
 

 

YOU. – Veelgestelde vragen 
 

Voor wie? 
 
Kan je binnen elke organisatievorm met YOU. aan de slag?  
Alleen wanneer je de vakken MAVO, Nederlands, Wiskunde en Natuurwetenschappen 
volledig opsplitst, kan je niet met YOU. aan de slag.  
Kiest jouw school ervoor te clusteren of volledig te integreren? Dan is YOU. perfect 
inzetbaar.  
 
Aanbod 
 
Hoe worden de werkbundels van YOU. aangeboden: apart of als pakket? 
De werkbundels van YOU. koop je aan als pakket. Het gaat over 3 werkbundels:  
YOU. decide, YOU. feel en YOU. care. 
 
Als je de werkbundels aankoopt van YOU., komen dan ALLE leerplandoelen aan bod? 
Zeker en vast! We maakten voor jou een handige matrix met een overzicht van welke doelen 
waar aan bod komen.  
 
Hoe weet je welke activiteiten in YOU. voor jouw clustervak zijn?  
We geven per activiteit in de voetbalk aan welke vakken er in aan bod komen. Op die 
manier zie je in één oogopslag welke activiteiten er binnen jouw cluster thuishoren. 
 
Hoe moet je de handleiding van YOU. gebruiken?  
De handleiding is jouw wegwijzer door elke werkbundel. Je kan een werkbundel pas echt 
gebruiken en doorgronden door er de handleiding naast te leggen. In de handleiding staat 
het verhaal en het lesverloop van elke activiteit beschreven. Je vindt er bijkomende 
achtergrondinformatie, nuttige tips/ links en het materiaal dat je nodig hebt om de les tot 
een goed einde te brengen. Kortom, de handleiding is dé sleutel om van YOU. een 
succesverhaal te maken.  
 
Hoe kan je de YOU.-werkvormkaarten gebruiken in jouw klas?  
De YOU. werkvormkaarten vind je bij de YOU.-lerarenkit. 
De werkvormkaarten zijn los van de werkbundels flexibel in te zetten om bijvoorbeeld op 
een andere manier rond besluitvorming of actualiteit te werken.  
Er zijn in totaal 20 werkvormkaarten. Op elke kaart staat aangegeven wanneer je deze 
werkvorm best inzet. 
 
  



 

 

Hoe kan je het YOU.- Opzoekboek gebruiken in je klas? 
Het Opzoekboek is een bundeling van instructie-en onthoudfiches waarop vaardigheden en 
kennis gebundeld staan.  
Het Opzoekboek is inzetbaar mét, maar ook zonder de YOU.-werkbundels: 

- In de werkbundels verwijzen we aan de hand van een icoon naar de fiche die de 
leerlingen ondersteunt om een opdracht te kunnen maken. Je kan er ook voor kiezen 
de fiche op voorhand samen met je leerlingen door te nemen en hen zo theoretische 
basis bij te brengen.  

- Ook in je eigen projecten kan je gebruik maken van het Opzoekboek. Dankzij de 
handige nummers kan je makkelijk naar de juiste fiche verwijzen.  

- Het Opzoekboek, de bijhorende digitale oefenreeksen en clips kan je ook perfect 
inzetten als remediëring.  

 
Zijn er online oefeningen bij YOU.? 
Wij bieden digitaal 3 verschillende oefenvormen aan:  

• adaptieve leerpaden waarin leerlingen volgens hun eigen mogelijkheden en kunnen 
oefenen 

• driloefeningen waarin leerlingen basiskennis inoefenen 
• oefeningen in Word die de leerkracht met de leerlingen kan delen.  

 
Afhankelijk van de leerstof bieden we een van deze 3 oefenvormen aan. 
 
Wat is YOU.ACTUA? 
YOU. ACTUA is een aparte lerarenkit.  
Daarmee krijg je 5 keer per jaar een volledig uitgewerkte lessenreeks rond actuele thema’s. 
Die lessenreeks bestaat uit een Powerpoint en bijhorende lesfiches waarin haarfijn wordt 
uitgelegd wat je moet doen bij elke dia van de Powerpoint. Deze ACTUA wordt telkens 
tijdens de vakantie aangeleverd zodat jij na de vakantie goed voorbereid de klas in kan 
stappen.  
 
