
BBQ en disco

‘Onze leerlingen organiseerden een BBQ 
en een disco in een boerderijschuur. Ze 
hebben het echt voortreffelijk gedaan.’

Samen worstjes bakken, eten en  
swingen op muziek. Een leuk feest 
voor iedereen! 
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BBQ en disco
•    Vorm groepjes van ongeveer vijf leerlingen die samen een Prokkel 

organiseren.

•    Ga vooral uit van wat de leerlingen zelf graag willen.

•    Werk samen met een cliëntenvereniging of zorginstelling in de 
buurt. 

•    Ondersteun de leerlingen: vertel ze welke instelling ze kunnen 
benaderen en geef ze de naam van een contactpersoon.

‘De leerlingen hebben er veel van geleerd. Hoe je een 
evenement organiseert, maar ook hoe je samenwerkt 
met mensen met een beperking.’

•    Betrek mensen met een beperking bij de organisatie. Laat hen 
aangeven wat ze graag willen doen bij de Prokkel. 

•    Laat de mensen met een beperking ook op de dag zelf meehelpen. 

•    Maak een programma of draaiboek voor de voorbereiding, maar 
ook voor de middag of avond zelf.

‘De mensen met een beperking deden volop mee. Ze 
hielpen bij het versieren van de ruimte en bakten de 
worstjes op de barbecue.’

•    Kies een mooie locatie waar goed een disco kan plaatsvinden en 
zoek een sponsor zodat je geen huur hoeft te betalen.

•    Nodig mensen met én zonder beperking uit en laat beide groepen 
ongeveer even groot zijn.

•    Vraag bij de mensen met een beperking naar hun muzieksmaak en 
laat hen cd’s meenemen.

•    Zorg voor live optredens, dat vindt bijna iedereen leuk. 

‘De boerderijschuur was een prachtige locatie, en nog  
gratis ook. De mensen met een beperking namen hun  
eigen cd’s mee en zorgden voor een feest op de dansvloer.’

Variaties

*  Laat mensen zelf een lied zingen of optreden. 

*  Organiseer een BBQ in een park of op een plein en nodig 
voorbijgangers uit om mee te eten. 

*  Zorg voor een kennismakingsactiviteit.

www.prokkel.nl


