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1.1 De training 
 
Met deze training maken mensen met het syndroom van Down en andere intellectuele 
handicaps hun persoonlijke vrijetijdsplan en worden ze getraind om deel te nemen aan 
verschillende vrijetijdsactiviteiten. 
De training is bedoeld voor mensen met het syndroom van Down en andere verstandelijke 
handicaps die vrijetijdsactiviteiten met of zonder hulp van het netwerk kunnen uitvoeren en 
wordt aangeboden door trainers of supervisors. 
De training bestaat uit 5 lessen. 
Trainers kunnen kiezen hoe uitgebreid ze de training willen maken op basis van het aantal 
praktische lessen dat ze organiseren, de lessen 1 en 2 en lessen 4 en 5 kunnen worden 
gecombineerd. 2 - 10 mensen kunnen deelnemen aan een trainingsgroep.  
1 begeleider is vereist per groep van 3 deelnemers. 
 
 

Opbouw van de training 
Wat is vrije tijd?       1 les 
Wat voor mogelijkheden zijn er? 
Wat spreekt mij aan? 
Maken van persoonlijke vrije tijdsplan + actieplan  2 lessen 
Presenteren van persoonlijke vrije tijdsplan + actieplan 1 les 
Praktische lessen      1 les 
Rollenspel 

 

Opbouw van de lessen 
De lessen hebben steeds een herkenbare structuur: 

• Terugblikken op vorige les 

• Vertellen wat je gaat doen 

• Uitvoeren 

• Evalueren (en herhalen: wat hebben we geleerd) 

• Vooruitkijken naar volgende les 
 
Belangrijke element in de lessen zijn: 

• Eenvoudige taal 

• Herhaling 

• Een rol geven aan deelnemers die al onderdelen weten/kunnen  
o Zij delen hun kennis/ervaring 
o Zij helpen anderen 

 

Achtergrond & visie 
De zelfdeterminatie theorie en Person Centered Planning vormen de basis van waaruit deze 
training is ontworpen.  
De focus ligt op inclusieve activiteiten: vrijetijdsbesteding zoals iedereen dit doet. 
Deze training is geschreven voor: 

- Mensen met Down syndroom of een andere verstandelijke beperking 
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- Trainers 

- Mensen die te maken krijgen met deze doelgroep 
 
Zelfregie is erg belangrijk voor de kwaliteit van leven, kansen om jezelf te ontwikkelen op 
professioneel en persoonlijk vlak moeten ook voor mensen met een verstandelijke beperking 
aangeboden worden. 
Deze thema’s staan in relatie tot de centrale thema’s van de Verenigde Naties: 

- Autonomie 

- Volledige participatie 
 

Autonomie 
Een van de meest centrale thema’s in de zorg rond mensen met een beperking is de eigen 
invloed. 
 
Er is heel lang gedacht dat mensen die niet goed zelf kunnen denken ook geen beslissingen voor 
zichzelf kunnen maken, maar nu weten we dat wanneer iemand geen invloed heeft op zijn eigen 
leven hij/zij ook niet kan groeien. 
 
Voor groei en zelfvertrouwen moet je kunnen ontdekken wat je kan en wat je wilt, maar op een 
veilige manier. 
 

Eigen keuzes van mensen vormen het uitgangspunt van hun begeleiding 
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen eigen keuzes maken. Autonomie is belangrijk 
voor het welzijn van iedere mens. Ook als je een verstandelijke beperking hebt, kun je keuzes 
maken. Door eigen keuzes te maken, ontstaat intrinsieke motivatie. Intrinsieke Motivatie leidt tot 
betere leerresultaten. 
 

De zorgwereld denkt vaak in systemen.  
Bijvoorbeeld: De begeleider is er op donderdag en dus gaan we met zijn allen knutselen. Is 
donderdag wel een fijne dag voor iedereen? Houd iedereen überhaupt van knutselen? 
Bijvoorbeeld: Je huisgenoten in jouw woonvorm zijn ook jouw vrienden. Is dat echt zo? Wat voor 
een mensen zou iemand zelf om zich heen creëren als hij daar de mogelijkheid toe had? 
 
