
Zorg ervoor dat de fietsband een ingang en een uitgang heeft die de hele activiteit dezelfde blijven.
Splits de groep in twee kleinere groepen. De ene groep dicht bij elkaar, terwijl de andere groep het plankje in
evenwicht houdt.
Wanneer de eerste groep door de fietsband is, stuurt de tweede groep eerst het plankje door de fietsband.

Is de activiteit geslaagd?
Wat ging goed? Wat ging verkeerd?
Wat was het doel?
Wat kan je helpen als je gaat werken?
Wat moet jezelf meer doen?
Wat moet jezelf minder doen?
Wie neemt de leiding?
Had je het gevoel dat je een goed idee had, maar dat er niet naar geluisterd werd?
Had je een plan?

Iedereen neemt een touw in één hand. Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn, neemt iedereen twee touwen.
Het doel van de activiteit is een plankje, met een beker water erop, van de grond te heffen en in evenwicht te
houden door aan de touwen te trekken.

De groep kan vooraf oefenen om het plankje naar omhoog en omlaag te laten gaan en om te wandelen in een
cirkel.

Als dit lukt, krijgt deze groep de opdracht: iedereen moet door een fietsenband kruipen zonder het touw los te
laten en zonder water te morsen. Als de groep er niet in slaagt, kan de moderator deze tips geven:

Resultaten verzamelen en delen
Er volgt een groepsdiscussie rond de bijdrage van elk teamlid. Mogelijke vragen:

Groep

Samenwerke
n

Communicatie

Het Plankske

Instructies

20-30 Minutes Leerdoelen
De deelnemers leren samenwerken
Iedereen in de groep moet helpen
Focussen is noodzakelijk
De deelnemers leren communiceren en een plan opmaken

Betrouwbaarheid

Verantwoordelijkheid



Betrouwbaarheid, Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Samenwerken,
Verantwoordelijkheid

Reflectie

BeoordelingsmethodeBenodigdheden
Een plankje met verscheidene touwen eraan
vastgemaakt
Een beker water
Een fietsband
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Ben je tevreden met het resultaat?
Is de activiteit geslaagd?
Wat deed jij om de opdracht te laten slagen?
Wat had je nodig om je te helpen?
Wat heb je gemist?
Wat kon beter?
Hoe communiceerde jij met de anderen?
Wie nam de leiding?

Baken een gebied op de grond af dat de ‘giftige’ rivier is. De groep moet de giftige ( wilde, koude, vuile,…)
oversteken met de gegeven balken. Zij moeten de rivier oversteken van A tot B (de veilige zone). Ze mogen niet
met hun voeten in het ‘water’ stappen. Als dit gebeurt, moet heel de groep terug beginnen bij het startpunt ( A).
De enige manier om de rivier over te steken is door de balken te gebruiken. De opdracht is geslaagd als iedereen
veilig aan de andere kant (B) geraakt is.

Als moderator ben jij de enige die in de rivier kan staan. Als er een balk vrij is (waar niemand op staat), kan je deze
wegnemen.

Resultaten verzamelen en delen

Groep

Samenwerke
n

Communicatie

Giftige rivier

Instructies

30 Minuten Leerdoelen
De deelnemers leren luisteren
De deelnemers leren communiceren op een goede manier
De deelnemers leren een plan te maken
De deelnemers leren samenwerken
De deelnemers passen zich aan in verschillende situatiesBetrouwbaarheid

Probleemoplossend
vermogen



Betrouwbaarheid, Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Probleemoplossing, Samenwerken

Reflectie

BeoordelingsmethodeBenodigdheden
Balken: aantal balken = aantal deelnemers gedeeld
door 2 +1 (indien je geen balken hebt, kan je met
ander materiaal aan de slag zoals stoelen, zorg ervoor
dat de oefening steeds uitdagend blijft).
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Een collectieve huisvesting met 5 jonge mensen. 
Een alleenstaande man van middelbare leeftijd
Een jong Zweeds gezin
Een oude alleenstaande weduwe
Een Turks gezin met kinderen

De jonge mensen zijn christenen die werken voor een revalidatiecentrum van de Zweedse Kerk voor
verkeersslachtoffers. . 
De alleenstaande man van middelbare leeftijd is onlangs vrijgelaten uit de gevangenis.
Het jonge Zweedse gezin met kinderen heeft omwille van zijn financiële situatie de kinderen weggehaald uit de
dagopvang. De vrouw is werkloos en de man studeert en componeert muziek thuis.
De alleenstaande vrouw heeft een alcoholprobleem en is soms heel depressief.
De kinderen van het Turkse gezin zijn volwassen, de vrouw is dokter en de man is professor retoriek aan de
universiteit.

Deel 1
Er staat een appartement leeg in het huurhuis waar je woont. De verhuurder vroeg je je buur mee te kiezen.
Bespreek onder elkaar wie je als huurder wil.  

Deel 2
Plots kreeg de verhuurder meer informatie over de huurders. Lees de bijkomende informatie en rangschik de
huurders opnieuw.

Resultaten van de leerlingen inzamelen en delen
Op basis van de discussie kan je de deelnemers helpen reflecteren over hun eigen sterktes en hun verbeterpunten
op dit vlak. Zet aan tot verder gesprek over dit onderwerp in je groep of individueel met je begeleider.

Hoogbouw

Instructioes

20 Minuten

één op één Groep

Verantwoordelijkheid Aanpassen Communicatie

Leerdoelen
Reflecteren over je verantwoordelijkheid voor je vooroordelen.
Het belang van geen vooroordelen te hebben.



Liep het zoals gepland?
Was de oefening waardevol bij het werken met deze specifieke sociale vaardigheid?
Begrepen de deelnemers de opdracht?
Moet iets veranderd/uitgelegd worden voor volgende keer?

Reflectie/zelfbeoordeling

Deze oefening is een goed vertrekpunt wanneer een jongere geïntroduceerd wordt in een nieuwe situatie. Dat
het belangrijk is nieuwe mensen te ontmoeten met een open geest en te proberen mensen niet te vlug te
beoordelen. Dat zal het hen gemakkelijker maken om vrienden te vinden en nieuwe banden in hun dagelijks leven.

Bespreek het resultaat in
groep of een-op-een met je
deelnemers.

BeoordelingsmethodenBenodigdheden
Geen benodigdheden

Aanpassen, Communicatie, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten,
Verantwoordelijkheid
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Hoe reageer je?
Heb je bedenkingen betreffende betrouwbaarheid?

Wat voel je bij het lezen van de bovenstaande situatie? Welke gedachten en vragen komen er bij jou op?
Hoe zou jij deze situatie aanpakken? Geef een spontaan antwoord.
Heb je bedenkingen betreffende betrouwbaarheid?

Lees de situaties en beantwoord alle vragen individueel. Nadien kan je de antwoorden in groep of per twee
bespreken.

Situatie 1
Een vriend leende jouw wagen en heeft beloofd die terug te brengen de volgende dag rond de middag. Je vertelde
die vriend dat het belangrijk is dat hij/zij op tijd terug is want je moet om 12u vertrekken om op tijd te zijn voor
een belangrijke afspraak. Wanneer je aankomt op de parking, staat de wagen er niet. Je wacht 10 minuten, al
bestaat er nu een grote kans dat je niet op tijd op je belangrijke afspraak zal zijn. Je probeert te bellen en berichten
te sturen maar je krijgt geen antwoord. Uiteindelijk komt je vriend met de wagen toe. Je vriend reageert wat
spottend. Hij haalt zijn schouders op en zegt vaag: “Ik ben hem gewoon gaan voltanken voor jou”. Vervolgens
wordt de sleutel in stilte overhandigd.

Situatie 2
Je hebt een groepswerk op school en in jouw groep zit er een jongen (Jonas) die je niet goed kent. Het voelt goed
aan en je bent blij dat je de kans krijgt hem beter te leren kennen. Jullie zitten in dezelfde klas en jullie zien elkaar
bijna dagelijks.
Jullie praten, lachen en jullie lijken veel gemeenschappelijke interesses te hebben. Dit voelt erg goed! Jullie
beginnen te praten over andere klasgenoten en Jonas heeft heel wat negatieve dingen te zeggen over bijna
iedereen.

Situaties

Instructies

20-30 Minuten

één op één Group

Samenwerke Communicatie Verantwoordelijkheid

Leerdoelen
Reflecteren over betrouwbaarheid, zowel die van jou als die van anderen.



Wat ga je doen?
Heb je bedenkingen rond betrouwbaarheid?

Wat besluit je te doen?
Wat heeft ervoor gezorgd dat je dit besloten hebt?
Heb je bedenkingen rond betrouwbaarheid?

Is het verlopen zoals gepland?
Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
Begrepen de cliënten de opdracht?
Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Is het belangrijk betrouwbaar te zijn? Waarom wel, waarom niet?
In welke situaties hebben ze keuzes moeten maken die een effect hadden op anderen?
Hoe voelt het om een keuze te maken die misschien een negatief gevolg heeft voor anderen?

Situatie 3
Je stopt een uur vroeger met werken. Je had beloofd om naar de voetbalmatch van je dochter te gaan kijken
wanneer ze de bekerfinale zou spelen. Je hoopt er op tijd te geraken want door het vele werken, heb je eerder al
de halve finale gemist waarin je dochter tweemaal scoorde. Na die wedstrijd was je dochter erg teleurgesteld in
jou.
Op het moment dat je je computer afsluit, gaat de deur open. Jouw baas komt binnen met paniek in de ogen en
vertelt je dat er een groot probleem is opgedoken. Er is een crisisvergadering gepland binnen 10 minuten. Hij
vertelt dat jouw aanwezigheid op die vergadering van groot belang is en hij trekt de deur achter zich dicht. Je zit
neer en staart naar jouw afgesloten computer vooraleer je een beslissing neemt.

