
Energie voor mentor en klas!  
Door Ivo Mijland 
 
Speltip 82: Johnny the bagger 
 
Johnny is een Amerikaanse jongen met het syndroom van Down. Hij werkt als ‘bagger’ in 
een supermarkt, een medewerker die bij de kassa de boodschappen in tassen verpakt voor 
de klanten. Tijdens een training voor het hele personeel wordt door Barbara Glanz 
gevraagd: bedenk iets creatiefs om klanten te werven. Johnny is in eerste instantie 
terughoudend. Hoe kan hij, als eenvoudige bagger, nu een bijdrage leveren aan 
klantvriendelijkheid? Gelukkig gaf hij niet snel op, sliep hij er nog een nachtje over en 
kwam uiteindelijk met een briljant idee… 
 
Johnny verzamelde vanaf die dag dagelijkse gedachten, spreuken, wijze woorden, die hij op 
kleine blaadjes zette. Hij voegde een dienst toe aan zijn  dagelijkse werk. Want niet alleen 
de boodschappen werden verpakt door Johnny, ook kregen klanten bij elk bezoek een 
mooie spreuk cadeau van Johnny. Vanaf die dag merkte Johnny: ik ben wie ik ben en kan 
met wat ik te bieden heb betekenisvol zijn voor anderen. Het verhaal gaat dat de rij bij 
Johnny sinds die dag elke keer net iets langer was dan bij de andere kassa’s: klanten wilde 
de briefjes van Johnny nu eenmaal niet missen. 
 
Deze mentorles verdeel je de groep in twee- of drietallen. Elk groepje krijgt de opdracht: 
bedenk samen iets wat jullie gaan doen om klas … in de spotlight te zetten. Uitgangspunt is 
dat de ‘campagne’ ervoor moet zorgen dat docenten die de klas lesgeven gaan gloeien van 
plezier en docenten die de klas geen les geven zich afvragen waarom dit drama hen moest 
overkomen. Enkele ideeën: maak een poster met de foto’s van de leerlingen met bij elke 
leerling het meest uitzonderlijke talent. Of verzin een actie voor een goed doel, waarmee je 
klas de plaatselijke pers behaalt. Of stuur namens de klas een mail aan staatssecretaris 
Sander Dekker, waarin je oproept dat de leraren van je school recht hebben op meer 
salaris. Het maakt niet uit wat, als je met je groepje maar op een positieve manier aandacht 
verwerft. 
 
Zorg ervoor dat al het moois dat je leerlingen maken, op de eerstvolgende ouderavond in 
je lokaal te bewonderen zijn. Eventueel kun je zelf het verhaal vertellen van Johnny the 
bagger. 
 
Ivo Mijland is auteur van diverse onderwijsboeken. Onlangs verscheen het boek ‘Ik ben 
toch te gek!’ (www.uitgeverij-quirijn.nl). Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen 
in het onderwijs en wordt hij veel gevraagd vanwege zijn humoristische en inspirerende 
lezingen. 
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