Het is belangrijk om de slag te maken van een systeemgerichte benadering naar een 
persoonsgerichte benaderen. Dat vergt een andere benadering van betrokkenen. Voor maatwerk 
is vaak meer creativiteit nodig. 
 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
Mensen met Down syndroom of een verstandelijk beperking hebben de capaciteit om te 
ontwikkelen en moeten uitgedaagd worden om te ontwikkelen. Training en coaching is nodig om 
deze stappen te maken. In Nederland vinden wij het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen, 
dagactiviteiten, werk en creatieve activiteiten zijn de initiatieven die aangeboden worden. Dit om 
de onafhankelijkheid, autonomie en het zelfbewustzijn te bevorderen. 
 

Visie op benadering van mensen met een verstandelijke beperking 
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In aanvulling op de focus voor meer activiteiten en inclusie,onderschrijft deze training het belang 
van: 
 

- Vraag gestuurd; wat zijn de wensen en benodigdheden van iemand met een beperking 

- Maatwerk; iedereen is anders, de kracht is om een creatieve oplossing te vinden voor de 
individu 

- Eigen regie; de ervaring om te groeien, de eigenregie te voeren en contacten te maken 
zijn de basis voor de eigenontwikkeling 

- Het netwerk; een goed netwerk van familie, buren, vrienden om iemand heen creëert 
meer inclusie en mogelijkheden 

- Dialoog; deze werkvorm vergroot het zelfbewust zijn en zorgt ervoor dat er van elkaar 
geleerd wordt. 

 

1.2 Mensen met Down syndroom of een andere verstandelijke beperking  
kunnen zich persoonlijk ontwikkelen 

 

Zelfbewustzijn vergroten ; 
Bijvoorbeeld: Wie ben ik? Welke activiteiten passen bij mij? Wat vind ik prettig? Welke mensen 
heb ik graag om mij heen? Wat wil ik niet? Kijk ik televisie omdat ik het echt leuk vind of omdat ik 
niets beter te doen heb. Wat zijn alternatieven? 
 

Zelfstandigheid vergroten 
Bijvoorbeeld: initiatief nemen, creatief en oplossend vermogen ontwikkelen 

 

Sociale vaardigheden ontwikkelen 
Bijvoorbeeld: presenteren, hulp vragen, initiatief nemen in sociale contacten, communiceren met 
mensen met en zonder handicap. 
 

De eigen keuzes van mensen zijn het uitgangspunt voor hun ontwikkeling 
Mensen met het syndroom van Down en andere verstandelijke beperking kunnen hun eigen 
keuzes maken. Autonomie is belangrijk voor het welzijn van elke persoon. Door eigen keuzes 
te maken, wordt intrinsieke motivatie gecreëerd. Intrinsieke motivatie leidt tot betere 
leerresultaten. 
 
De zorgwereld denkt vaak in systemen. 
Bijvoorbeeld: de supervisor is er op donderdag en we zijn dus allemaal aan het craften. Is 
donderdag een leuke dag voor iedereen? Heeft iemand helemaal van knutselen? 
Bijvoorbeeld: uw collega's zijn ook uw vrienden. Is dat echt waar? Wat voor soort mensen 
zou iemand om zich heen creëren als hij de kans had? 
Het is belangrijk om de overstap te maken van een systeemgerichte benadering naar een 
persoonsgerichte aanpak. Dat vereist een andere benadering van de betrokkenen. Maatwerk 
vereist vaak meer creativiteit. 
 

Persoonlijke verbinding en van waarde zijn is belangrijk voor ieder mens 
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In de training is daarom veel aandacht voor persoonlijke uitwisseling, worden deelnemers 
gestimuleerd gelijkgestemden te vinden en krijgen deelnemers die ervaring of expertise in te 
brengen hebben een rol in de training. Voelen dat je niet alleen maar zorg en begeleiding 
ontvangt, maar deze ook aan anderen kan geven, doet een mens groeien. 
 
