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Activerende werkvormen 
 
 

Op de volgende bladzijden staan 23 werkvormen uitgewerkt. 

 

Per werkvorm wordt beschreven:  

 

Naam van de werkvorm  

 

Soort werkvorm (staat tussen haakjes achter de naam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel:  

 

Fase lesplan:  

 

Aansluiting bij talenten:  

 

VL 

 

LM 

 

VR 

 

MR 

 

LK N 

 

IR IA 

 

Voorbereiding: 

 

Werkwijze: 

 

Tip: 

 

Voorbeeld: 

 

 

Je kunt de werkvormen die je gebruikt in jouw training eventueel printen en plastificeren om 

zo makkelijk mee te nemen bij de uitvoering van jouw training of workshop.  

 

 

  

Soort werkvorm 

IJsbreker 

Discussievormen 

Docentgecentreerde werkvormen 

Spelvormen 

Werkopdrachten 
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Activerende opening (IJsbreker) 

 

Doel:  

Klittenband zoeken, aandacht van de deelnemers trekken en ze betrekken bij het onderwerp, 

inventariseren voorkennis, ervaringen uitwisselen. 

 

Fase lesplan: Activerende opening / pakkend slot / Ervaren 

Talenten: Afhankelijk van de gekozen vorm: 

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

x 

MR 

x 

LK N 

 

IR IA 

 

Voorbereiding: 

• Zoek:  

• een filmfragment, animatie of televisiereclame die goed aansluit bij het 

onderwerp van de workshop of training. Ook een cartoon of strip is goed te 

gebruiken als activerende opening (VR) 

• een toepasselijk citaat, verhaal of Loesje met een link naar het onderwerp (VL).  

• statistiek die weinig bekend, maar wel confronterend is. Dit kan deelnemers ook 

laten zien wat het nut is van een training of workshop (LM). 

• een passend gedicht of muziekstuk. Dit kan ook het ijs breken bij de start van de 

training (MR).  

• Bedenk een startvraag en vermeldt deze in je lesplan. 

 

Werkwijze: 

• Toon het filmpje, citaat, Loesje, cartoon etc. of laat de deelnemers luisteren naar het 

verhaal, gedicht of muziekstuk. 

• Stel de startvraag die je bedacht hebt en vraag wie erop wil reageren. 

• Laat de deelnemers even in het algemeen reageren. Het mooiste is als de volgende 

deelnemer spontaan aansluit bij de vorige deelnemer. Daarmee voorkom je een soort 

1-2’tje tussen jou als trainer en de deelnemers.  

• Vraag daarna door, bijvoorbeeld wat dit filmpje, citaat, cartoon etc. met hen doet en 

welke link zij zien met het onderwerp. 

• Wees geduldig en ga geen beurten geven, soms moeten deelnemers even landen bij 

de start.  

• Onthoud de informatie en benut deze later in de training bij de uitleg (klittenband 

benutten). 

 

Tip: 

• De activerende opening is ook te gebruiken als pakkend slot, alleen dan zonder 

discussie.  

• Je kunt het gekozen pakkende slot wel gebruiken bij de volgende bijeenkomst als 

activerende opening, dan fungeert hij als een soort ‘teaser’. 
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Fotokaarten (IJsbreker) 

 

Doel:  

Kennismaken met elkaar, nadere kennismaking als de deelnemers elkaar al kennen.  

 

Fase lesplan: Kennismaken 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK N 

 

IR IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Zoek twintig tot veertig kleurige foto’s met een grote diversiteit aan afbeeldingen die 

zich lenen voor meerdere interpretaties.  

• Bij de afdeling Opleidingen kun je een set fotokaarten lenen 

• Maak eventueel een selectie die past bij de cultuur van de deelnemers van je 

training.  

 

Werkwijze: 

• Laat iedere deelnemer een kaart uitkiezen die omgekeerd zijn uitgestald op tafel of 

laat ze een kaart trekken uit een stapel. 

• Geef bedenktijd zodat de deelnemer kan associëren wat deze foto zegt over hem als 

persoon. 

• Om de beurt laten de deelnemers hun fotokaart zien en geven daarbij een toelichting 

in maximaal één minuut per deelnemer. 

• Bedenk vooraf of je wilt dat de andere deelnemers mogen reageren of een 

aanvullende vraag mogen stellen. 

 

Tip: 

• Het open leggen van de kaarten en de deelnemers laten kiezen is niet verstandig. Dit 

kost veel tijd en levert minder op dan ‘blind’ pakken of trekken. 

• Je kunt ook vragen of de deelnemers zelf foto’s meenemen naar de training.   
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Groeperingspel (IJsbreker) 

 

Doel:  

Kennismaken met elkaar of het onderwerp, ervaringen uitwisselen, voorkennis 

inventariseren. 

 

Fase lesplan: Kennismaken 

Talenten: Afhankelijk van de gekozen vorm: 

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Maak een vragenlijst met gesloten vragen die betrekking hebben op de beginsituatie 

van de deelnemers. Wat wil je weten van de deelnemers? 

 

Werkwijze: 

• Vraag of de deelnemers hun stoel een meter naar achteren willen zetten. 

• Vertel dat je de deelnemers gesloten vragen gaat stellen: vragen die alleen maar met 

ja of nee beantwoord kunnen worden. 

• Vraag aan de deelnemers of zij gaan staan als ze een vraag met ja kunnen 

beantwoorden. 

