
LESIDEE HAVO

Online project 
over Europese 
influencers
Ben jij al bekend met eTwinning, de gratis online 
community waar docenten van 44 landen online 
kunnen samenwerken? Het platform is een alternatief 
voor een fysieke leerlingenuitwisseling. In een 
beschermde omgeving werken klassen online samen. 
Ook kun je op het platform voorbeeldprojecten zien 
en een partnerschool zoeken. 

Doel
Dit project vergroot het culturele 
bewustzijn van de leerlingen. Het 
combineert kunst, geschiedenis 
en wetenschap. De leerlingen 
communiceren in de doeltaal met een 
andere non-native op ERK-niveau B1/B2.

Materiaal
Iedere leerling werkt 
met een eigen device.

Tijdspanne
4 weken.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning/wat-is-etwinning
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Docentenhandleiding
Aan de slag met eTwinning

1. Maak een account aan bij eTwinning en ga op 
zoek naar een partnerschool (of werk samen met 
reeds een bestaande partnerschool). Nieuw op 
eTwinning? Lees de informatie over het opstarten 
van een eTwinning project: eTwinning-project 
starten in 5 stappen | Nuffic

2. Leerlingen maken hun eigen profiel op de 
eTwinning TwinSpace en voegen een profielfoto of 
een avatar/emoji (i.v.m. AVG) toe. Vervolgens vullen 
zij de rest van het profiel met informatiermatie 
over zichzelf. Pas nadat de leerlingen elkaar 
hebben leren kennen, begint het project over 
beroemdheden uit eigen land.

3. Elke leerling kiest een beroemdheid uit eigen 
land. De leerlingen mogen zelf een persoon 
kiezen. Let wel op dat elke beroemdheid maar 
één keer wordt gekozen. De leerling verzamelt 
informatie over deze persoon. Het is belangrijk 
dat de informatie wordt gehaald uit minimaal 
3 verschillende bronnen. De informatie mag in 
het Nederlands worden opgezocht, maar het 
is eenvoudiger om meteen alles in de doeltaal 
te doen. De leerling maakt in de doeltaal, met 
behulp van een tijdslijn, een korte biografie van 
het leven van de beroemdheid. 

4. Chatten kan veilig binnen de eTwinning 
TwinSpace. De docent maakt vooraf een 
duo forum space per tweetal. Lukt dit niet 
laat de leerlingen dan onderling mailen of 
berichten uitwisselen via een andere verkozen 
berichtendienst.

5. Eerste chat: De leerlingen stellen in drie minuten 
de persoon voor, zonder de naam van de persoon 
te noemen. Tijdens het voorstellen in de eerste 
chat gaat het alleen over algemeenheden. 

6. Tweede chat: Nu noemen de leerlingen nog 
steeds geen namen van de bekendheden. 
De chatpartners gaan in op de “verdiensten” 
van hun beroemdheid. Waarom is hij/zij 
bekend geworden? Wat heeft hij/zij bereikt? 
Welke karaktereigenschappen zijn hiervoor nodig? 
Hoe wordt er tegen deze persoon aangekeken? 
Wat vinden de leerlingen zelf van hun celebrity? 
Wat zouden ze van deze beroemdheid 
kunnen leren? 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning/etwinning-project-starten-5-stappen
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning/etwinning-project-starten-5-stappen
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7. Derde chat: De partners vertellen elkaar om 
wie het gaat. Ze vertellen elkaar of ze eerder 
van deze persoon hebben gehoord. Laat ze een 
vergelijkbaar persoon in eigen land bedenken, 
met een vergelijkbaar beroep of staat van dienst. 

8. Elke leerling maakt een paspoort van de 
beroemdheid van de partner. Gebruik hiervoor 
het voorbeeld in de bijlage of één van internet of 
laat de leerlingen zelf iets ontwikkelen. Deze korte 
informatie wordt online gedeeld in de eTwinning 
TwinSpace of met behulp van bijvoorbeeld een 
Padlet. De leerlingen bekijken elkaars bijdragen.

9. Afsluiting: Op basis van de paspoorten 
maken de docenten een online quiz voor alle 
leerlingen: Wie raadt de meeste beroemdheden? 
Gebruik hiervoor een interactief platform zoals: 
LessonUp, Socrative of Kahoot. 

Tips

 ▪ Docenten kunnen bij eTwinning een logboek/
dagboek aanmaken dat iedereen kan volgen met 
een link. Het is mogelijk om een opdracht klaar te 
zetten en reacties te delen. 

 ▪ Leerlingen kunnen hun uitwisseling (gedeeltelijk) 
via MS Teams of Zoom doen. Ze nemen deze op en 
delen de beveiligde link bijv. via YouTube of Vimeo 
met de docent.

 ▪ Laat leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze 
vastlopen:
1. Overleggen met klasgenoot.
2. Werk samen en bereid chat(s) met een 

klasgenoot voor.
3. Vraag docent om een woordenlijst(en), bijv. 

over karaktereigenschappen.
4. Vraag docent om lijst met bruikbare 

voorbeeldzinnen.
5. Volg de extra uitleg van de docent.

Dit lesidee is ontwikkeld door Katrin Pannekeet, 
Projectmedewerker LinQ, Nuffic 
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Bijlage: Voorbeeld paspoort 
Pass

Name 

Geschlecht 

Alter 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Beziehungsstatus 

Größe 

Haarfarbe 

Augenfarbe 

Besonderheiten 

Lebensmotto 

Bekannt wegen 

Foto zufügen
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Passeport

Nom 

Sexe 

Age 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Situation familiale 

Taille 

Couleur des cheveux 

Couleur des yeux 

Signes particuliers 

Devise 

Connu(e) pour  

Ajouter une 
photo
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