Bijvoorbeeld: is er iemand die de computer kan bedienen? Is er iemand die goed kan tekenen of 
presenteren? Is er iemand die ervaring heeft met de sportschool? Maak gebruik van zijn/haar 
bijdrage.  

 

1.3 Trainingsdoelen 
 

Deze training is geschreven voor het bevorderen en versterken van de eigen regie bij het 

uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De training bestaat uit een lessen serie van 5 lessen die, afhankelijk van de groep, tussen de 60 

min en 120 minuten per les duurt. 

In deze training worden de volgende competenties getraind; 

• Zelfbewustzijn 

• Sociale vaardigheden 

• Assertiviteit 

• Creativiteit en oplossend vermogen 

• Presentatie vaardigheden 

• Hulp vragen en gebruik maken van het netwerk 

• Keuzes leren maken 

• Communicatie 

• Oriëntatie  

In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende leermiddelen en van verschillende 

communicatievaardigheden. 

 

Werkvormen 
 
Werkvormen die u het best kunt gebruiken voor mensen met het syndroom van Down en andere verstandelijke 
beperkingen zijn de vormen die gericht  zijn op onderzoek en spel.  
De werkmethoden die zich vooral richten op herinneren zijn minder geschikt voor deze doelgroep, omdat ze 
vooral leren door te doen en te ervaren. 

 

Persoonlijk vrijetijdsplan maken 
 
Bij het maken van je persoonlijke vrijetijdsplan ga je nadenken wat je wil doen in je vrijetijd, wie 
je daarbij nodig hebt, welke stappen je moet ondernemen om dit plan te kunnen uitvoeren, hoe 
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je er heen gaat en hoeveel geld je nodig denkt te hebben. Nadat je hierover na hebt gedacht ga je 
het omzetten naar acties. Je gaat met behulp van het rollenspel oefenen om jouw plan te kunnen 
uitvoeren, denk hierbij aan; 

- Het maken van een afspraak 

- Uitnodigen van vrienden 

- Hulp vragen 

- Kaartjes kopen 

-  

Persoonlijk vrijetijdsplan presenteren 

Je actieplan ga je presenteren, je vertelt hoe je het actieplan gemaakt hebt en wat je nodig hebt 
om het te kunnen uitvoeren. 
Je maakt bijvoorbeeld een poster, een PowerPoint, een lied, een gedicht of een rap en 
presenteert dit aan de groep en de mensen die je hier extra voor hebt uitgenodigd. 
 

Kringgesprek

Het kringgesprek is een goede start van elke les. Het gaat om samen doen, samen leren, samen 
beleven, om plannen maken en met elkaar zorgen voor een goede werksfeer. De gesprekken 
stimuleren de behoefte van mensen om te communiceren. In onze moderne samenleving wordt 
steeds meer een beroep gedaan op taalvaardigheid van kinderen en volwassenen. Een goede 
taalvaardigheid maakt "mondig", onafhankelijk en zelfstandig.  
 
 
Bewust wordt voor een kringopstelling gekozen. Zo kunnen ze elkaar allemaal aankijken, zijn 
werkelijk op elkaar gericht en praten niet tegen ruggen. Dat geeft mogelijkheden tot een 
onbelemmerde uitwisseling, tot een wezenlijke betrokkenheid en de beleving van 
gelijkwaardigheid. Om te zorgen dat de verteller zijn verhaal kan vertellen wordt er gebruik 
gemaakt van het praatstokje, degene die het praatstokje vast heeft is aan de beurt om zijn/haar 
verhaal te doen  
 
Meer informatie in bijlage 3.1 
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Dialoog 
 
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waarin 
je onderwerpen onderzoekt. Je spreekt persoonlijk en luistert 
met aandacht naar de ander. Een dialoog is de tegenhanger van 
een debat of discussie. Het gaat hier niet om overtuigen, maar 
om ervaringen en verschillende perspectieven delen. 
Uitgangspunt is: de waarheid ligt in het midden 
 
De deelnemers in de dialoog zijn gelijkwaardig. Eenieder neemt 
deel aan het gesprek, vertelt vanuit zichzelf en luistert naar de 
ander. Of je nu een verstandelijke beperking hebt, een begeleider 
of een ouder bent.  
 