• Deze werkvorm maakt in een groep duidelijk dat deelnemers ervaringen, kennis of 

eigenschappen delen met andere deelnemers. 

• Interview een paar deelnemers op hun keuze, waarom ja of juist nee?  

• Deze werkvorm vinden de deelnemers altijd leuk. Juist het staan en zitten geeft een 

verrassend effect. 

 

Tip: 

• Je kunt deze werkvorm ook gebruiken om op een speciale manier groepen in te delen. 

Zo kun je bijvoorbeeld de groep die ‘ja’ antwoordde op de vraag ‘wie werkt er al als 

trainer?’ een werkopdracht geven gericht op het verzamelen van ervaringen als trainer 

in de eigen context. Ook kun je deze groep een aparte rol geven in de gehele training 

of workshop. Daar kunnen de andere deelnemers weer van leren.  

• Online kun je de deelnemers laten reageren met bijvoorbeeld duim omhoog bij ja.  
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Wereldkaart (IJsbreker) 

 

Doel: Kennismaken met elkaar of het onderwerp, nadere kennismaking als de deelnemers 

elkaar al kennen. 

 

Fase lesplan: Kennismaken 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR IA 

x 

 

Voorbereiding:  

• Zorg dat er voldoende ruimte is in de zaal als je deze werkvorm fysiek doet.  

 

Werkwijze: 

• Teken grofweg een (denkbeeldige) kaart op de grond en vraag de deelnemers te gaan 

staan in hun provincie of land.  

• De deelnemers geven een korte introductie van zichzelf en hun achtergrond 

• Je kunt ook eerst vragen naar hun woonplaats en daarna vragen naar hun werkplaats. 

Leuk om te zien hoever deelnemers moeten reizen om naar het werk te gaan.  

 

Tip: 

• Je kunt deze werkvorm ook digitaal doen. Maak daarvoor een account aan bij Padlet. 

Kies bij het maken van een nieuw Padlet voor de Kaart. Pas de titel aan en beschrijf 

wat ze moeten doen. Je kunt de link personaliseren op de training.  

• Tijdens de online workshop kun je de deelnemers laten markeren waar zij werken of 

wonen en daarbij dan de info laten vermelden die jij kunt gebruiken.  

 

Voorbeeld:  

  

https://nl.padlet.com/
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Biogram (IJsbreker) 

 

Doel:  

Kennismaken met elkaar, persoonlijkheidskenmerken inventariseren, ervaringen uitwisselen.  

 

Fase lesplan: Kennismaken 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

x 

LK 

 

N 

 

IR IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• De uitleg van het biogram op papier uitdelen of op een PowerPoint dia zetten.  

 

Werkwijze: 

• Start plenair met een korte uitleg over het biogram of vraag of iedereen de uitleg 

begrijpt.  

Een biogram is een format voor een gedicht waarin de schrijver tot uitdrukking kan 

brengen wat hij de belangrijkste facetten van zijn leven vindt. 

• Laat iedere deelnemer zijn eigen biogram schrijven. Als voorbeeld kun je de 

onderstaande regels vermelden. Je kunt ook regels weglaten of toevoegen 

• Regel 1: naam 

• Regel 2: is (vier karakteristieke eigenschappen) 

• Regel 3: houdt van (noem drie dingen of mensen) 

• Regel 4: voelt (drie dingen) 

• Regel 5: heeft behoefte aan (drie dingen) 

• Regel 6: zou graag  

• Laat de deelnemers de biogrammen uitwisselen (plenair, in groepjes of met de 

buurman/vrouw). Online kunnen de biogrammen worden uitgewisseld in een 

breakoutroom. 

• Bepaal of er vragen mogen worden gesteld of bepaal de maximale spreektijd per 

deelnemer.  
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Groepen maken (IJsbreker) 

 

Doel:  

Random groepen indelen  

 

Fase lesplan: voorafgaand aan een activiteit in groepen 

Talenten: mede afhankelijk van het gekozen materiaal (snoepjes is bijvoorbeeld ook N) 

 

VL 

 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Zorg voor een zak met diverse soorten snoepjes, kaarten, pokerstenen, knijpers, 

gekleurde briefjes, gekleurde balletjes of knikkers, touwtjes van verschillende lengten 

etc. 

• In de zak zitten net zoveel soorten materialen als het aantal groepen dat gecreëerd 

moet worden. 

• Tel van één soort net zoveel materialen als er deelnemers in een groep komen. 

• Als je materiaal kunt bedenken dat een directe link heeft met het onderwerp is dat heel 

motiverend voor de deelnemers. 

 

Werkwijze: 

• Vertel de groep dat alle deelnemers één van de materialen uit de zak mogen pakken. 

• Vertel, nadat iedereen iets heeft gepakt, dat degenen met hetzelfde materiaal bij elkaar 

in een groep zitten. 

• Vraag of iedereen zijn groepje wil zoeken. 

 

Tip:  

Je kunt online ook random groepen indelen bijvoorbeeld met groepjesmaker.nl 
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Stellingendiscussie (Discussievorm) 

 

Doel:  

Meningsvorming, klittenband zoeken, theorie verwerken 

 

Fase lesplan: Ervaren / reflecteren 

Talenten: Online LK als de deelnemers gekleurde materialen zoeken, anders vervalt deze 

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Bereid een of meer stellingen voor die voldoen aan de volgende eisen: Een goede 

stelling…  

• heeft een duidelijk, afgebakend onderwerp dat aansluit bij de interesse van de 

deelnemers 

• is absoluut geformuleerd, prikkelt en bevat geen nuance 

• is kort en krachtig (maximaal tien woorden) 

• is positief geformuleerd 

• bevat geen argumenten 

• is geen feitelijke uitspraak, maar een oordelende 

• is controversieel binnen de groep (meningen zijn verdeeld) 

• wordt niet geformuleerd als een vraag 

• bevat bij voorkeur geen woorden als alle, altijd, iedere, etc. 