Situatie 4
Je vreest dat één van jouw cliënten zich extreem depressief voelt en je vreest voor zijn/haar leven. Je belt de
sociale dienst van jouw gemeente om een anonieme melding hiervan te maken. De persoon die jouw telefoontje
beantwoordt, herkent je stem en verlangt dat je vanavond samen met de politie meegaat op huisbezoek bij de
cliënt. Jouw kinderen zitten echter thuis met waterpokken en jij bent de enige volwassene in huis.

Verzamelen en delen van de resultaten
Deze oefening wordt gebruikt om na te gaan in hoeverre jouw cliënten verantwoordelijkheden hebben en nemen
voor hun keuzes en acties.

Reflectie/zelfbeoordeling

De oefening kan een discussie openen over het belang van betrouwbaarheid.



Discussie in groep of
individueel met je cliënt

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Geen

Betrouwbaarheid, Communicatie, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten,
Verantwoordelijkheid
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Kunnen de deelnemers zich herkennen in de observaties?
Wat maakt dat we andere rollen aannemen in situaties als deze?
Wat is de belangrijkste les uit deze activiteit volgens de groep?
Wat kan in deze activiteit geleerd worden?

Stap 1 – Verdeel de deelnemers in groepen van 5-7 mensen aan een tafel.
Stap 2 – Deel de groepen mee dat ze de taak om het eerst moeten uitvoeren.
Stap 3 – Deel de groepen mee dat ze max. 40 minuten krijgen om de taak uit te voeren.
Stap 4 – Gedurende die 40 minuten mogen ze de tafel niet verlaten.

De leider is de observator en zal observeren wat in de groepen gebeurt. (Vertel dit niet aan de deelnemers!)

Observeer: Wie neemt de leiding? Wie vindt dit vervelend? Wie vindt het leuk? Wie neemt deel? Wie is niet
geïnteresseerd? Hoe tonen de deelnemers hun kijk op het oplossen van de opdracht?

Stap 5 – Als er meer dan 2 tafels zijn, is het aangewezen dat er 2 observatoren zijn.
Stap 6 – Als een of meerdere tafels vroeger klaar zijn, kunnen ze een pauze nemen en terugkomen wanneer de 40
minuten om zijn.
Stap 7 – Groepsgesprek. De leider vraagt hoe de deelnemers de activiteit hebben ervaren en of zij zagen wat in
hun groep gebeurde.
Stap 8 – De leider/observator kunnen nu hun observaties delen en de deelnemers uitnodigen tot discussie.

Van wie is de zebra?

Instructies

50 Minuten

Groep

Weerbaarheid Communicatie Samenwerken

Leerdoelen
Het doel van de activiteit is alle deelnemers te laten reflecteren over het
belang en de moeilijkheid van samenwerken bij het proberen een moeilijke
taak samen uit te voeren.
Activiteiten met weinig uitleg zullen mensen op de proef stellen, ze zullen
moeten communiceren en hun weerbaarheid tonen om niet op te geven.

Probleemoplossend
vermogen



Hoe zijn wij beïnvloed door onze verschillende manieren om om te gaan met dezelfde taak en hoe is dit van
belang in ons dagelijks leven?

Wat meestal gebeurt is dat sommige deelnemers leider lijken te zijn, maar na een tijdje neemt iemand anders
over. Iemand kan zeer enthousiast zijn bij het begin, maar geeft op na een tijdje. Sommigen lijken passief maar in
werkelijkheid werken ze in stilte. Sommigen willen sturen en dat kan tot conflicten leiden. Sommigen willen de
taak afwerken samen met anderen, terwijl anderen alleen willen zitten, enz.

Reflectie/zelfbeoordeling
Groepsgesprek over ervaringen in de reële wereld:

Benodigdheden
Exemplaren van de “Van wie is de zebra?”-activiteit
Oplossing

Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Probleemoplossing, Samenwerken,
Weerbaarheid

Observatie
Groepsgesprek na de actviteit

Beoordelingsmethoden
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 Huis 1 Huis 2 Huis 3 Huis 4 Huis 5

Nationaliteit      

Huiskleur      

Huisdier      

Functie      

Drankje      

De Engelsman woont in het rode huis
De Spanjaard is eigenaar van de hond
Koffie wordt gedronken in het groene huis
De Oekraïense drinkt thee
Het groene huis is direct rechts van het witte huis
De timmerman bezit slakken
De leraar woont in het gele huis
Melk wordt in huis 3 gedronken 
De Noor woont in huis 1
De Tuinman woont in het huis naast de man met de vos
De leraar woont naast het huis waar het paard wordt gehouden
The dokter drinkt sinaasappelsap
De bakker is Japans
De Noor woont naast het blauwe huis

Wie is de eigenaar van de zebra?
Er zijn vijf huizen op een rij, genummerd van links naar rechts, elk met een andere kleur en
bewoond door mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende huisdieren, drankjes en
banen. U krijgt de volgende aanwijzingen:

Je moet uitzoeken wie de eigenaar is van de zebra en wie het water drinkt



 Huis 1 Huis 2 Huis 3 Huis 4 Huis 5

Nationaliteit Noors Oekraïens Engels Spaans Japans

Huiskleur Geel Blauw Rood Wit Groen

Huisdier Vos Paard Slakken Hond Zebra

Functie Docent Tuinman Timmerman Dokter Bakker

Drankje Water Thee Melk Sinaasappelsap Koffie

De Engelsman woont in het rode huis
De Spanjaard is eigenaar van de hond
Koffie wordt gedronken in het groene huis
De Oekraïense drinkt thee
Het groene huis is direct rechts van het witte huis
De timmerman bezit slakken
De leraar woont in het gele huis
Melk wordt in huis 3 gedronken 
De Noor woont in huis 1
De Tuinman woont in het huis naast de man met de vos
De leraar woont naast het huis waar het paard wordt gehouden
The dokter drinkt sinaasappelsap
De bakker is Japans
De Noor woont naast het blauwe huis

Wie is de eigenaar van de zebra?
Er  zijn vijf huizen op een rij, genummerd van links naar rechts, elk met een andere kleur en
bewoond door mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende huisdieren, drankjes en
banen. U krijgt de volgende aanwijzingen:

Je moet uitzoeken wie de eigenaar is van de zebra en wie het water drinkt



Wat is een ongeschreven regel?
Welk effect hebben ze op ons?
Kunnen we ze veranderen?
Wie informeert ons over deze regels?
Hoe krijgen we deze informatie?

Wie/wat leert ons de ongeschreven regels en in welke situatie?
Welk effect hebben ongeschreven regels op ons?
Hoe kunnen we iemand helpen die deze regels niet aangeleerd heeft?

Overal om ons heen hebben we ongeschreven regels. Deze bestaan om ons makkelijker te laten sturen in een
sociale situatie. Ongeschreven regels maken het functioneren van groepen makkelijker.

De ongeschreven regels bepalen wat we moeten doen of hoe we ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ze zijn
veranderlijk afhankelijk van de situatie en de samenstelling van de groep. We volgen elke dag een hoop
ongeschreven regels. Van sommige zijn we ons bewust, van andere niet. We verwachten van anderen dat zij zich
op een bepaalde manier gedragen in bepaalde situaties. Wat gebeurt er als we de ongeschreven regels overtreden?
Dit kan leiden tot wrijvingen binnen de groep.

De opzet
Stap 1 – Start een groepsgesprek over ongeschreven regels.

Stap 2 – Verdeel jullie in groepjes en overhandig het oefenblad.
Stap 3 – Vraag de groepjes een gesprek te starten op basis van de vragen op het oefenblad.
Stap 4 – Laat elke groep hun antwoorden toelichten.

Feedback
Eindig met een gesprek, gebaseerd op de volgende vragen:

Ongeschreven regels

Instructies

30-45 Minuten

één op één Groep

Aanpassen Communicatie

Leerdoelen
Hoe je aan te passen in een sociale situatie.



Wat zou jij nodig hebben indien je in een vreemd land of vreemde cultuur komt en geen kennis hebt over de
ongeschreven regels van dat land of die cultuur?
Hoe denk je dat immigranten in jouw land deze informatie krijgen?
Hoe denk je dat mensen met sociale beperkingen deze informatie krijgen?
Aanvullende feedback?

Kledij
Wachtrijen
Onze lichamen
Tussen mannen en vrouwen
Hoe en wanneer we onze gsm gebruiken
Binnen het gezin/familie
Onder vrienden
Op het werk
Op school
Op het internet
Op café/restaurant
In de winkel
Op het openbaar vervoer
Op openbare plaatsen
Wanneer je ergens in geslaagd bent
In een lift
In het verkeer
Wanneer je ziek bent
…

Oefening
Ongeschreven regels hebben een effect op ieder van ons. Je vindt ze overal en we worden verwacht ernaar te
leven. Maar hoe herkennen we ze? Wat gebeurt er als we ze niet volgen?

Hierna volgen enkele onderwerpen waarbij je kan nagaan in welke mate ongeschreven regels er van toepassing
zijn. Voel je vrij om deze lijst aan te vullen.

Welke ongeschreven regels zijn verbonden aan:

Verzamelen en delen van de resultaten
De opdrachtgever neemt notities tijdens het gesprek. Geef collectief en/of individuele feedback na de oefening.