Om echt te kunnen luisteren, is het belangrijk om je oordelen uit 
te stellen. Het is prima als iemand anders iets anders vindt of ziet 
dan jij. Dat mag en dat kan naast jouw perspectief bestaan.  
 
Door uit te wisselen leer je over een onderwerp, hoe je daar zelf 
in staat en hoe anderen er tegenaan kijken. Doordat de deelnemers hun gezichtspunten delen, 
ontstaat een completer plaatje van het geheel, van die waarheid in het midden. Persoonlijke 
uitwisseling creëert ook een onderlinge verbinding in de groep. 
 
Deelnemers en begeleiders zitten in een cirkel en delen allemaal hun ervaringen. Iedereen komt 
aan de beurt. Iedereen wordt gevraagd om met aandacht naar de ander te luisteren. 
 

Spelvormen 
 
Gekozen is voor de volgende spelvormen; 
De spel uitleg is terug te vinden in de bijlage. 
 1 Memory (Bijlage3.4):  
   a.Koppels maken van twee dezelfde kaartjes met een afbeelding van de vrijetijdsbesteding. 
   b.Koppels maken van twee dezelfde kaartrjes met een afbeelding van het geld 
 2 Ren je rot(Bijlage 3.5): terugkijken op de vorige les door middel van een actief spel. 
 3 Rollenspel (Bijlage3.7):  oefenen en daardoor beleven van de uit te voeren vrijetijdsbesteding. 
 4Geld spel (Bijlage3.8) ; leren om met geld om te gaan 
 
 
 

Activiteiten ondernemen/praktische oefening 

In deze training van 5 lessen leren mensen met een verstandelijke beperking om een 
vrijetijdsactiviteit te gaan ondernemen. 
Zij leren keuzes maken, wie zij nodig hebben uit het persoonlijke netwerk om dit uit te kunnen 
voeren en welke stappen ervoor nodig zijn om het uit te kunnen voeren. Ook leren zij wat er nog 

Let op: 
 
Een goede dialoog 
heeft tijd nodig.  
 
Iedereen mag zijn 
eigen mening hebben. 
 
Doe zelf mee. 
 
Geef deelnemers de 
vrijheid om wel/niet te 
spreken. Een gevoel 
van veiligheid is 
belangrijk. 
 
Van luisteren leer je 
ook. 
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meer nodig is om tot deze activiteit te komen, denk hierbij aan geld, vervoer, uitnodigen, 
reserveren, enz… 

 

Benodigde trainingsmaterialen 

Om deze training te kunnen geven, dienen de volgende materialen voorhanden te zijn: 

• Computer 

• Beamer 

• Powerpoint presentatie  
o Vrijetijdsbesteding, werkboekje 

• Werkboekje voor elke deelnemer  
o [te vinden in bijlage 3.9] 

• Memoryspel 
o [te vinden in bijlag 3.4] 

• Praatkaarten 
o [te vinden in bijlage 3.6] 

• Teken, schrijf- en knutselmateriaal 

• Schilderstape of touw 
o [voor het spel Ren je Rot, hiermee maak je vakken met goed en fout antwoorden] 
o (Bijlage3.5) 

• Praatstok 
o [voor de kringgesprekken, zodat het visueel gemaakt wordt wie er aan het woord 

is] 
o (Bijlage3.2) 

 
Tijdens de lessen en vooral voor de presentatie (les 5) kan het leuk zijn om een foto- en/of 
filmcamera te gebruiken. 
 

1.4 Voorbereiding op de lessen 

Vervaardigen leskist 

Het is aan te raden een leskist te creëren waar de meeste materialen verzameld zijn. 
 