• Zet de stelling(en) in de presentatie. 

• Hang in drie hoeken van de ruimte de bordjes met respectievelijk voor, tegen en geen 

mening  

• Zorg voor voldoende loopruimte in de zaal en rond de bordjes. 

 

Werkwijze: 

• Vraag iedere deelnemer per stelling zijn standpunt te bepalen op basis van voldoende 

argumenten en plaats te nemen bij het desbetreffende bordje. 

• De groep voorstanders mag de groep tegenstanders of groep zonder mening uitdagen 

op argumenten. De kunst is om personen met een andere mening in jouw kamp te 

lokken. 

• Let op dat iedereen goed aan bod komt en dat niet de echte debaters alle tijd in beslag 

nemen. Bewaak de spreektijd.  

• Deze werkvorm maakt dat de deelnemers letterlijk in beweging komen. Omdat ze toch 

enige tijd staan, kiezen sommige deelnemers voor een makkelijke positie door tegen 

de muur of een tafel te leunen. Houd de discussies daarom kort en krachtig en beperk 

het aantal stellingen. 

 

Tip: Je kunt een stellingendiscussie ook digitaal doen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van de tool Socrative 
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Mindmap (Discussievorm) 

 

Doel:  

Oplossingen inventariseren, structuur aanbrengen, brainstormen, klittenband zoeken. 

 

Fase lesplan: Ervaren / reflecteren 

Talenten: Online vervalt de LK 

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding:  

• Zorg voor voldoende flapovers, post-its en viltstiften. 

 

Werkwijze: 

• Leg uit dat een mindmap een snelle en eenvoudige methode is om in het begin van 

een schrijf- en redeneerproces structuur aan te brengen en op goede ideeën te 

komen.  

• Vraag aan de deelnemers op een flap een opzet van de mindmap te tekenen. 

o Zet een kernbegrip in het midden van een vel papier. 

o Trek lijnen vanuit het midden en zet de overige informatie er rond om heen. 

Splits aan het eind elke lijn in verschillende uiteinden en schrijf daar details 

over het thema.  

o Maak tekeningen erbij om de informatie beter te onthouden. 

• Vraag de deelnemers het resultaat aan de groep te presenteren. 

 

Tip:  

Je kunt ook een digitale mindmap laten maken met bijvoorbeeld Coggle of Mindmeister. 
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Woordwolk in Mentimeter (Discussievorm) 

 

Doel:  

Klittenband zoeken, voorkennis inventariseren 

 

Fase lesplan: Ervaren / reflecteren 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Maak een gratis account aan in Mentimeter.  

• Maak een nieuwe presentatie aan. Kies voor de optie woordwolk.  

• Noteer de vraag of het onderwerp in Mentimeter.  

• Bij de vraag geef je aan hoeveel woorden de deelnemers mogen intypen met een 

maximum van 10 

• Communiceer vooraf met de deelnemers dat zij de app Mentimeter op hun smartphone 

downloaden 

 

Werkwijze: 

• Laat de deelnemers inloggen op de app op hun Smartphone of bij Menti.com en geef 

de code 

• Laat het onderwerp of de vraag zien en laat de deelnemers zo veel mogelijk woorden 

intypen waar ze aan denken bij dit onderwerp of deze vraag. 

• De antwoorden verschijnen in beeld. Antwoorden die vaker zijn gegeven worden groter 

afgebeeld. 

• Je kunt ervoor kiezen om de antwoorden te verbergen achter een afbeelding zodat de 

deelnemers eerst zelf nadenken. Nadat je de afbeelding hebt weggehaald, wordt de 

opbrengst van de werkvorm zichtbaar. 

• Laat de deelnemers vragen stellen aan elkaar over de betekenis of impact van de 

woorden die in de woordwolk zijn verschenen.  
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Debat (Discussievorm) 

 

Doel:  

Meningsvorming, klittenband zoeken 

 

Fase lesplan: Ervaren / reflecteren 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Voor de kracht van het debat is een helder afgebakend thema van belang. 

• Politieke onderwerpen, ethische dilemma’s en maatschappelijke problemen lenen zich 

hier goed voor  

• Formuleer een of meer goede stellingen (zie de eisen bij werkvorm 7).  

• Communiceer de stellingen met de deelnemers en vraag of ze hun antwoorden willen 

voorbereiden met argumenten voor- en tegen. 

• Zet de stelling(en) in jouw presentatie. 

 

Werkwijze: 

• Licht eerst de uitgangspunten van het debat toe. Het gaat om het formuleren van een 

kritische mening/bevinding/conclusie/oordeel uit je onderzoek en die verdedigen met 

heldere argumenten.  

• De groepen krijgen een positie toegekend (bijvoorbeeld voorstander of tegenstander) 

of een bepaalde rol (regering, burgers, rekenkamer) of een politiek standpunt of partij.  

• Laat vervolgens binnen de groep de rollen kiezen: 

• Twee debaters per stelling. 