Groepsgesprek

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Geen

Aanpassen, Communicatie, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten

Is het verlopen zoals gepland?
Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
Begrepen de cliënten de opdracht?
Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Reflectie/zelfbeoordeling

De jongeren die we ontmoeten, hebben vaak al een geruime tijd geïsoleerd geleefd, zonder deelname aan sociale
situaties. Dit kan betekenen dat ze hun sociale vaardigheden moeten herontdekken. Hierbij zijn ongeschreven
regels van erg groot belang, om hen zo correct te kunnen sturen in diverse sociale situaties.
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Vraag de groep recht te staan.
Licht toe dat ze vanaf nu niet meer mogen praten en geen geluid meer mogen maken. De stille communicatie is
begonnen.
Laat ze een lijn vormen. Ze moeten zich rangschikken in een bepaalde volgorde die jij hen oplegt.
De eerste volgorde in welke ze zich moeten plaatsen, is van groot naar klein (deze is doorgaans een
gemakkelijke volgorde, gezien ze het verschil in hoogte duidelijk kunnen zien).
Jij, als leider, gaat na of ze zich correct geplaatst hebben volgens grootte en complimenteert hen hiervoor als
dit gelukt is zonder te praten.
Laat de groep zich nu rangschikken volgens deze criteria:

Van oud naar jong
Van langste haar tot kortste haar (hou rekening met mensen die hun haar afdekken uit overtuiging)
Volgens geboortemaand (van januari tot december)
Van kleinste tot grootste schoenmaat
Eigen keuze

Wie neemt een leidende rol op?
Wie gedraagt zich passief en laat zich leiden?
Wie probeert creatief te zijn en gebruikt lichaam, handen,…
Wie probeert te helpen door te schrijven, sms’en,… (Of dit toegestaan wordt, is jouw keuze)

Was dit makkelijk of moeilijk? Waarom?
Welke vormen van communicatie zag je in de groep, wanneer spreken verboden werd?
Welke rollen zag je anderen opnemen in de groep?
Welke rol nam je zelf op?
Andere bedenkingen

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Terwijl de groep probeert te communiceren zonder te praten, kun je het volgende waarnemen:

Wanneer de groep klaar is met deze communicatieve oefening, geef hen de tijd om even te reflecteren; eerst
individueel, daarna in groep.

Stille communicatie

Instructies

20-30 Minuten

Groep

Communicatie Samenwerken

Leerdoelen
De groep leren kennen
Communiceren zonder te praten
Werken aan gemeenschappelijke doelen



Groepsgesprek of individueel
met de deelnemers

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Geen

Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Samenwerken

Is het verlopen zoals gepland?
Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
Begrepen de cliënten de opdracht?
Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Verzamelen en delen van de resultaten
Er vindt een groepsgesprek plaats na de oefening.
De opdrachtgever kan notities nemen die achteraf gebruikt kunnen worden tijdens individuele gesprekken met
cliënten.

Reflectie/zelfbeoordeling

Deze oefening moet de deelnemers wijzen op het belang van non-verbale communicatie. De vaardigheid om
zulke non-verbale boodschappen te begrijpen, zal hen helpen in het begrijpen van dynamieken die er spelen in
werkplekken, klaslokalen,… Zo leren ze het belang van observeren en lopen ze minder kans op het missen van
cruciale informatie over wat er zich in hun omgeving afspeelt.
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Print het bull’s-Eye document uit.
Overloop het met de persoon
Praat met elkaar terwijl je de vragen overloopt
Neem extra notities indien nodig.

1.
2.
3.
4.

Verzamelen en delen van resultaten
De bedoeling van de zelfevaluatie is om te zien waar je momenteel staat in het leven en op welke manier het
beter zou kunnen zijn.

De tool kan ook gebruikt worden om jouw vooruitgang te meten. Je kunt de oefening verschillende keren doen
om de deelnemers hun eigen progressie te laten zien.

Bulls Eye

Instructies

30-60 Minuten

één op één

Motivatie Aanpassen

Leerdoelen
Identificeren van belangrijke aspecten van jouw leven en de obstakels die
de persoon tegenhouden om te genieten van het leven.
Jouw waarden identificeren en noteren binnen 4 domeinen van jouw leven
Zien in welke mate je jouw waarden naleeft.
Het identificeren van grenzen en obstakels die je tegenhouden in
consistent jouw waarden na te leven.
Hierrond een waarde-actie plan maken.

Zelf-evaluatie

Beoordelingsmethodes

Aanpassen, Eén-op-één activiteiten, Middelgrote activiteiten, Motivatie

Benodigdheden
Uitgeprinte versie van het bull’s eye
document
Pen en papier om te schrijven
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https://independentpeople.site/wp/wp-content/uploads/2022/07/Bulls-eye-Bijlage.pdf
http://www.alfredohunter.com/wp-content/uploads/2014/05/bullseyeForm.pdf


In enveloppe A steek je de stukjes I, H en E
In enveloppe B steek je de stukjes A, A, A en C
In enveloppe C steek je de stukjes A en J
In enveloppe D steek je de stukjes D en F
In enveloppe E steek je de stukjes G, B, F en C

Deze oefening legt de focus op jouw probleemoplossend vermogen en jouw samenwerkingsvaardigheden. Non-
verbale communicatie is belangrijk voor het oplossen van deze puzzel. Je start deze oefening met weinig vooraf
verkregen informatie.

Stap 1
Ter voorbereiding: Per groep heb je een volledige puzzel. Knip de puzzel in stukken en schrijf de letters volgens
de oplossing op de verschillende stukken. Schrijf deze letters in potlood om ze zo later te kunnen wissen.

Wis de letters na het uitknippen en vervang ze door de letters van de enveloppes waartoe de stukjes behoren.
Dit maakt het makkelijker ze later te verzamelen en opnieuw te gebruiken.

Geef de enveloppes de letters A, B, C, D en E.

Later geef je elk groepslid een enveloppe. Leg uit dat de letter op de enveloppe niets te maken heeft met het
oplossen van de puzzel.

Stap 2
Maak groepjes van 5 personen. Bij groepen waar er meer dan 5 personen zijn, kan de extra persoon dienst doen
als observator. Vertel de deelnemers dat deze oefening gaat over een probleem oplossen en samenwerken.

Groep

Aanpassen CommunicatieProbleemoplossend
vermogen

De Puzzel

Instructies

30 Minuten Leerdoelen
Los als een groep een probleem op met minimale verbale communicatie.

Samenwerke
n



Iedere groep moet 5 even grote stukken uit de enveloppes halen.
Je mag niet met elkaar praten.
Je mag geen stukken van een ander groepslid nemen zonder dat dit stuk jou aangereikt wordt.

Volgt iedereen de regels?
Is er iemand passief aanwezig?
Neemt er iemand de leidersrol op zich?
Is er iemand die de oplossing heeft gevonden maar die deze niet kan delen met de groep?
Na verloop van tijd, nemen sommige deelnemers de puzzelstukken af van iemand in plaats van te wachten tot
ze die aangereikt worden?
Andere observaties?

Wat zorgde ervoor dat je de regels volgde (of juist niet)?
Vanwaar de keuze om actief of passief te zijn tijdens de oefening?
Was er een leidersfiguur? Wat heeft hiervoor gezorgd?
Was er iemand die de oplossing wist maar ervoor koos deze niet te delen met de groep? Wat heeft hiervoor
gezorgd? Wat kon er anders gedaan worden?
Begonnen de deelnemers puzzelstukken van anderen af te nemen in plaats van te wachten tot ze die kregen?
Hoe komt dit? Welk effect had dit op het groepsgebeuren?

Stap 3
Geef elke groep een aparte ruimte of tafel.

Stap 4
Geef elk groepslid een enveloppe. Ze mogen deze nog niet openen tot ze de volgende instructies hebben
gekregen:

Observatoren: Iedere observator krijgt papier en neemt notities tijdens de oefening. De notities worden gedeeld
in de groep nadat de oefening gedaan is.

Checklist voor de observator (deze rol kan ook aan jou toegewezen worden):

Stap 5
Wanneer de oefening klaar is, hebben de deelnemers vaak de behoefte om verbaal te communiceren met elkaar.

Feedback – ga in gesprek met elkaar over de oefening op basis van de notities van de observator of jezelf.



Is het verlopen zoals gepland?
Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
Begrepen de cliënten de opdracht?
Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Verzamelen en delen van de resultaten
Na de oefening is er ruimte voor een groepsgesprek. De opdrachtgever kan ook notities nemen die gebruikt
kunnen worden in individuele gesprekken met de deelnemers op een later tijdstip.

Reflectie/zelfbeoordeling

Deze oefening is een goede manier om te starten met gesprekken over een groepsgebeuren en om je eigen rol
hierin te begrijpen. Het kan de deelnemers duidelijk maken welke rol ze hierin nemen. Indien ze hun aanpak
willen veranderen, is het goed om te weten wat hun eigen “startpositie” is.

Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Probleemoplossing, Samenwerken

Groepsgesprek

BeoordelingsmethodesBenodigdheden per groep
1 uitgeprinte set puzzels
5 enveloppes

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/
https://independentpeople.site/wp/wp-content/uploads/2022/06/The-Puzzle.pdf


We stellen een vraag en gebruiken de regels van de proactieve cirkel
Praat over de comfort cirkel voor de activiteit start

Hoe betrouwbaar denk je dat je bent?
De groep moet ons haar antwoord laten weten door middel van een vingerschot
Eén vinger is het laagste (ik ben helemaal niet betrouwbaar) en vijf vingers het hoogste (je kan op me rekenen)
3 – 2 – 1 VINGERSCHOT

Toon een muizenval en vraag: wie weet wat dit is? De groep antwoordt.
We geven straks de muizenval door. Wat denk je, wat voel je als je nadenkt over de opdracht.