In de les kist zit: 

- Memoryspel  (zie3.4) 

- Praatstok   (zie 3.2) 

- Praatkaarten (zie 3.6) 

- Kaarten rollenspel zie (3.7) 

- Speelgeld (zie 3.8) 

- Tape of touw (3.5) 

- Teken-, schrijf- en knutselmateriaal 

- Gekopieerde werkboekje(zie 3.9) 
 
Denk eraan om de volgende materialen af te stemmen op de taal, cultuur en het niveau van de 
deelnemers: 
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- Powerpoint presentatie  

- Werkboekjes 

- Memoryspel 

- Praatkaarten  

- Kaarten rollenspel 

Benodigde vaardigheden van de trainer 

De trainer moet zich de volgende kennis en vaardigheid hebben 
eigen gemaakt: 

• Omgang met mensen met Down syndroom of een 
verstandelijke beperking 

• Visie & achtergrond Zelfdeterminatie en Person Centered 
Planning 

• Principes van de dialoog  

• Vaardigheden om een dialoog met een groep te kunnen 
begeleiden. 

 

Inzicht in samenstelling van de groep 

De trainer dient vooraf op de hoogte te zijn van: 

• Het niveau van de deelnemers 

• Belangrijke wetenswaardigheden over de deelnemers: 
o Is er fysieke hulp nodig? 
o Is er spraken van moeilijk verstaanbaar gedrag? 
o Zijn er hulpmiddelen nodig om de lessen toegankelijk te maken? 

▪ Aangepast toilet 
▪ Tolk 
▪ Etc. 

• Zorg dat er voldoende begeleiding nodig is om de deelnemers te ondersteunen. 
 
 

Voorbereiding van de deelnemers 

Zorg dat de deelnemers worden voorbereid op de training.  
 
Laat vooraf aan de deelnemers vertellen: 

• Waar ze naartoe gaan 

• Waarom 

• Met wie 

• Wat ze gaan doen. 
 

Let op: 
 
Vraag door!  
 
Als er in het verleden 
veel voor je beslist is, 
is het soms lastig om 
antwoord te geven. 
Blijf vragen herhalen 
en heb geduld. Vraag 
zo nodig wie met het 
antwoord zou kunnen 
helpen. 
 
Zelfregie ontwikkelen 
kost tijd! 
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Betrekken van begeleiders 

Stuur de ouders/begeleiders van de deelnemers vooraf per mail het werkboekje om een indruk te 
geven wat er gaat gebeuren. Vraag hen thuis te bespreken wat er in de training gebeurt. Hiermee 
wordt het geleerde herhaald en ingebed in het dagelijkse leven van de deelnemers. 
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Les 1: Wat is vrije tijd? 
 
Doel van de les: deelnemers verdiepen zich in de verschillende vormen van vrijetijd besteding 
 

Samenvatting 
In deze les wordt de training ingeleid. Na een kennismaking leren deelnemers wat 
vrijetijdsbesteding is en hoeveel mogelijkheden er zijn. Ze worden uitgenodigd om alvast na te 
denken wat hen wel en niet aanspreekt. Het gaat om een eerste oriëntatie. Later in de training 
wordt dit onderwerp verder uitgewerkt. Deelnemers spelen ook een memoryspel. 
 

Voorbereiding 

Lesduur 

Circa  60 - 120 minuten 
 

Benodigde materialen 

Voor deze les heb je nodig: 

• Computer & beamer 

• PowerPoint presentatie vrijetijdsbesteding 

• Memoryspel: bijlage 3.4 

• Werkboekje voor elke deelnemer . bijlage 3.9 

• Praatstok bijlage 3.2 
 
 

Extra te treffen voorbereidingen voor de trainer 

Voor deze les is het raadzaam dat de trainer zich alvast verdiept heeft in de spelvarianten van het 
memoryspel (zie bijlage 3.4 en dit kan afstemmen op de verschillende niveaus van de deelnemer. 
 