• Een scheidsrechter die bepaalt wat wel of niet is toegestaan. 

• Een forum van drie personen dat aan het einde van iedere stelling nog iets mag 

toevoegen wat nog niet aan de orde is gekomen. 

• Een jury die de debaters beoordeelt op hun prestaties en een winnaar aanwijst. 

• Iemand die de tijd bewaakt. 

• De overige personen fungeren als publiek (de tribune). 

• Een strakke tijdsindeling houdt het debat spannend en dwingt de deelnemers goed 

doordacht en scherp te formuleren. Een globale richtlijn is: 

• Inleiding en rolverdeling: vijf tot tien minuten. 

• Per stelling: 

• toelichting: een minuut 

• debat: Iedere debater krijgt maximaal een minuut om zijn standpunt te 

verdedigen, daarna is zijn opponent aan de beurt. Maximaal vier rondes 

van 2 x 1 minuut (8 minuten), 

• toevoeging vanuit het forum: 3 x 1 minuut. 

• Totaal per stelling: twaalf minuten, met wisseling circa vijftien minuten. 
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• Evaluatie vijf tot tien minuten.  

• Daarna kun je een nieuwe ronde beginnen met een nieuwe stelling en andere 

debaters. Scheidsrechter en jury blijven dezelfde. 

• De verbale helderheid en overtuigingskracht zijn doorslaggevend voor de beoordeling 

van de kwaliteit van de meningsvorming. 

• Evalueer tot slot de opbrengst: wat hebben jullie geleerd van het debat? 

 

Tips:  

• Een helder afgebakend thema is van belang, maar een goede context ook  

• De eenvoudigste versie van het debat, die ook minder tijd kost (30 minuten), bestaat uit 

het verdedigen van een standpunt vanuit twee tegenovergestelde hoeken. Het publiek 

mag zich scharen achter de persoon die hun standpunt het beste verwoordt..  
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Presenteren en praktijkvoorbeelden geven (Docentgecentreerd) 

 

Doel:  

Theorie uitleggen, informatie en praktijkvoorbeelden geven  

 

Fase lesplan: Conceptualiseren 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Bedenk wat het doel is van het thema en hoe dit doel getoetst wordt in de fase 

‘toepassen’. Welke informatie hebben de deelnemers nodig om het doel te behalen?  

• Verzamel materiaal dat je kunt gebruiken als bronnen voor de informatie die je wilt 

geven standaarden, figuren, theorie, modellen, enzovoort.  

• De presentatie mag ook bestaan uit tips uit de praktijk van de Nederlandse Algemene 

Rekenkamer of uit een demonstratie van instrumenten zoals een tool of checklist. 

• Maak dia’s met daarop de belangrijkste theorie in kernwoorden. Illustreer de dia’s met 

rechtenvrije afbeeldingen. 

• Schrijf eventueel een samenvatting van de behandelde theorie en geef dit mee als 

naslagwerk. 

 

Werkwijze: 

• Presenteer de dia’s met daarbij het voorbereide verhaal  

• Geef duidelijk aan of en wanneer de deelnemers vragen mogen stellen. 

• Vertel alleen wat voor de groep van belang is: informatie vanuit de expertrol, maar wel 

toepasbaar in de praktijk van de deelnemers. 

• Geef tijdens de presentatie voorbeelden uit het opgehaalde klittenband en uit de eigen 

praktijk. Dit werkt motiverend, omdat de deelnemers daardoor meer betrokken worden 

bij de theorie. 

• Laat indien gewenst één deelnemer een praktijkvoorbeeld geven en geef concrete 

feedback op dit voorbeeld. Begin bij de goede punten, benader zwakke punten zo 

zakelijk mogelijk. 

• Bespreek aan het eind de voordelen, beperkingen en toepassingen van dit voorbeeld. 
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1 tegen 100 (Spelvorm) 

 

Doel: Kennis toetsen 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Behandel de belangrijkste theorie of informatie over het onderwerp.  

• Maak minimaal 8 vragen over de theorie die je met ‘goed’ of ‘fout’ kunt 

beantwoorden.  

 

Werkwijze: 

• Een van de deelnemers wordt gekozen om het op te nemen tegen de anderen. Dit is 

de uitdager. 

• Laat de deelnemers de vragen beantwoorden in de vorm van 1 tegen 100. De 

uitdager staat met zijn rug naar de groep. 100 staat voor de rest van de groep.  

• De andere deelnemers (100) beantwoorden eerst de vraag bijvoorbeeld door te zitten 

of te staan of door een plaats te zoeken in de ruimte bij de kaarten goed of fout.  

• Daarna geeft de uitdager (1) antwoord op de vraag. Is het antwoord goed, dan mag 

hij blijven staan, is het antwoord fout, dan komt er een nieuwe uitdager voor de groep.  

• Alle deelnemers die het antwoord goed hebben, blijven in de race. De anderen 

spelen niet meer mee. Lukt het de uitdager om alle anderen weg te spelen? 

• Om verwarring te voorkomen en het tempo hoog te houden wordt de vraag met 

antwoordmogelijkheden gepresenteerd met PowerPoint.  
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Digitale MC-quiz (Spelvorm) 

 

Doel: Kennis toetsen 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Behandel de belangrijkste theorie of informatie over het onderwerp of stuur de theorie 

of informatie op ter voorbereiding en vraag of de deelnemers de theorie van tevoren 

bestuderen (kan ook in de vorm van een filmpje).  

