paar weken werk je bij een supermarkt. Het is er over het algemeen vrij rustig,
dus tijdens het vakkenvullen luister je vaak naar je eigen muziek. Niemand heeft het
door, totdat er op een dag een kratje energydrinks wordt gejat. Je baas roept je nog om
hulp, maar jij hoort niks door je muziek en werkt hard door. Leg je baas uit dat het geen
goed idee is om jou te ontslaan.
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Situatie 9: ‘Verrassing verpest’
Er wordt een groot verrassingsfeest georganiseerd voor je oma. Het is voor haar 80e
verjaardag en je oma weet dus van helemaal niks! Er is een WhatsApp-groep waarin alle
plannen worden gedeeld. Op een gegeven moment wordt in deze groep de uitnodiging
gedeeld en jij wilt de foto doorsturen naar een vriend. Alleen, dat gaat fout! Je stuurt de
afbeelding per ongeluk naar je oma... Overtuig je familie dat het eigenlijk heel goed is dat
oma al weet dat er een feestje wordt georganiseerd.

Situatie 10: ‘Hergebruik cadeaus’
Op je verjaardag krijg je een cadeau van je beste vriendin. Super aardig, maar je vindt het
eigenlijk niks aan. Toch bedank je je vriendin voor het mooie cadeau. Maanden daarna
heb je de zoveelste verjaardag. Je hebt weinig geld en je denkt: tijd om dat cadeau door te
geven. Je geeft het cadeau maar tijdens het uitpakken kijkt je vriendin nogal boos. Op dat
moment snap jij waarom: dat cadeau heb je van haar gehad! Probeer het goed te maken
en zorg dat het feestje niet in het water valt.
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Dit is een voorbeeld van de speech die je als kok kunt geven bij situatie
1 ‘de Vlam in de pan’:
Stap 1 - Begin: spreek de groep aan die last heeft van jouw fout.
Beste klanten.
Stap 2 - Noem het slechte nieuws: vertel wat er is gebeurd en wat er 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 jezelf, maar iemand of iets anders de schuld.
Het ligt namelijk 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 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.
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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Brandjesblussen - Werkblad
Opdracht
Volg de 6 stappen om de brandjes te blussen. Maak 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 mis is gegaan.
Ik moet jullie iets vertellen

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

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!
We moeten kijken naar de toekomst
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