Lesopbouw 

Eerste les 
 
 Duur, 55 minuten: 
 
Eerst wordt aan dacht besteed aan een kennismaking: wie ben jij en wat vind jij leuk om te doen? 

In een kring wordt de praatstok doorgeven, iedereen komt aan de beurt, ook de begeleiders. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan in de groep. Vraag de 

deelnemers om de beurt wat zij fijn en belangrijk vinden. Beschrijf de afspraken op een positieve 

manier. Dus niet ‘regels’ en daaronder wat niet mag, maar ‘afspraken’ en spreek daaronder wat 

je wél van de deelnemers verwacht. 
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Vervolgens wordt met alle deelnemers in de kring gesproken over vrijetijdsbesteding, wat is dat, 

wanneer doe je dat, waarom zou je het doen. De deelnemer die aan het woord is heeft de 

praatstok in zijn/haar hand, zodat iedereen kan zien dat het zijn/haar beurt is. Wanneer de 

deelnemer uitgesproken is geeft hij/zij de praatstok door aan degene die wil reageren of wil 

vertellen. 

Met behulp van de PowerPoint presentatie vrijetijdsbesteding laat je zien wat er voor een keuzes 

er zijn voor vrijetijdsbesteding. 

De deelnemers benoemen de Pictogrammen zelf en vertellen wat ze er al van weten:   

- Is het leuk om te doen  

- waarom   

- zou je het nog eens willen doen.  

Hierna spelen ze de memory in groepjes van max 3 personen en 1 begeleider, aan het einde van 

het spel pakt iedereen maximaal 3 memory kaartjes met wat hij/zij graag zou willen doen. 

15 minuten: Pauze: drinken en fruit. 
 

De tweede les 
 
Duur; 50 minuten. 
 
20 minuten: 
In de kring met behulp van de praatstok leggen zij hun keuzes uit en stellen vragen aan elkaar. 

(dit kan in de grote kring of in een klein groepje, deze keuze maak je afhankelijk van de grote van 

de groep. Wanneer er meer dan 10 deelnemers zijn gaat de voorkeur uit naar kleinere groepen 

voor de kringgesprekken) 

Iedereen luistert naar degene die de vertelstok in de hand heeft en om de beurt kunnen er 

vragen gesteld worden of tips gegeven worden. 

30 minuten:  
Na het kringgesprek pakt iedereen zijn werkboekje en markeert de 

gemaakte keuze voor vrije tijdbesteding, opdracht 1 in het werkboekje. 

Aan het einde van deze les blik je terug en vooruit. Dit doe je in de 
kleine groepjes met behulp van de dialoog. 

 
• - wat hebben we vandaag gedaan 

•  - welke keuzes heb je gemaakt 

•  - staan ze goed in je werkboekje  

• - hoe heb je de training ervaren  

• - wat heb je geleerd?  

Opdracht 1 werkboek 
 
Doel is: beeld krijgen 
wat er mogelijk is, 
leren kiezen. 
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• Volgende keer gaan we hier verder mee werken, dan gaan we je eigen plan maken. -  

 

-wie ben jij -  

              -wat doe je nu al -  

              -hoe ziet jouw week eruit 

 

Les 2: Persoonlijk vrijetijdsplan 
 
Doel van de les is: keuzes leren maken, jezelf in beeld brengen en wie zit er in mijn netwerk 
 

Samenvatting: 
 
Maken van het persoonlijke vrijetijdsplan. 
In deze les gaan de deelnemers met behulp van het werkboekje 1 keuze uitwerken, waar moet je 
allemaal aan denken als je een activiteit wilt gaan doen? 
 

Voorbereiding 

Lesduur 

60 tot 120 minuten 
 

Benodigde materialen 

Voor deze les heb je nodig: 
 

• Werkboekje voor elke deelnemer  

• Teken-, knutsel- en schrijfgerei 

• Praatstok 

• Powerpoint werkboekje 

• Computer, beamer 
 
 

Extra te treffen voorbereiding voor de trainer 

De trainer weet hoe in het werkboekje “maken van vrijetijdsplan” er uit ziet en legt dit uit met 
behulp van de PowerPoint “uitleg van het werkboekje.” 
 