We geven nu de muizenval door. Hij is nog niet opgezet om te sluiten – hij is nog inactief.

1. Hoe was het?
Hoe voelde je je toen je de muizenval aanraakte (comfort/stretch/paniek)?
Wat was er (niet) moeilijk, wat voelde je?

Start met een proactieve cirkel:

Deel 1
Vragen:

1.
2.

Reflectie:
1.
2.
3.

Groep

Betrouwbaarheid Motivatie

Muizenval

Instructies

30 Minuten (Leer)doelen
Doe wat je zegt, zeg wat je doet
Hoe je betrouwbaar bent in je acties en communicatie
Andere overtuigen van je betrouwbaarheid
Anderen overtuigen hun fysieke/mentale grenzen te verbreden
(comfort/stretch/paniek)
In welke mate vertrouw je jezelf?

https://independentpeople.site/wp/nl/2022/07/18/proactieve-cirkel/
https://independentpeople.site/wp/nl/2022/07/18/comfort-stretch-paniek/


Verandert je gevoel? Of blijft het hetzelfde?
Wat heb je nodig van de persoon naast je opdat je zou meedoen aan deze opdracht (vertrouwen, verbale
instructies)? – De muizenval wordt zo doorgegeven.

Hoe was dit?
Hoe heb je dit ervaren?
Wat was er (niet) moeilijk, wat voelde je? (comfort/stretch/paniek)

Verandert je gevoel? Of blijft het hetzelfde?
Wat heb je nodig van de groep om deze opdracht te doen slagen? We zorgen ervoor dat deze opdracht voor
elke deelnemer werkt. We zijn waakzaam voor wat gebeurt in de groep (zit je graag naast iemand anders, wil
je observeren, wil je niet deelnemen, …?) We stellen veel vragen en laten de deelnemers zich rustig
aanpassen, zodat ze in een veilige omgeving terechtkomen. De muizenval wordt open en geblinddoekt
doorgegeven.

Hoe was dit?
Hoe heb je dit ervaren?
Wat was er (niet) moeilijk, wat voelde je?
 

De jongeren staan per 2 (ze kiezen zelf, of de begeleider kiest in hun plaats)
Een van de twee moet de schoenen uit doen en geblinddoekt worden.
De ander zal deze persoon gidsen doorheen het spoor muizenvallen om de muizenvallen te ontwijken.

Deel 2
We proberen opnieuw. Maar nu wordt de muizenval opengezet, klaar om te sluiten. Let op voor je vingers!! 

Vragen:
1.
2.

Reflectie:
1.
2.
3.

Deel 3
We proberen het opnieuw. Maar nu zetten we de muizenval op scherp en wordt iemand geblinddoekt.

Vragen:
1.
2.

Reflectie:
1.
2.
3.
4.

Deel 4
Voor de start: de begeleider maakt een spoor van gesloten muizenvallen op de grond.

1.
2.
3.

Het is belangrijk dat het duo overlegt wie welke rol zal spelen in deze opdracht. Wat hebben ze van elkaar nodig
om zich veilig te voelen. (Variatie: het duo mag niet met elkaar spreken bij het uitleggen van hun noden)



Hoe was dit?
Hoe heb je dit ervaren?
Wat was er (niet) moeilijk, wat voelde je?

Reflectie:
1.
2.
3.

Maak een link met betrouwbaarheid. Eindig opnieuw met een proactieve cirkel: we stellen een vraag en
gebruiken de regels van de proactieve cirkel*. Hoe betrouwbaar denk je dat je zelf was tijdens de opdracht? De
deelnemers laten hun antwoord weten via een vingerschot. Eén vinger is het laagste (ik ben helemaal niet
betrouwbaar) en vijf vingers het hoogste (je kan op me rekenen). 3 – 2 – 1 VINGERSCHOT

Aanpassen, Betrouwbaarheid, Groepsactiviteiten

Benodigdheden
Muizenvallen
Blinddoeken
Andere voorwerpen voor bij
het parcours

Was de opdracht een succes?
Reflectie

Beoordelingsmethodes

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


1 blok (droog) hout (DOEL/ BELEMMERINGEN).
1 bijl (EFFORT / WERK)
1 doosje lucifers (ENERGIE ) 
Een buiten locatie waar het mogelijk is om vuur te maken. , 
Veiligheidsinstructies kenbaar maken naar de jongeren omtrent vuur maken en het gebruik van een bijl (bv:
geen vuur maken op droog gras, niet rondzwaaien met je bijl, zorgen dat de anderen op afstand staan tijdens
het hakken,…)

Stap 1: voorbereiding

Stap 2: speluitleg
Je legt uit aan de jongeren dat ze een opdracht krijgen die niet zo eenvoudig is. De opdracht is niet onmogelijk
maar vraagt wel wat moeite om tot het einddoel te kunnen komen. Het einddoel is om het houtblok volledig op
te branden. De enige hulpmiddelen die ze hierbij krijgen om de opdracht te volbrengen zijn het houtblok zelf, de
bijl en het doosje lucifers. Iedere persoon krijgt deze 3 hulpmiddelen voor zichzelf ter beschikking.  

Stap 3: observatie
Als begeleider observeer je op welke manier de jongeren hun opdracht proberen aan te pakken. Deze observaties
geef je later mee aan de jongeren. Hou de veiligheidsmaatregelen goed in het oog tijdens de opdracht. 

Stap 4: VUUR!
De oplossing van deze activiteit ligt vooral in de voorbereiding. Het houtblok (DOEL/BELEMMERING) dient best
in hele kleine, fijne stukjes worden gekapt. Op die manier zal het hout gemakkelijk op te branden zijn. Dit vergt
enige tijd als je juist een bijl hiervoor ter beschikking hebt (EFFORT/ WERK). De jongeren zullen in eerste
instantie proberen het houtblok in zijn geheel aan te steken, dit zal hen echter veel lucifers (ENERGIE) kosten
zonder veel resultaat.

Motivatie

één op één Groep

Verantwoordelijkheid

Houtblokjes

Instructies

2 uur  Leerdoel(en) 
Trainen van probleemoplossende vaardigheden.
Zicht krijgen op tussenstappen die je moet nemen om je einddoel te
bereiken.
Leren vuur maken in een handomdraai.
Een uitzichtloze situatie ombouwen tot een haalbare uitdaging.Probleemoplossend

vermogen



Hoe ver ben je geraakt?
Wanneer had je het moeilijk?
Wat ging goed?
Wanneer was het bijna geslaagd?
Wat had je nodig om te kunnen slagen in de opdracht?
Zijn er andere momenten in jouw leven waar je soms ook problemen ervaart in het bereiken van jouw doel?
Wat deed je toen in deze situatie? Wat hielp er toen?
Hoe kunnen kleine doelen jouw helpen om te komen tot het volbrengen van jouw einddoel.
Wanneer bleef jouw vuur branden? Hou kan je ervoor zorgen dat dit zo blijft?
Wanneer had je hulp nodig? Hoe heb je deze hulp gevraagd?
Wanneer had jouw energie weinig/veel resultaat? Hoe kwam dit?

Voor sommige jongeren is het ook niet gemakkelijk om hulp te vragen. Wanneer het echter te lang duurt alvorens
ze zelf tot de oplossing komen, kan je gerust zelf voorstellen om hen te helpen.

Stap 5: reflectie
Bij de reflectie is het belangrijk om samen met de jongeren al hun stappen die ze hebben ondernomen om de
opdracht al dan niet te doen slagen te overlopen.  

Vaak is het nodig om stapsgewijs te werken om tot een positief eindresultaat te komen. Snelle oplossingen
kosten vaak energie met weinig resultaat. 

Mogelijke reflectievragen: 

Stap 6: Vertaling van de opdracht naar hun eigen leefwereld
Wanneer ieder zijn vuurtje brandt, neem je even de tijd om met hen hiervan te genieten, eventueel met een
marshmallow.

Vertel tijdens dit moment wat de bedoeling was van deze activiteit, nl om tot een positief resultaat te komen is
het vaak nodig om na te denken alvorens aan iets te starten alsook is het goed om een grote opdracht in te delen
in verschillende haalbare kleine opdrachten om zo te kunnen komen tot vele kleine successen.

Om de link te maken met hun dagdagelijkse leven, vraag je aan hen of zij momenteel een probleem ervaren dat
voor hen uitzichtloos is. Schrijf dit op en gooi het in het vuur.

Vraag daarna of zij mogelijkheden zien om dit onder te verdelen in kleine stappen en welke stap ze hier eerst in
kunnen nemen. Laat hun dit SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden) opschrijven.
Kijk met hen samen wie hen hierin kan ondersteunen (welke hulpmiddelen zoals de bijl en de lucifers hebben zij
nodig om deze stap te volbrengen).

Luister ook naar hoe zij in het verleden hun problemen hebben aangepakt, wat hen daarbij heeft geholpen of net
heeft belemmerd. 



Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Lange activiteiten, Motivatie, Probleemoplossing,
Verantwoordelijkheid

Reflectie

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Houtblok
Bijl
Lucifers
Marshmallows
Papier/Pen

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Wat merk je op? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je?
Je ziet belletjes die naar omhoog gaan
je hoort geruis
je voelt dat de fles hard word.

Wat er gebeurt met het cola flesje vergelijk je met gevoelens/frustraties dat je hebt in het dagelijks leven, wat
zijn jouw frustratie belletjes? 

Je vraagt de jongeren om deze fles open te doen. ( dit zal niet lukken door de lijm/plakband)
De volledige inhoud; de belletjes, de druk,… blijft in de fles.

Als je dit vaak doet ‘opkroppen’, heb je dan zelfrespect?