• Maak meerkeuze vragen en antwoorden over de behandelde theorie of laat de 

deelnemers zelf meerkeuzevragen maken. 

• Plaats de vragen in een digitale tool als Socrative, Kahoot! of Quizizz. 

• Communiceer vooraf met de deelnemers dat zij de app van deze tool op hun 

smartphone downloaden 

 

Werkwijze: 

• Laat de deelnemers inloggen op de gekozen tool en geef de code 

• Laat de deelnemers de vragen beantwoorden. Maak daarbij een keuze: (1) of ze dit per 

vraag doen onder tijdsdruk met daarna de score in beeld en vervolgens de toelichting 

of (2) dat ze eerst alle vragen beantwoorden en daarna uitleg wordt gegeven bij de 

vragen waarin de meeste fouten zijn gemaakt. De mogelijkheden hiervoor verschillen 

per quiztool. 

• Sluit de quiz af met een reflectie op het resultaat en de voorbereiding die is gedaan. 

Sluit af met een concreet voornemen voor een volgende audit of training. 
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Rollenspel (Spelvorm) 

 

Doel:  

Reacties of gedrag bespreekbaar maken, vaardigheden verbeteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

 

LK 

x 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Maak een situatiebeschrijving en rolomschrijvingen en kopieer deze voor de 

deelnemers (laat de tekst indien nodig vertalen) 

• Zorg - indien relevant - voor materialen / kledingstukken zodat de setting zo authentiek 

mogelijk is. 

 

Werkwijze: 

• Leid de opdracht in en verdeel de groepen. 

• Geef iedere groep een set spelmaterialen, maar zorg ervoor dat men elkaars 

rolomschrijvingen niet ziet. 

• Laat de groepen zelf de rollen verdelen: spelers door minstens twee personen, 

observator door minstens een persoon. 

• Geef ook een tijdsindicatie, bijvoorbeeld: vijf minuten voorbereiden, tien tot vijftien 

minuten spelen en tien minuten nabespreken. 

• Bespreek resterende vragen en opmerkingen plenair. 

• Het is aan te bevelen het spel nog eens in gewisselde rollen te spelen. 

 

Aandachtspunten: 

• Afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemers en de mate van veiligheid kan het 

nodig zijn eerst enkele drempels te slechten. 

• Rollenspelen verlopen soepeler als er gestart kan worden met een voorbeeld uit de 

groep. Het vertellen hierover kan bijna ongemerkt omgezet worden in een rollenspel 

door bijvoorbeeld te vragen: wat had je anders willen (of kunnen) doen? Op welke 

manier kun je reageren als iemand niet wil antwoorden tijdens een interview of als je 

de informatie niet krijgt die je opgevraagd hebt? 

• Het helpt ook als je zelf een rol demonstreert (liefst zo kort mogelijk) en een vrijwilliger 

uit de groep vraagt als tegenspeler. 

• Iedere rol kan ondersteund worden met een souffleur of schaduwspeler. 

• Een video-opname kan ondersteunend werken voor de nabespreking. 

• Bij een rollenspel gaat het om spontaan handelen onder opzettelijk bedachte 

omstandigheden. Goed herkenbare praktijksituaties werken het beste. Ook de rollen 
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moeten helder zijn, maar tegelijkertijd dusdanig, dat men zich vrij genoeg voelt om een 

concrete situatie of gebeurtenis na te spelen.  

• De nabespreking is vooral belangrijk voor een goede transfer van de gespeelde naar 

de echte situatie. Een checklist met aandachtspunten erbij voor de observatoren kan 

de feedback verbeteren.  

 

Tip:  

Rollenspel in rijen 

• Een aardige, niet bedreigende variant is het rollenspel in rijen. De groep wordt verdeeld 

in twee rijen stoelen tegenover elkaar (elke rij vertegenwoordigt een rol). Om beurten 

reageren de rijen op elkaar en nemen de deelnemers waar nodig de beurt over binnen 

een rij. 

• Op deze manier kunnen in korte tijd uiteenlopende mogelijkheden en reacties worden 

uitgeprobeerd en met elkaar worden vergeleken. 

• Een ander voordeel is dat de meeste deelnemers dit minder eng vinden en meer 

uitgedaagd worden tot experimenteren met rollen. 
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Casusanalyse (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Problemen of gedrag bespreekbaar maken  

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

x 

IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Zorg voor gevarieerd casusmateriaal op basis van echte praktijksituaties, bijvoorbeeld 

audits die op dat moment worden uitgevoerd of die al uitgevoerd zijn.  

• Vraag de deelnemers om van tevoren relevant casusmateriaal te selecteren en op 

schrift te zetten. 

• Vraag de deelnemers om kopieën te maken of de casus digitaal te delen via de e-mail 

of leeromgeving. 

• Maak per casus duidelijke vragen of een opdracht, bij voorkeur verschillende, zodat in 

de training en later in de presentaties de casussen elkaar aanvullen. En de teams ook 

van elkaars casus leren.  

 

Werkwijze: 

• Formeer groepjes van drie tot zes personen of ga uit van de audit teams zoals ze 

deelnemen aan de training.  

• Deel het casusmateriaal uit. 

• Het is aan te bevelen dat iedere groep een voorzitter aanwijst die de tijd bewaakt en 

ook de samenvatting, conclusies of discussiepunten voor de plenaire rapportage 

aanlevert. 

