
 
 

10 algemene tips voor tijdens de ateliers 
1. Stel jezelf bij de start van elk atelier voor aan de hand van de talenten en 

competenties die eigen zijn aan je job. De jongeren zijn hier heel nieuwsgierig naar.  

Inspiratie vind je op https://tajo.be/ateliers/ 

2. Noem de jongeren steeds bij naam als je hen aanspreekt. Ze dragen allemaal een 

naamkaartje.  

3. Heb ook oog voor de stillere jongeren. Zij hebben net zo goed aandacht en hulp 

nodig.  

4. Geef de jongeren voldoende tijd om te antwoorden op vragen. In je hoofd tot 20 

tellen, geeft de kinderen die langer moeten nadenken of stiller zijn ook een kans om 

te antwoorden.  

5. Doe eerst de volledige uitleg voordat je ingaat op de vragen van de jongeren. Zeg 

gerust ‘Doe de vingers maar naar beneden, straks kan je vragen stellen.’ Vergeet 

achteraf natuurlijk niet om terug te komen op de vraag 😊.  

6. Spreek in een eenvoudige taal met korte zinnen en met een volwassen intonatie. 

Metaforen en zegswijzen laat je beter achterwege.  

7. Is er iets niet helemaal duidelijk voor een jongere, maar hebben de anderen het wel 

begrepen? Laat dan eens de jongeren de uitleg aan elkaar geven.  

8. We stelden samen met de jongeren de TAJO-afspraken op. Complimenteer de 

jongeren steeds wanneer ze doen wat afgesproken is. Zo krijgen de afspraken 

positieve aandacht en zet het aan tot van gewenst gedrag.  

9. Spreek de jongeren aan op ongewenst gedrag wanneer je het ziet. Wees hierin 

duidelijk en ga niet in discussie. Jij hebt de leiding dus wanneer jij zegt stop, is het 

stop. Wanneer de jongeren hier niet op reageren, meld dit dan bij de TAJO 

begeleiders.  

10. Laat de jongeren actief ontdekken en zet aan tot denken. Treed in interactie met de 

jongeren en laat hen vertellen wat ze gedaan hebben. Dit stimuleert niet enkel het 

kritisch denken, maar daagt hen ook talige uit.  

 

Het belangrijkste: wees jezelf, geniet, wees positief en maak plezier! Je enthousiasme werkt 

aanstekelijk voor de jongeren en je complimentjes zullen hen doen stralen! 

 

 

https://tajo.be/ateliers/


 
 

 

 

 

 