Je start met drie flessen cola. Eén fles heeft een heeft zijn dop dicht geplakt met plakband of lijm, zodat deze niet
open kan.

Deze oefening bestaat uit verschillende stappen. 

Stap 1 – schudden
Je geeft de jongere de taak om met de drie flessen te schudden. Ze mogen zich helemaal uitleven. 

Reflectie: 

Stap 2 – openen
Eerste fles– de fles met de gesloten dop –Subassertiviteit

Reflectie: 
Er is van alles aan de hand, maar de gevoelens, frustraties blijven van binnen… 

Neen, want je doet niets met je gevoelens en frustratie, de druk blijft en dat is geen goed gevoel. Als je dit vaak
en veel doet, kan je letterlijk ziek van worden.

Communicatie

één op één Groep

Weerbaarheid

Gefrustreerde cola

Instructies

n30 minutes (Leer)doelen
Dit is een methodiek die je kan gebruiken om het thema 'communicatie' te
openen
Inzicht: Hoeveel manieren van reageren bestaan er?
Inzicht: hoe kan je reageren in situaties, wat zijn de voor- en nadelen
Het verschil tussen subassertieve, assertieve en agressieve reacties
Meer inzicht krijgen op jouw manier van reageren, een actie plan opmaken



Hoe kunnen wij zo een “ontploffing” zien bij mensen?
Als je op deze manier reageert, heb je dan respect voor anderen?

Als je op deze manier reageert, heb je dan zelfrespect?

Als je op deze manier reageert, heb je dan zelfrespect?

Als je op deze manier reageert, heb je dan zelfrespect?

Waarom zou je dit doen?

Misschien wil je de anderen niet pijn doen, misschien wil je anderen niet lastig vallen? Misschien weet je niet hoe
je het moet vertellen? Misschien denk je dat het niet belangrijk genoeg is? 

( Belangrijk om hier inzicht in te krijgen, bepaald je verder traject met de jongere).

Als niemand weet wat je voelt, hoe kan iemand anders jou dan helpen, begrijpen of anders doen? 

Tweede fles – de uitbarsting – aggresiviteit 
Na het schudden van de fles, geef je de leerlingen de opdracht om in één vlotte beweging ( zonder te stoppen) de
fles open te draaien. De cola spuit uit de fles.
Als je dit vergelijkt met een mens kan je dit vergelijken met de emoties die uitbarsten.
Reflectie:
Er was van alles aan de hand in de fles maar door de ontploffing is alle druk weg.

Neen, met jouw uitbarsting kan je andere mensen kwetsen ( door te roepen, vloeken, slaan,…). In dit geval maak
je letterlijk iemand ‘vuil’ ( kijk naar je kleren, je handen,…). Mensen zouden afstand kunnen nemen van jou.

Ja en Neen

Ja: Je komt op voor jezelf, je toont dat je ergens niet mee akkoord gaat / dat er iets verkeerd is…
Nee: Je doe dit op een overdreven manier, waardoor je ‘letterlijk’ inhoud verliest ( kijk naar de fles). Achteraf kan
je misschien schuld of schaamte voelen.

Derde fles – de ‘pssssttttt’ – Assertiviteit
Na het schudden van de fles, geef je de jongeren de opdracht om de fles te openen op een zodanige manier dat
er geen vloeistof verspild wordt.

Reflectie:
Er is van alles aan de hand in de fles, als je het opendoet op een gecontroleerde manier verlies je geen inhoud en
gaat de druk weg.

Ja: Je komt op voor jezelf, je maakt duidelijk dat er iets aan de hand is/ dat je ergens niet mee akkoord bent.

Ja: Je vertelt aan de ander wat er aan de hand is, wat je voelt zonder de ander te kwetsen. Op deze manier kan je
in dialoog gaan. Je behandelt de ander zoals je zelf wilt behandelt worden.



In welke fles herken je jezelf het meest?
Wat zijn voorbeelden van situaties dat je op een ebpaalde manier hebt gereageerd? Kan je deze linken aan de
cola flessen?
Hoe kan je meer handelen zoals de derde fles?
Wat kan jij doen om de druk in je lichaam kwijt te geraken?

Algemene reflectie
Na deze oefening kan je in het algemeen praten over communicatie.

Voorbeelden:

Communicatie, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Weerbaarheid

Reflectie

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Drie flessen cola waarvan één
dop dicht gelijmd/ geplakt is.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Barry oversliep zich (1x blazen)
Barry nam geen ontbijt (1x blazen)
Omdat hij zich oversliep, miste hij de bus naar school (2x blazen)
Wanneer hij de klas binnengaat, is de leerkracht kwaad (2x blazen)
Tijdens de pauze kan Barry babbelen en lachen met zijn vrienden (laat wat lucht los uit de ballon)

Wat merk je op? (je ontploft niet meteen, niet alles is even ‘erg’, soms doe je dingen die de druk doen
afnemen)
Wat zijn dingen die ervoor zorgen dat je gefrustreerd wordt? Kan je ze plaatsen op een schaal van 1 tot 10?
(Kunnen we emoji’s gebruiken in plaats van getallen op de schaal?)
Wat zijn dingen die jij of anderen kunnen doen om de druk weg te nemen? (Je kan een lijst met voorbeelden
en tools gebruiken die je kunnen helpen bij het gesprek)

Stap 1
Blaas een ballon op tot die ontploft.
Reflectie: – Wat merkte je op? Wanneer ontplofte de ballon? Wat merkte je op bij jezelf? (blijdschap, schrik, …?)

Stap 2  
Vertel een verhaal over het leven van een jongere. Telkens wanneer iets gebeurt, blaas je in de ballon.
Bijvoorbeeld:

Ga verder met het verhaal tot de ballon ontploft. Je kan deze oefening ook herhalen met een verhaal van de
jongere en hem na elke zin vragen hoe vaak je moet blazen – ga verder met het verhaal tot de ballon ontploft.

Reflectie:

Communicatie

één op één Groep

Weerbaarheid

De ballon van frustratie

Instructies

30 minuten (Leer)doelen
Hoe komt een emotionele uitbarsting tot stand?
Gevolgen van escalatie
Wat zijn je signalen voor je ontploft?
Wat kan je doen om de druk weg te nemen?
Verschillende factoren die op jou van toepassing zijn (zwaarte van de
situatie, duur van de situatie, wie is betrokken, in welke stemming je bent,
…)



Waarom denk je dat de ballon zal ontploffen?
Hoe merk je dat?

Wat voelde je vanbinnen? (negatieve gedachten, emoties, …)
Welke fysieke signalen voelde je? (hartslag, vuist ballen, zweten, black-out, …)

Stap 3 – op zoek naar het ‘punt van geen terugkeer’ 
Je geeft de jongeren de taak om de ballon op te blazen tot het punt waar ze denken dat de ballon zal ontploffen
als ze nog 1 keer extra zouden blazen.

Reflectie:

Het is erg belangrijk dit punt bij jezelf en andere te herkennen. Want als je dit punt overschrijdt / als je verder in
je emoties gaat, ga je over het ‘punt van geen terugkeer’. Als de ballon ontploft, kan je niet terug. Denk eens terug
aan een situatie waarin je bijna ontplofte.

(Je kan een lijst met voorbeelden gebruiken die kunnen helpen bij het gesprek) Als je je eigen signalen kent, kan je
focussen op het wegnemen van de druk, zodat je het point van geen terugkeer niet overschrijdt. Als je
gelijkaardige signalen herkent bij anderen zal je hen kunnen helpen.

Communicatie, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Weerbaarheid

Benodigdheden
Ballonen
Papier

Vraag de jongeren of ze beter
inzicht hebben in hoe ze hun
doelen gaan bereiken
Na een aantal weken evalueer
je wat al werd gedaan. Indien
nodig: voeg acties toe.

Beoordelingsmethodes

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Ronde 1: de moderator zegt de naam van een andere deelnemer. Die persoon zegt de naam van een andere
deelnemer, enz. De naam van elke deelnemer mag slechts 1x gebruikt worden. De naam van de moderator
moet de laatste naam zijn. Probeer deze ronde 2 of 3 keren uit.
Ronde 2: de moderator gooit een bal naar een andere deelnemer. Die persoon gooit de bal naar een andere
deelnemer, enz. Elke deelnemer moet de bal 1x ontvangen. De moderator moet de laatste zijn die de bal
ontvangt. Probeer deze ronde 2 keren uit.

Ronde 3: de moderator zegt de naam van een willekeurige stad en richt die naar een deelnemer. Die persoon,
noemt een andere stad, gooit die naar een andere deelnemer, enz. Elke stad mag maar 1x voorkomen. De
moderator moet de laatste zijn die een stad ontvangt. Probeer deze ronde 2 keren uit.

Stuk fruit of groente doorgeven.
2 stiften doorgeven, eentje start naar links, eentje naar rechts. Stift die vanuit de linkerhand van de moderator
vertrok moet in de rechterhand toekomen, en omgekeerd.
Veranderen van plaats: moderator loopt naar een deelnemer en neemt diens plaats in de cirkel in. Die
persoon doet hetzelfde bij een andere deelnemer, enz. De voorlaatste persoon moet opnieuw naar de
moderator lopen.

2 moderators

Verdeel in groepen van 6-12 mensen. De groep vormt een staande cirkel met ongeveer 50 cm tussen elke
deelnemer in.

Elke moderator legt de oefening uit:
De moderator start iedere rond en elke ronde eindigt waar ze startte: bij de moderator.

Combineer ronde 1 en 2: de moderator start ronde 1 en (na een aantal deelnemers) ook ronde 2.