• Reserveer minstens vijftien minuten voor de plenaire nabespreking. 
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Elfje (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Theorie verwerken, reflecteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Bij gebruik van deze werkvorm om te reflecteren of evalueren ook IA 

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

 

MR 

x 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Behandel de belangrijkste informatie over het onderwerp. 

 

Werkwijze: 

• Leg uit dat de werkvorm Elfje een gedicht is van 11 woorden en in dit geval dus niets te 

maken heeft met een sprookjesfiguur. De 11 woorden zijn verdeeld over 5 zinnen: 

1 woord  

2 woorden   

3 woorden   

4 woorden   

1 woord   

• Vraag de deelnemers een elfje te schrijven over de gegeven informatie.  

• Presenteer het resultaat mondeling aan de groep. 

 

Voorbeelden:  

Het eerste voorbeeld is gemaakt tijdens een training ’performance auditing’: 

1 woord Deliver 

2 woorden  New information 

3 woorden  Knowledge and value 

4 woorden  Providing deeper analysis and 

1 woord  Recommendations 

 

Het tweede voorbeeld is gemaakt tijdens een workshop over presentatievaardigheden: 

1 woord Docent 

2 woorden  Presenteert frontaal 

3 woorden  Geeft praktische voorbeelden 

4 woorden  Uitleg van de theorie 

1 woord  Leerzaam 

  



22 
 

Vijf gouden regels (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Theorie verwerken 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten:  

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

x 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

•  Behandel de belangrijkste theorie of informatie over het onderwerp.  

 

Werkwijze:  

• Vraag aan de deelnemers om een samenvatting te geven in de vorm van 5 gouden 

regels.  

• Vraag of ze de samenvatting in een PowerPoint willen zetten, als het mogelijk is om 

de PPT te presenteren op een scherm of smart board, of anders op een flap die je 

uitdeelt.  

• Laat de deelnemers het resultaat aan de groep presenteren.  
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Foto’s zoeken (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Theorie verwerken 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Bij een opdracht om foto’s te zoeken met een bepaald thema worden bij sportfoto’s 

(LK), natuurfoto’s (N) of foto’s van artiesten (MR) ook andere talenten aangesproken.  

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

 

 

Voorbereiding: 

• Behandel de belangrijkste theorie of informatie over het onderwerp.  

 

Uitvoering: 

• Vraag de deelnemers om op de laptop of de mobiele telefoon/tablet foto’s te zoeken 

die passen bij het onderwerp of laat ze zoeken uit een set met fotokaarten. 

• Je kunt ook vragen om foto’s te zoeken bij een specifiek thema zoals 

dieren/natuur/sport die als symbool kunnen dienen voor begrippen die passen bij het 

onderwerp. Welke begrip doet denken aan welke diersoort/natuurlandschap/sport? 

• Indien gewenst voor het bereiken van het doel, vraag je ze om er een passend 

bijschrift bij te zetten.  

• Vraag de deelnemers die een laptop hebben om de foto’s in een PowerPoint- of een 

Word-bestand te plaatsen. 

• Vraag de deelnemers om de foto’s aan de groep te presenteren.  

• Laat indien gewenst de groep raden voor welke begrippen de gekozen foto’s symbool 

staan. 

 

Tip:  

Het is ook leuk om deze opdracht te geven als huiswerk, of bij een meerdaagse training in de 

avonduren. Je vraagt dan of de deelnemers zelf foto’s maken die passen bij het onderwerp 

of thema.  
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SWOT-reflectie (Werkopdracht)  

 

Doel:  

Reflecteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Als bij de nabespreking wordt gekozen om de onderdelen van de SWOT op de 

grond te plaatsen en daarbij het verhaal te houden, wordt ook LK als talent aangesproken. 

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Plaats de afbeelding voor een SWOT-analyse in een presentatie. 

 

SWOT staat voor de Engelse termen strengths, weaknesses, opportunities en threats. Een 

SWOT-analyse is een sterkte-zwakte analyse en kan je inzicht geven in interne sterke en 

zwakke punten en externe kansen en bedreigingen. Visueel wordt een SWOT-analyse 

weergegeven in een kwadrantenmodel (zie figuur hieronder)  

 

 
 

 

Strengths 

De sterke punten van jou als persoon. Dit kunnen bijvoorbeeld kernkwaliteiten, 

karaktereigenschappen of bepaalde vaardigheden die in jouw werk of bij wat je wilt leren een 

voordeel opleveren. 

 

Weaknesses 

De zwakke punten van jou als persoon. Bijvoorbeeld eigenschappen die jij niet bezit, 

benodigde vaardigheden die jij niet of beperkt onder de knie hebt of een gebrek aan kennis 

over bepaalde zaken. 

 

De sterkten en zwaktes zijn gericht op interne zaken, in dit geval jij als persoon zijnde. 

Hierop is de term sterkte-zwakte analyse van toepassing. Daarnaast kijk je met een SWOT-

analyse verder dan interne factoren. 
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Opportunities 

Omstandigheden in de omgeving (binnen een bedrijf of een land) die kansen bieden om het 

bereiken van jouw doel te bevorderen of mogelijk voordeel kunnen opleveren in een 

bepaalde situatie.  

 

Threats 

Bedreigingen in de omgeving die het behalen van het doel in de weg kunnen staan. Het gaat 

hier over omstandigheden die zouden kunnen tegenwerken. 

 

De kansen en bedreigingen slaan op de omgeving van jou als persoon. Je kunt hier 

bijvoorbeeld de organisatie waar je voor werkt voor ogen houden.  

