
Aan de slag met: “Dare to Confess” 
 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 

- Als school hebben jullie de posters ontvangen voor de “Dare to confess wall”. Volg 
dan de instructies die bij de posters zitten en het tweede deel van deze handleiding. 

 
- Als school of als individuele deelnemers / leerlingen hebben jullie geen posters 

ontvangen. Volg dan onderstaande instructies.  
 

 

Geen posters: 
 
Volg de link op deze website naar de “Dare to confess wall”. Log daar in met je email-adres 
en start de vragenlijst. 
 
Als je individueel antwoordt kun je de Kahoot direct invullen. Doen jullie het klassikaal, kijk 
dan welk antwoord het meeste gegeven wordt in de klas. Dat kan gemakkelijk door handen  
op te steken.  
 
De antwoorden zijn altijd goed, we vragen je immers de vragen te beantwoorden met hoe je 
normaal gesproken omgaat met de zaken die in de stellingen staan.  
We proberen je hiermee even te laten stilstaan of al die ‘gewoontes’ de beste manier zijn of 
dat je misschien toch, door je bewust te worden van je gedrag, wat zou kunnen aanpassen? 
Het leuke is dat gewoontes ook per land verschillen. In de finale zullen we de meest in het 
oog springende verschillen tussen de landen presenteren. Wij zijn benieuwd!  
 
 

Wel posters: 
 
Volg onderstaande handleiding en vul de online Kahoot in met de uitkomsten van de 
posters. Dus het antwoord wat kan rekenen op de meeste streepjes is het antwoord wat je 
invult in de Kahoot. 
 
 
Wat goed dat jullie aan de slag gaan met de Dare to confess Box. In de box zitten alle items die je 
nodig hebt om aan de slag te gaan. 
 
We nemen je stap voor stap mee. 
 

1. Kijk in de box 
 
De box bevat 16 posters met de stellingen waarop de leerlingen kunnen turven welk antwoord het 
beste bij hen past. In de box zitten stiften en plakband om de posters en de stiften op de muren in de 
klas te bevestigen.  
 
 
Wat heb je zelf nodig: een fotocamera of een telefoon om foto’s te maken.  
 
 



2. Hang de panelen op 
 
Zoek een mooie (glazen) wand met voldoende vrije ruimte om langs te lopen. Eventueel kun je de 
vragen opdelen in clusters. 3 stellingen naast elkaar nemen circa 1.75m (breedte) x 0.7m (hoogte) in 
beslag. 
 
Belangrijk is dat je de panelen recht, op gelijke hoogte en even ver van elkaar hangt. Daarmee krijgt 
de wand een rustige en visueel aantrekkelijke uitstraling. 
 
De panelen worden met de tape bevestigd. Als je ook hier steeds op dezelfde wijze werkt kun je flinke 
stukken tape gebruiken die je afscheurt. Hang de stiften aan het touw naast de stelling. Maak het 
touw zo lang dat je bij de stelling(en) kan. Zie foto rechts. 
 

3. Daag leerlingen uit om te turven  
 
De wand werkt pas goed als zo veel mogelijk leerlingen hem invullen. Zet een of twee docenten bij de 
wand en daag leerlingen uit. Bijvoorbeeld met de eenvoudige vraag ‘durf jij te turven?’. Het beste 
werkt het als de leerlingen op één plek beginnen en dan alles langslopen. 
 
De stellingen hebben betrekking op dagdagelijkse dingen en zijn zonder waardeoordeel, evenals 
de antwoorden. Ieder antwoord is goed en is anoniem in te vullen. Door het invullen maken we 
leerlingen bewust van hun gedrag en de impact op de aarde. 
 
Je kunt voor extra interactie zorgen door bij het invullen te vragen waarom iemand iets invult. 
 

4. Maak foto’s 
  

Maak regelmatig foto’s tijdens het invullen. Maak ook foto’s zonder gezichten zodat je ze 
sowieso kunt gebruiken (i.v.m. privacy). 
 
Maak aan het einde van de sessie foto’s van vraag én antwoord zodat je ze kunt gebruiken voor een 
verslag én voor het tellen van het resultaat. 
 
Stuur de foto’s én de resultaten per stelling naar info@energychallenges.nl. Wij maken een 
resultaatsheet en sturen je die retour. 