Combineer ronde 1 ,2 en 3: de moderator start ronde 1 en (na een aantal deelnemers) ook ronde 2 en (na een
aantal deelnemers) ook ronde 3.

Andere mogelijke rondes:

VerantwoordelijkheidCommunicatie

Groep

Samenwerken

Patronen

Instructies

30 minuten (Leer)doelen
Individueel: focus, concentratie
Als groep: communication, samenwerken
Het overzicht behouden



Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Samenwerken, Verantwoordelijkheid

Groepsgesprek

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Bal

Deze oefening beoordelen gebeurt zowel tijdens de oefening zelf als nadien.

Tijdens de oefening: de deelnemers leren de oefening kennen EN elkaar. Ze zien wat werkt en wat
verkeerd gaat en kunnen geleidelijk aan ook elkaar hierin helpen.

Na de oefening: een korte na-babbel over wat men leerde tijdens de oefening. Deze taak zou de
deelnemers voornamelijk moeten helpen als een groep samen te werken, elkaar niet te beoordelen,
gelukkig te zijn dat het doel / eindpunt bereikt werd.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Breng me naar een plaats waar je een leuke herinnering aan hebt.
Breng me naar een plaats waar je een slechte herinnering aan hebt.

Breng me naar een plaats waar je graag heen gaat.
Breng me naar een plaats die je liever vermijdt.

Als je de juiste beslissingen neemt, waar zie je jezelf in de toekomst? Wat is jouw droom?
Als je de verkeerde beslissingen neemt, waar zie je jezelf in de toekomst? Waar ben je bang voor

Je vraagt je cliënt om je naar verschillende plaatsen te nemen. Indien de afstand tussen de verschillende locaties
te groot is, dan kan je steeds gebruik maken van een fiets, wagen, openbaar vervoer. De locaties worden in drie
groepen onderverdeeld: verleden, heden, toekomst. Elke groep heeft een “goede” locatie en een “slechte” locatie.
Neem van elke locatie een foto.

Verleden

Heden

Toekomst

Er zijn verschillende opties om over deze foto’s te praten. Je zou erover kunnen praten terwijl je op de locatie
bent maar persoonlijk kies ik ervoor achteraf erover te praten. Jullie spreken af op een nader te bepalen locatie.
Je toont de foto’s één voor één en je vraagt je cliënt waarom hij deze locaties gekozen heeft.

Verzamelen en delen van de resultaten
Je gaat in gesprek met de cliënt over de verschillende locaties, over welke gevoelens deze locaties met zich
meebrengen, over hoe de cliënt bepaalde doelen kan bereiken, of juist kan vermijden. Samen zoeken jullie naar
mogelijkheden om te bereiken wat de cliënt wil bereiken in het leven.

Fotowandeling

Instructies

1+ uren

één op één

Motivatie Weerbaarheid

Leerdoelen
Door samen met je cliënt naar bepaalde plaatsen te gaan die van belang
zijn, kan je tijdens het gesprek nadien nagaan hoe de cliënt zich weerbaar
kan maken ten opzichte van allerlei valkuilen. Jullie kunnen samen op zoek
gaan naar de motivatie om bepaalde doelen te bereiken.

Verantwoordelijkheid



Eén-op-één activiteiten, Lange activiteiten, Motivatie, Verantwoordelijkheid, Weerbaarheid

Individueel gesprek na de 
eigenlijke opdracht

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Fototoestel
Wandelschoenen
Fiets
Auto

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Je verleden
het heden
Uw idee van de toekomst.

Kijk terug op het leven, welke hoofdstukken zie je dan, welke belangrijke gebeurtenissen waren er? 
Wat zijn de titels van deze hoofdstukken?

Wie was belangrijk voor je in dat hoofdstuk? Dit kunnen ook “helden” zijn die op dat moment inspirerend
voor je waren.
Wat waren de hoogte- en dieptepunten voor u in de periode?
Hoe heeft dit je gedrag beïnvloed. Hoe kijk je terug op dat gedrag.
Wat heb je geleerd?
Hoe voelde je je tijdens die periodes? Hoe hebben je gevoelens je gedrag beïnvloed?

Introductie
Ik wil het hebben over je levensverhaal. Het doel van dit gesprek is om je verhaal te begrijpen.

Ik wil dat je je leven opdeelt in verschillende hoofdstukken.

Ik ga vragen stellen over belangrijke mensen en gebeurtenissen in je leven. Ik zal vragen naar je verwachtingen
over de toekomst en de mensen die je nodig hebt om je doel te bereiken. 
 

Stap 1: Je leven opdelen in verschillende hoofdstukken
We kijken naar je levensverhaal als een boek. We splitsen het op in verschillende hoofdstukken. We maken
tussen de twee en vijf hoofdstukken.

Stap 2: Inhoud aan je hoofdstukken geven 
Mogelijke vragen:

Aanpassen Motivatie

Levenslijn

Instructies

Afhankelijk van de 
cliënt

(Leer)doelen
In kaart brengen wat uw cliënt heeft meegemaakt en wat hij ervan heeft
geleerd
In kaart brengen van de levensdoelen; wat wil je cliënt bereiken in het
leven?
Inzicht krijgen van geleerde kennis en vaardigheden van hindernissen in het
verleden

Probleemoplossend
vermogen

Weerbaarheid

één op één



Wanneer ging je leven goed? Wat was de reden ervoor?
Wat was je aan het doen?
Hoe kun je deze vaardigheden in de toekomst gebruiken?

Hoe zal je toekomst eruit zien?
Wat zijn je dromen, verwachtingen en plannen?
Welke levensgebieden zullen belangrijk voor je zijn? Relaties, werk, financiën, huisvesting…
Wanneer ben je tevreden met je toekomst?
Welke titel zou je aan je toekomstige hoofdstuk geven? Waar ga je hulp krijgen?
Wat heb je in de eerdere hoofdstukken geleerd dat heel belangrijk zal zijn in je toekomst?
Welke vaardigheden waren nuttig en welk gedrag was contraproductief?

Stap 3: Visie voor de toekomst 
Mogelijke vragen: 

Ervaringen samenvatten 
Vat de hoofdstukken samen en formuleer open doelen en verwachtingen om binnen jouw proces verder aan de
slag te gaan. 

Aanpassen, Eén-op-één activiteiten, Motivatie, Probleemoplossing, Weerbaarheid

Benodigdheden
Groot papier
Creatieve mensen: stiften,
kleurpotloden, magazines,...

Zelf reflectie
Levenslijn /boek dat gemaakt is
door de jongeren

Evaluatie methodes

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


De Bedoeling is om een toren van bekers te maken door samen te werken
De groep zal worden opgesplitst in 2 teams.
Geef elk team een elastieken rekker, met een stuk touw eraan bevestigd voor elke teamgenoot.
Elke persoon moet een touw vasthouden die verbonden is met de elastiek
Teamgenoten mogen de bekers niet aanraken met hun handen of een ander deel van hun lichaam. (ook niet
als er een beker omvalt.)
De groep kan alleen maar de elastiek gebruiken om de bekers op te rapen en ze op elkaar te zetten.
Als de tijd het toelaat probeer verschillende rondes van deze activiteit. Je kan ook alle bekers omgekeerd
leggen voor de 2de ronde.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bekers stapelen

Instructies

10-40 Minuten

Groep

Samenwerken Communicatie

Leerdoel
Werk samen als een team met het materiaal dat gegeven is, om de bekers
te stapelen naar een toren. Dit moet je doen zonder de bekers aan te raken
met je lichaam.

Aanpassen, Betrouwbaarheid, Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten,
Probleemoplossing, Samenwerken, Weerbaarheid

Weerbaarheid

Probleemoplossend
vermogen

Aanpassen Betrouwbaarheid

Observate
Discussie
Reflectie

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
6,10 of 15 plastieken bekers
Touw
Rekkers
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Eén deelnemer zit aan het apparaat (laptop/PC, spelconsole, smartphone, …) en krijgt een ‘bom puzzel’ die hij
moet onschadelijk maken door specifieke instructies te volgen (deze persoon moet dit alleen doen).

Een andere deelnemer of een groep deelnemers krijgt een boekje met instructies over hoe de bom onschadelijk
moet gemaakt worden.

De 2 teams moeten communiceren met elkaar om het probleem op te lossen.

De persoon die naar het scherm kijkt, mag niet naar de instructies kijken en het team met de instructies mag het
scherm niet zien.

De moeilijkheid van het spel is het aantal sleutels dat moet opgelost worden en de tijdslimiet kan aangepast
worden om de moeilijkheid te wijzigen. Je kan dit ook doen met grote groepen, maar steeds mag maar 1 persoon
naar het scherm kijken en de problemen oplossen.

De rest van de groep zal de instructies hebben om te communiceren.

Dit kan soms wat chaotisch verlopen maar als het team met de instructies rollen toewijst en efficiënt
communiceert wordt het wat gemakkelijker. Hier is een link naar de website voor het spel waar je een aantal
video’s kan vinden die het spel uitleggen: https://keeptalkinggame.com

Je kan ook een ‘leader board’ maken als de jongeren er graag een competitie van maken of om het als motivatie
voor de sessie te gebruiken.

Communicatie Samenwerken

Blijf praten en niemand ontploft

Instructies

30+ Minuten (Leer)doelen
Deelnemers aanmoedigen efficiënt te communiceren om een opdracht af
te werken terwijl ze onder (tijds)druk zijn.

Verantwoordelijkheid

Weerbaarheid Probleemoplossend
vermogen

Groep

https://keeptalkinggame.com/


Resultaten verzamelen en delen
De jongeren reflecteren en vullen constructieve feedbackformulieren in gebaseerd op hoe ze zich voelden tijdens
de activiteit.