 

Werkwijze:  

• Vraag de deelnemers het SWOT-kwadrant over te tekenen op de flapover die je hebt 

uitgedeeld of laat de deelnemers die een laptop hebben gebruik maken van templates 

die beschikbaar zijn voor een SWOT-analyse 

• Vraag de deelnemers voor een bepaald onderwerp/gedrag/handelen de sterke en 

zwakke punten en externe kansen en bedreigingen te noteren in de kwadranten.  

• Presenteer de SWOT aan de groep. Dit kan door middel van het laten zien van de 

flapover of de presentatie. Het kan ook door de borden met de SWOT-onderdelen op 

de grond te leggen en daarbij de deelnemer(s) laten lopen naar de verschillende 

kwadranten.  
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Reflectie met Korthagen (Werkopdracht)  

 

Doel:  

Reflecteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Als bij de nabespreking wordt gekozen om de onderdelen van het reflectiemodel 

op de grond te plaatsen en daarbij het verhaal te houden, wordt ook LK als talent 

aangesproken 

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Plaats de afbeelding van het reflectiemodel van Korthagen in een presentatie. 

 

Met de stappen van het reflectiemodel van Korthagen (zie figuur hieronder) leer je je 

handelen en de reflectie op dat handelen op systematische wijze toe te passen. 

 

 
 

Fase 1 Situatie 

Beschrijf kort de situatie in niet meer dan tien zinnen.  

 

Fase 2 Terugblikken Beantwoord de vragen: 

• Wat wilde je? 

• Wat voelde je? 

• Wat dacht je? 

• Wat deed je? 

Het hoeft hierbij echter niet alleen over jezelf te gaan, ook de andere betrokkenen als 

deelnemers of collega’s (en wat zij wilden, voelden, dachten, deden) zijn belangrijk. 

 

voor de aanpak en 
daaruit kiezen 

bewustwording 
) eventueel formulering ( 

van essentiële aspecten 

uitproberen 
in nieuwe situatie 

handelen (ervaring) 

teru g blikken op het handelen 

2 

3 

4 

5 

1 
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Fase 3 Bewustwording 

De bewustwording van de meest essentiële aspecten uit de ingebrachte situatie wordt door 

veel mensen moeilijk gevonden. Vooral als het om heel nieuwe en complexe situaties gaat. 

Probeer de samenhang te ontdekken tussen je antwoorden op de vragen uit de voorgaande 

fase. Wat is jouw aandeel en wat is de inbreng van de werkplek? Wat heb je ontdekt in je 

eigen praktijkvoering? Wat zijn de consequenties hiervan? 

 

Fase 4 Alternatieven 

Met het bedenken van alternatieven verruim je je blik. Creatieve denktechnieken kunnen 

helpen om meerdere alternatieven te bedenken. Weeg de voor- en nadelen van de 

alternatieven af. 

Benoem ook hoe je nieuw gedrag in werking gaat zetten. 

 

Fase 5 Uitproberen van nieuw gedrag (gebeurt later!)  

Na verloop van tijd reflecteer je op de resultaten van nieuw gedrag. Ben je tevreden of kan 

het volgende keer nog beter (of anders)? 

 

Werkwijze: 

• Vraag de deelnemers om voor een bepaalde situatie/handeling/situatie in de praktijk of 

de training de stappen uit het schema van Korthagen te volgen en te noteren.  

• Je kunt ze dit vragen voor zichzelf uit te werken op een flapover of op een ander 

manier te visualiseren in een diapresentatie, een filmpje, een muziekwerk of zingend.      
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Wapenschild met NLP-coachmodel (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Reflecteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Als bij de nabespreking wordt gekozen om de onderdelen van het NLP-

coachmodel op de grond te plaatsen en daarbij het verhaal te houden, wordt ook LK als 

talent aangesproken 

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

x 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Plaats de afbeelding van het NLP-coachmodel in een presentatie. 

 

 
 

• Situatie nu: waar ben je al goed in? Of waar is jouw organisatie al goed in? 

• Gewenste situatie: waar kun je beter in worden? Of waar kan jouw organisatie beter in 

worden? Wat wil je bereiken?  

• Hulpbronnen/hulpmiddelen: wat heb je nodig om de gewenste situatie te bereiken? Of 

wat heeft jouw organisatie nodig om de gewenste situatie te bereiken? Wie kan jou 

daarbij helpen? Of wie kan je binnen jouw organisatie helpen?  

• Hindernissen: wat houd je tegen om de gewenste situatie te bereiken? Of welke 

hindernissen / belemmeringen zijn er binnen jouw organisatie om de gewenste situatie 

te bereiken?  

 

Werkwijze: 

• Vraag de deelnemers om de onderdelen van het NLP-coachmodel te 

beschrijven  

• Laat de deelnemers een wapenschild tekenen waarbij het schild 

verdeeld is in 4 vakken.  
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• Vraag de deelnemers om in elk vak een tekening te zetten waarmee ze 

hun antwoorden op bovenstaande vragen uitbeelden. 