Kan je naast YOU. eigen lesmateriaal toevoegen? 
Dat kan zeker! Naast de 3 uitgewerkte werkbundels en YOU.ACTUA is er zeker ruimte voor 
nog eigen projecten. Hoe groot deze projecten moeten zijn, hangt af van de manier waarop 
jij met YOU. aan de slag gaat. De duur van de YOU.werkbundels is afhankelijk van de 
werkvormen en uitbreidingsmogelijkheden die jij kiest.  
 
Didactische topics 
 
Is er in YOU. voldoende gezorgd voor differentiatie of moeten we daar zelf voor zorgen? 
YOU! heeft aandacht voor differentiatie op vlak van 

- werkvormen: in de handleiding geven we regelmatig suggesties voor andere 
werkvormen. Zo kan jij als leerkracht bepalen welke werkvorm het beste bij jouw 
klas past.  

- interesse: leerlingen hebben niet allemaal dezelfde interesses. Daarom geven wij jou 
(waar het kan) in de handleiding suggesties en tips om een opdracht anders in te 
vullen, in functie van de voorkeur van de leerling.   

- niveau: binnen de klas zijn er verschillen, ook op vlak van kennisbeheersing. Aan de 
hand van de digitale oefenreeksen die bij het Opzoekboek horen, kan elke leerling op 
eigen niveau oefenen.  



 

 

- Ook in de handleiding bij de werkbundel geven we hier en daar een suggestie om 
sterkere leerlingen uit te dagen.  

 
Hoe springt YOU. om met feedback? 
De leerkracht kan aan de hand van het rubrics-kader feedback geven.  
in YOU. besteden we in de inhoudsopgave en bij de start van elke activiteit aandacht aan 
feed-up: hoe zit het met de voorkennis? Wat weten leerlingen al? Wat willen ze zeker te 
weten komen? 
 
Wat met evaluatie bij YOU.?  
We ontwikkelen geen toetsen bij YOU. In de handleiding geven we wel aan wanneer er 
kansen zijn tot evaluatie. Die kansen documenteren we met rubrics en zelfreflectiekaders.  
 
Kan ik samen met mijn STEM-collega aan de slag met YOU.? 
Zeker en vast! Aan de hand van de aanduiding per activiteit zie je al snel welke activiteiten 
thuishoren bij welk domein. Wij maakten een onderscheid tussen activiteiten voor STEM, 
Nederlands en MAVO. Vermits er geen vaste volgorde is waarin je de activiteiten moet zien, 
kan je perfect de STEM-activiteiten aan jouw collega overlaten. Het voordeel is dat je op 
die manier elk binnen je eigen domein rond hetzelfde thema werkt, maar het vanuit een 
heel andere invalshoek benadert.  
 
Zijn er nog specifieke benodigdheden die we moeten aanschaffen om met YOU. te kunnen 
werken? 
YOU. houdt rekening met de basisuitrusting die in het leerplan is opgenomen, maar een 
lokaal met een computer, beamer en internetverbinding is een must.  
 
Ondersteuning voor de leerkracht 
 
Wat is het online aanbod bij YOU. voor de leerkracht? 
De lerarenkit voor YOU. bevat: 

• Een e-book om te projecteren 
• Handleiding 
• Werkvormkaarten 
• Matrix: overzicht doelen 
• Rubrics voor proces en productevaluatie 
• Suggesties voor zelfevaluatie van de leerlingen 

 
Komt er een jaarplan bij YOU.? 
Neen. Met YOU. ligt er een methode voor die heel wat flexibiliteit biedt. De  3 werkbundels, 
het YOU.ACTUA-magazine en de werkvormkaarten bieden heel wat lesmateriaal, waarmee 
een leerkracht zelf de les kan samenstellen en invullen op basis van beschikbare 
infrastructuur (bv. filmpjes), keuze voor didactische werkvorm (aangepast aan 
lln./klasgroep), tempo enzovoort. Vast staat dat je naast YOU. nog ruimte hebt om je eigen 
materiaal in te zetten. 
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