De jongeren zullen de waarde van efficiënte communicatie inzien en zullen hun teamwork en
communicatievaardigheden moeten tonen, alsook probleemoplossend denken en weerbaarheid (aangezien het
om een puzzel gaat).

De groep geeft feedback na elke poging om hun vaardigheden en tijden te verbeteren.

Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Probleemoplossing, Samenwerken,
Verantwoordelijkheid, Weerbaarheid

Observatie
Discussie
Reflectie
Feedbackformulieren

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Afgeprinte Instructies (Handleiding over hoe
de bom te ontmantelen)
Laptop of tablet waarop het spel
geïnstalleerd is

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/
https://www.bombmanual.com/de/print/KeepTalkingAndNobodyExplodes-BombDefusalManual-v1-de.pdf
https://keeptalkinggame.com/


Weerbaarheid Aanpassen

Aanpassen, Eén-op-één activiteiten, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Probleemoplossing,
Weerbaarheid

Probleemoplossend
vermogen

één op één Groep

Enkel 1 schijf kan verschoven worden per actie.
Er kan geen grotere schijf gezet worden op een kleinere schijf.

De bedoeling van de puzzel is om de toren te verplaatsen van stok volgens deze regels

Verzamelen en delen van resultaten
Observeer de leden hun gedrag en proces om het probleem op te lossen. Je kunt dit doen aan de hand van
discussie en reflectie over hoe de deelnemers de opdracht hebben opgelost.

Toren van Hanoi

Instructies

10-30 Minuten Leerdoel
Het doel van het spel is om schijven op volgorde te zetten op verschillende
stokken.

Observatie
Discussie

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Toren van Hanoi speelset

De toren van Hanoi bestaat uit 3 stokken of torens met 5 schijven van
verschillende grootte die op elkaar staan. De schijven zijn gestapeld in
volgorde van grootte. Met de grootste aan de bodem, en de kleinste aan de
top. 

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Weerbaarheid Aanpassen

Aanpassen, Eén-op-één activiteiten, Korte activiteiten, Probleemoplossing, Weerbaarheid

Probleemoplossend
vermogen

één op één Groep

Je hebt een kip, een vos en een zak graan die allen aan de overkant van de rivier moeten geraken.
Je hebt een boot maar deze is slechts groot genoeg voor jezelf en één ander item.

Je moet uitzoeken hoe je elk item individueel naar de overkant krijgt, zodat alle items aan de overkant
geraken.
Je kan de vos niet bij de kip achterlaten – De vos zou ze opeten.
Je kan de kip niet bij het graan achterlaten – De kip zou het opeten
Zolang jij erbij bent, gaan ze elkaar niet opeten. Enkel wanneer ze alleen gelaten worden.

1.
2.

Verzamelen en delen van de resultaten
De cliënten schrijven hun instructies stap per stap neer en presenteren hun oplossing/poging aan de groep. Een
groepsgesprek kan volgen, rekening houdend met opbouwende feedback en reflectie.

Het ”kip, vos en graan”-probleem

Instructies

10-20 Minuten Leerdoelen
Cliënten hun probleemoplossend vermogen laten tonen en hen gebruik
laten maken van besluitvorming.
Er is slechts één manier om de puzzel op te lossen en vaak komt men tot de
oplossing door fouten te maken. Dit is prima, het is een goede manier om
te leren uit je fouten en het bevordert de weerbaarheid

Werkblad
Observaties
Groepsgesprek
Reflectie

BeoordelingsmethodesBenodigdheden per groep
Pen en papier OF
Een “rivier” in de ruimte, met een “fysieke” vos, kip
en graan (speelgoed of uitgesneden figuren)
Instructieblad
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Je het een kip, een vos en zak graan,
waarmee je de rivier moet oversteken.

Je hebt een boot, doch die is slechts groot
genoeg voor jezelf en een van de dieren of
de zak.

Bespreek met je groep hoe je best alles aan
de overkant krijgt. We zullen het antwoord
met iedereen delen.

Weet dat je de kip niet bij de vos kunt laten
of het graan bij de kip.

Het probleem van de kip, de vos en het graan



Leg de deelnemers uit dat we gaan zoeken naar realistische doelen en plan gaan maken over hoe we deze
doelen zullen bereiken. Leg uit wat de GOEIE methode is. (onderaan) en los de vragen op voor elk punt voor
een specifiek doel.
Doelen – bepaal de belangrijkste doelen waar de cliënt naartoe wil werken
Opties – bepaal of de optie bereikbaar is om hen verder te helpen.
Obstakels – Benoem de obstakels die mogelijks in de weg zouden kunnen staan in vooruitgang.
Doen – Bepaal wat de cliënt specifiek zal doen en tegen wanneer.
Om uit te breiden op deze stappen van het GOEDE model, zijn er vragen die je kan stellen op elk niveau. Je
doet dit op een empathische manier, met actief luisteren en hulp aan te bieden.

Op welk doel wil je je focussen?
Als jij je doel behaalt, hoe zou dat eruitzien?
Wat maakt dit doel zo belangrijk voor jou?
Hoe past dit doel binnen jouw visie?
Als jij jouw doel zou bereiken, hoe zou jij je dan voelen?
Welk soort verandering zou een positieve invloed op jouw leven hebben?

Hoe zou jouw doel kunnen bereikt worden?
Kan je mij een moment vertellen waar je iets vergelijkbaar hebt behaald?
Op welke manier heb je anderen al dergelijke doelen zien bereiken?
Welke acties kan je nemen om je doel te bereiken?
Wat zal de impact zijn als je geen actie zal ondernemen?

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Doel fase:

Optie fase:

Motivatie Aanpassen

Instructies

20-60 Minuten Leerdoel
Dit is een gestructureerde manier om doelen op te zetten. Je zoekt naar
opties voor acties in te plannen en je verantwoordelijkheid te nemen.

Verantwoordelijkheid

GOEDE Motivatie

één op één Groep



Welke strategieën zal je gebruiken om jouw doel te bereiken?
Wat ga je specifiek doen en wanneer?
Hoe zal je weten dat je progressie aan het maken bent?
Wat is de snelste actie die je kan nemen en wanneer?
Hoelang zal het duren, en wanneer zal het gedaan zijn?

Doe fase: 

Verzamelen en delen van resultaten
We verzamelen wat de cliënten hebben opgeschreven en evalueren dit doorheen het proces om hun motivatie te
verhogen als ze werken naar bepaalde doelen.

Aanpassen, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Motivatie, Verantwoordelijkheid

Benodigdheden
Pen & papier of laptop Werkblad

Progressie monitoren
doorheen het proces op vaste
momenten.

Beoordelingsmethoden
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Start met de groep te verdelen in twee (ongeveer) gelijke groepjes.
Laat één groepslid van elke groep de ruimte een minuut lang verlaten en laat die nadenken over een
voorwerp dat je in elk bureel kan vinden (bvb. nietjesmachine, printer, whiteboard,…)
Wanneer deze persoon terugkomt, dan moeten zijn groepsleden het voorwerp proberen raden door enkel ja-
nee vragen (vragen waar je enkel ja of nee op kan antwoorden) te stellen. Ze mogen zoveel vragen stellen als
nodig om het te raden maar herinner hen er aan dat het een wedstrijd is tegen het andere team. Indien er
voldoende tijd is, dan kan je meerdere rondes implementeren om meer competitie toe te voegen.
Gebruik de laatste 10 minuten voor een groepsgesprek. Gebruik de volgende punten en vragen hiervoor:

Vertel de groep dat het duidelijk veel tijd en moeite gekost heeft om te raden wat het voorwerp was in
elke ronde. Indien we geen tijd hadden en maar één vraag mochten stellen om het voorwerp te raden,
wat zou de vraag dan zijn?
De vraag zou zijn: “wat is het voorwerp?”, wat een open vraag is.
Open vragen zijn de perfecte manier om tijd en energie te besparen en om je de informatie te bezorgen
die je nodig hebt. Echter, gesloten vragen kunnen in sommige situaties ook nuttig zijn: om te bevestigen
dat je alles begrepen hebt, of om grip te krijgen op het gesprek met een erg praatgraag persoon.

1.
2.

3.

4.

Verzamelen en delen van de resultaten
De benodigde tijd en het groepsgesprek tussen de cliënten wordt geobserveerd, samen met een werkblad; om zo
het belang (en voorbeelden) te omschrijven van effectieve vraagstelling en het gebruik van open vragen.

Communicatie Betrouwbaarheid

Instructies

30-60 Minuten Leerdoelen
Het opkrikken van communicatieve vaardigheden en het aantonen van het
belang en bruikbaarheid van open vragen in plaats van ja-nee vragen.
Het verhogen van zelfvertrouwen tijdens het communiceren.
Relaties en openheid opbouwen.

Weerbaarheid

Het Raad-spel

Groep

Probleemoplossend
vermogen

Samenwerken



Betrouwbaarheid, Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Probleemoplossing,
Samenwerken, Weerbaarheid

Benodigdheden
notitieboekjes Observatie

Groepsgesprek
Werkblad

Beoordelingsmethodes
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Vertel de deelnemers dat je ze enkele instructies zal geven en dat je wilt dat ze de instructies zo snel mogelijk
moeten volgen.
Zeg de volgende acties terwijl je ze zelf ook doet

Zet je hand op je neus
Klap je handen
Sta recht
Raak jouw schouder aan
Zet je neer
Stamp jouw voet
Kruis jouw armen
Zet je hand op jouw mond (maar terwijl je dit zegt moet je jouw hand op je neus zetten)

Observeer hoeveel deelnemers jou gekopieerd hebben in plaats van te doen wat je zei. Deel deze observatie
met de groep en spreek over hoe lichaamstaal invloed kan hebben over onze begrip van de situatie en de
reacties die je hierop maakt. Het kan versterken wat we horen of het kan een stoorzender binnen de verbale
communicatie die we ontvangen. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn, hoe beter onze communicatie. Het is
belangrijk om bewust te zijn van onze eigen lichaamstaal, net als we ook bewust moeten zijn over de andere
hun lichaamstaal.