• Vraag de deelnemers het resultaat aan de groep te presenteren. 
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Schaalvraag (Werkopdracht) 

 

Doel:  

Reflecteren 

 

Fase lesplan: Toepassen 

Talenten: Als bij de nabespreking wordt gekozen om de cijfers 1 t.m. 10 op de grond te 

plaatsen en daarbij het verhaal te houden, wordt ook LK als talent aangesproken 

 

VL 

x 

LM 

x 

VR 

 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR 

 

IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Stel, je hebt een schaal van 0 tot 10. Bij 0 is het (maatschappelijk) probleem het ergst 

en 10 staat voor de dag nadat een wonder is gebeurd en het probleem is verdwenen of 

opgelost 

• Bedenk waarover je de deelnemers wilt laten reflecteren.  Deze vraag kan persoonlijk 

zijn, bijvoorbeeld waar sta ik als trainer, of gaan over de situatie in een land ten 

aanzien van de positie van de regering en de rekenkamer. 

• Plaats de afbeelding van de schaalvraag in een presentatie. 

 
 

Werkwijze: 

• Stel de schaalvraag aan de deelnemers. 
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• Laat de deelnemers individueel of in kleine groepen/teams nadenken over de 

verschillende situaties. De 0, de 10, het cijfer van de huidige situatie en de successen 

die al geboekt zijn.  

• De bespreking van de voorbereiding kan op basis van de gemaakte uitwerking of 

uitgespeeld worden met cijfers die op de grond worden gelegd.  
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Associatie (IJsbreker) 

 

Doel:  

Reacties peilen van de deelnemers, evalueren van de workshop of training  

 

Fase lesplan: Evaluatie 

Talenten: afhankelijk van de gekozen vorm bijvoorbeeld foto’s van gerechten of 

landschappen is ook (N), het kunnen vastpakken van voorwerpen is ook (LK) 

 

VL 

x 

LM 

 

VR 

x 

MR 

 

LK 

 

N 

 

IR IA 

x 

 

Voorbereiding: 

• Maak een PowerPoint dia waarbij je een aantal beelden verzamelt in een thema, 

bijvoorbeeld allerlei soorten facebookduimpjes, allerlei soorten smileys, allerlei soorten 

wegen, landschappen of gerechten. 

• Je kunt ook kiezen om voorwerpen te zoeken met een thema zoals allerlei soorten 

handschoenen, brillen, petten etc. 

 

Werkwijze: 

• Vraag aan het einde van de bijeenkomst wat de deelnemers van de workshop hebben 

gevonden en bij welk beeld dit past. 

• Ze kiezen een beeld en beschrijven hun mening, met daarbij een uitleg.  
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Nr Naam werkvorm Fase lesplan Soort 

werkvorm 

Variaties VL LM VR MR LK N IR IA 

1 Naam is afhankelijk 

van de gekozen 

vorm 

Activerende 

opening / 

pakkend slot / 

Ervaren 

IJsbreker VL: Loesje, citaat, verhaal  

VR: film, animatie, reclame, 

cartoon, strip 

LM: statistiek 

MR: gedicht, muziek 

x x x x     

2 Fotokaarten Kennismaking IJsbreker  x  x     x 

3 Groeperingsspel Kennismaking IJsbreker Online: Duim omhoog voor ‘ja’ x  x  x   x 

4 Wereldkaart Kennismaking IJsbreker Online: Wereldkaart in Padlet  x  x  x   x 

5 Biogram Kennismaking IJsbreker  x   x    x 

6 Groepen maken Bij een 

samenwerkings-

opdracht 

IJsbreker Pokerstenen, kaarten, snoepjes 

(ook N)   

Online: random groepjes maker, 

breakoutrooms 

  x  x  x  

7 Stellingen-

discussie 

Ervaren / 

reflecteren 

Discussievorm Line up, rood-groen-geel kaartjes 

Online: gekleurde materialen 

(rood, geel, groen) zoeken en 

laten zien in de camera  

x  x  x  x  

8 Mindmap Ervaren / 

reflecteren 

Discussievorm Online: Coggle of Mindmeister x  x  x  x  

9 Woordwolk in 

Mentimeter 

Ervaren / 

reflecteren 

Discussievorm  x  x      

10 Debat Ervaren / 

reflecteren 

Discussievorm  x      x  
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11 Presenteren en 

praktijkvoorbeelden 

geven 

Conceptualiseren Docent 

gecentreerd 

 x  x      

12 1 tegen 100 Toepassen  Spelvorm  x    x  x  

13 Digitale MC-quiz Toepassen  Spelvorm Online: Socrative, Kahoot! of 

Quizizz 

x      x  

14 Rollenspel Toepassen  Spelvorm  x    x  x  

15 Casusanalyse Toepassen Werkopdracht  x x     x x 

16 Elfje Toepassen Werkopdracht  x   x     

17 5 gouden regels Toepassen Werkopdracht  x x     x  

18 Foto’s zoeken Toepassen Werkopdracht Thema: natuur (N), sport (LK), 

artiesten (MR) 

x  x      

19 SWOT-reflectie Toepassen Werkopdracht  x x      x 

20 Reflectie met 

Korthagen 

Toepassen Werkopdracht  x x      x 

21 Wapenschild met 

NLP-coachmodel 

Toepassen Werkopdracht Fysiek uitspelen (ook LK) x x x     x 

22 Schaalvraag Toepassen Werkopdracht Fysiek uitspelen (ook LK) x x      x 

23 Associatie Evaluatie IJsbreker Aan de hand van:  

Plaatjes van smileys, 

facebookduimpjes (VR)  

Foto’s van gerechten, 

landschappen en wegen (ook N) 

Voorwerpen als handschoenen, 

petten etc (ook LK) 

x  x     x 