1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Verzamelen en delen van resultaten
Groepsdiscussie met feedback en voorbeelden van effectieve en non-effectieve lichaamstaal. (open en gesloten
lichaamstaal) Dit wordt gedaan binnen een groepsgesprek doorheen de sessie. Kan achteraf ook nog
teruggehaald worden voor voorbeelden.

Communicatie Aanpassen

Instructies

5-10 Minuten Leerdoel
Dit is een activiteit die aantoont welke belangrijke rol lichaamstaal speelt in
de dagelijkse communicatie.

De kracht van lichaamstaal

Groep



Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten

Benodigdheden
Geen Observatie

Discussie

Beoordelingsmethoden
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Geef één A4 blad aan elke deelnemer.
Vertel de deelnemers dat je ze stap voor stap instructies zal geven over hoe ze hun papier moeten vouwen in
een origami-vorm.
Informeer de deelnemers dat ze hun ogen en mond moeten sluiten terwijl ze de instructies volgen. Ze mogen
niet naar het blad kijken en ook geen verduidelijkende vragen stellen.
Geef de groep instructies over hoe ze het papier moeten vouwen in de origami-vorm naar jouw keuze.
Eenmaal de instructies gegeven zijn laat je iedereen zijn ogen openen en hun vorm vergelijken met de
bedoelde vorm. Je zal allicht zien dat elke vorm een beetje verschillend is! Begin hier een gesprek over.

Merk op dat elke vorm er anders uitziet ondanks dat je dezelfde instructies hebt gegeven aan iedereen.
Wat betekent dit?
Vraag de groep of ze denken dat de resultaten beter gingen geweest zijn als ze hun ogen konden
openhouden en vragen konden stellen
Duidelijk communiceren is niet makkelijk. We interpreteren informatie allemaal verschillend, daarom is
het zo belangrijk dat we vragen stellen en duidelijk zijn of we de informatie goed hebben opgevangen. Dit
zodat de communicatie duidelijk is.

1.
2.

3.

4.
5.

Verzamelen en delen van resultaten
Afgewerkte origami-vorm, Observatie, discussie, en werkblad op effectieve communicatie

Communicatie Weerbaarheid

Groep

Aanpassen

Instructies

5-20 Minuten Leerdoel
Mensen leren begrijpen dat we zaken anders kunnen horen en
interpreteren. Ook al horen we allen dezelfde informatie.

Communicatie Origami



Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Weerbaarheid

Benodigdheden
A4-blad Observatie

Reflectie

Beoordelingsmethoden
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Communicatie Verantwoordelijkheid

Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Verantwoordelijkheid

Aanpassen

Groep

Speel de scenario na of lees het luidop voor (met hulp indien nodig).
De groep probeert het gedrag te raden dat de persoon naspeelt.
e groep bepaalt of het een positieve of negatieve eerst indruk nalaat.
De groep bepaalt welke positieve of negatieve gevolgen deze indruk kan hebben in het dagelijkse leven.

Elke deelnemer neemt een gedragskaart en gedraagt zich naar het gedrag of scenario. De groep probeert het
gedrag te raden en gaat in gesprek over de indruk die het maakt. Is het een positieve of een negatieve eerste
indruk en brengt het positieve of negatieve gevolgen met zich mee in het dagelijkse leven?

1.
2.
3.
4.

Verzamelen en delen van de resultaten
Via groepsgesprekken en reflectie. We observeren ook de groepsdynamica, gedragingen en de rollen die duidelijk
worden doorheen de activiteit. Dit werk geeft de instructeurs inzicht in het gedrag van de cliënten, alsook laat
het de cliënten meer hun besluiten begrijpen als het gaat over positief of negatief gedrag.

Het “Eerste Indrukken”-Kaartspel

Instructies

30+Minuten Leerdoelen
Deze activiteit toont aan welke impact positieve of negatieve indrukken
kunnen hebben op het dagelijkse leven.

Observatie
Groepsgesprek

BeoordelingsmethodesBenodigdheden
Gedragskaarten/stemmingskaarten
(aan te kopen of zelf te maken)
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 Verdeel de groep in kleine teams van 3 – 4 personen.
Geef elk team een rauw ei, 30-40 rietjes, 1 meter Ducktape en andere materialen zoals hieronder vermeld.

Wie nam de leiding? Wat was jouw rol/bijdrage?
Welke eigenschappen heb je bij elkaar gezien?
Wat verliep goed/niet goed
Zou je de volgende keer iets anders doen?

Het doel is om een structuur te ontwerpen en te bouwen die voorkomt dat een rauw ei breekt door een hoge val.
De teams krijgen ongeveer 15 minuten om de structuur te maken. Daarna laten we van twee-drie meter hoogte
een ei vallen. 

Een tip: Scheid de teams zodat ze niet dicht bij elkaar staan (om te voorkomen dat ideeën worden gekopieerd).

Finale
Na 15 minuten breng je iedereen samen. Op elke constructie laat je een rauw ei vallen. Je hebt een goede
constructie als het ei niet kapot is. 

Als meer dan één team erin slaagt hun ei te beschermen, wordt de winnaar bepaald door de minste rietjes die
worden gebruikt.

Reflectie
Tijdens activiteit: observeren van de rollen, gedragingen, dynamieken tijdens de activiteit.  Na de activiteit:
groepsdiscussie en reflecteren op de ervaringen.

Voorbeeld vragen:

Aanpassen

Communicatie

Instructies

15-30 Minuten (Leer)doelen
Demonstreren van aanpassingsvermogen werken aan verbinding,
samenwerking, communicatie en creatief denken.

Groep

Drop het ei!

Samenwerken

Probleemoplossend
vermogen

Verantwoordelijkheid



Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Korte activiteiten, Probleemoplossing, Samenwerken,
Verantwoordelijkheid

Evaluatie methode
Observatie
Discussie
Reflectie
Feedback

Benodigheden
Rauwe eieren ( voor elke groep 1 + extra's)
Karton
Duct tape
Veel rietjes
Een trap, ladder,...
Papieren handdoeken voor opruimen
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Verstop alle voorwerp-kaarten in de kamer terwijl de leerlingen er niet zijn. Maak met een touw de vorm van
een boot na op de grond. Dit is de reddingsboot.
Lees het scenario van het zinkende schip voor aan de groep.
Leerlingen gaan één voor één op pad om een voorwerp te vinden en terug te brengen naar de groep. De
groep zal dan beslissen of het een waardevol overlevingsmiddel is en het bewaren of weggooien. (Zodra het is
weggegooid, kun je het niet meer terugnemen.)
Herinner de groep eraan dat ze 20 minuten hebben om de 5 voorwerpen te kiezen die ze nodig hebben om te
overleven op het eiland. Ze moeten het allemaal eens zijn met de voorwerpen voor ze verder kunnen gaan,
voor de opdracht geslaagd is. 

1.

2.
3.

4.

Scenario:
Jij en je bemanningsleden hebben genoten van een ontspannen cruise door de Filippijnen, wanneer het schip
plotseling een aantal verborgen rotsen raakt.

In paniek roept de kapitein alle bemanningsleden naar de reddingsboot, om het schip te verlaten. Hij legt uit dat
er een eiland in de buurt is waar op je zou kunnen overleven. Je herinnert je dat je dit eiland een paar dagen
geleden passeerde, je merkte op dat moment dat er geen teken van beschaving was, maar je zag wel wat wilde
dieren drinken bij een klein beekje.     

Hij stuurt jou en de andere bemanningsleden om voorwerpen te verzamelen op het zinkende schip die je kunnen
helpen overleven op het eiland. Je weet niet hoe lang je daar zal moeten overleven.

Samenwerken Aanpassen

Instructies

15-90 Minuten Leerdoel(en)
Het doel van het spel is effectieve communicatie, aanpassingsvermogen,
samenwerken en debatvaardigheden bevorderen.
Het is de bedoeling als team de nuttigste overlevingsmiddelen te vinden.

Groep

Zinkend schip

Communicatie

Verantwoordelijkheid



Aanpassen, Communicatie, Groepsactiviteiten, Middelgrote activiteiten, Samenwerken,
Verantwoordelijkheid

Observatie
Discussie
Reflectie

BeoordelingsmethodenBenodigde middelen
Een ruimte om items te verbergen
(kaarten met foto's erop)
De lijst met voorwerpen
Touw, pen en papier

De kapitein schat in dat je maar 5 voorwerpen mee kunt nemen in de reddingsboot. Tot slot vertelt hij je
dat het schip binnen 20 minuten zal zinken en iedereen dan terug moet zijn op de reddingsboot met de
voorwerpen die je wilt meenemen naar het eiland.

Succes.

Beargumenteren van de overlevingsmiddelen
Leerlingen beargumenteren een gebruik voor elk item dat ze hebben gered, samen met het
ordenen ervan in een lijst met de belangrijkste tot de minst belangrijke.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/
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Waterzuiverings-
Tabletten

Rubberen Ring

Water

Lichtpistool

Voedsel

Lucifers 

Tent



Pistool
Toiletrol

Jerrycan

Mes

Medische Koffer
Jas



Aansteker

Regenjas

Bijl

Kunststof folie

Hoed

Pan
Walkie Talkies