 

Lesopbouw ; 
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Het eerste deel 
 
Duur 70 minuten 
 
20 minuten: 
 

Start in de kring met het praatstokje, wederom is degene aan het woord die het stokje heeft. 

Laat vertellen wat er vorige les is gebeurd en vul aan waar nodig, maar in de vraag vorm.  

- Wat hebben we nog meer gedaan, wie kan dat vertellen. 

- Wat heb je gekozen, heb je nog meer gekozen? 

Inleiding naar de les van vandaag: Vertel wat er vandaag gaat gebeuren  

- jezelf tekenen en teken erbij wat bij je past.  

- je vrije tijds droom tekenen/ plakken/ schrijven  

- je week plan tekenen/ plakken/ schrijven  

- je netwerk in kaart brengen, wie kunnen jou helpen, wie heb je 

nodig  

- welke stappen denk je dat je moet doen om je droom waar te maken.  

De opdrachten 2,3,4,5 uit het werkboekje worden getoond met behulp van de PowerPoint en 

uitgelegd, iedereen gaat naar een tafelgroepje van max 3 personen en 1 begeleider. 

50 minuten: 
 
De deelnemers maken onder begeleiding de opdrachten uit het 
werkboekje. De begeleider coacht en motiveert waar het nodig is. 
Ook hier ligt het accent weer op de vragende vorm van coachen: 
ben je tevreden, waarom wel/niet, wat kan je anders doen, wie 
kan jou hierbij helpen. 
 
15 minuten: pauze; drinken en fruit 
 
Het tweede deel; 
 
15 minuten 
In de kring laten de deelnemers de gemaakte opdrachten zien en 

vertellen hierover. De andere kunnen hierop reageren door tips en tops te geven of door nog 

andere ideeën aan te dragen. Afhankelijk van de grote van de groep is de keuze of dit in de grote 

of klein kring plaats vindt.  

 

 

 

Opdracht 2 werkboek 
 
Doel is: zelfbewustzijn 
verhogen. 
 

Opdracht 3 werkboek 
 
Doel is: inzicht krijgen 
in waar ruimte is om 
met vrije tijd bezig te 
zijn. 
 
Vraag: is deelnemer 
tevreden met zijn 
weekschema? Te druk 
of te rustig? 
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15 minuten 

De deelnemers krijgen de tijd om eventueel een aanpassing te doen in het vrijetijdsplan, dit kan 

komen doordat zij tips hebben gekregen of doordat zij iets nieuws hebben geleerd tijdens het 

gesprek. 

 

• Aan het einde van deze les blik je terug en vooruit. Dit doe je in de kleine groepjes met 
behulp van de dialoog. 
 

• - wat hebben we vandaag gedaan - welke keuzes heb je gemaakt - staan ze goed in je 

werkboekje - hoe heb je de training ervaren - wat heb je geleerd?  

 
• Volgende keer gaan we hier verder mee werken, we gaan het droomplan omzetten naar 

een actieplan. 

 

 

 

Les 3: Persoonlijk vrijetijdsplan omzetten naar actieplan 
 

Samenvatting: 
 
 
Doel van de les: nadenken over de stappen die je moet nemen om tot 
je activiteit te komen. 
In deze les wordt het persoonlijk vrijetijdsplan omgezet naar aan 
actieplan. Dus van droom naar uitvoeren. 
 

Voorbereiding 

Lesduur 

60 tot 120 minuten 
 

Benodigde materialen 

Voor deze les heb je nodig: 
 

• Werkboekje voor elke deelnemer  

• Teken-, knutsel- en schrijfgerei 

• Praatkaarten: bijlage 7.5 

• Powerpoint van droom naar actie 

Opdracht 6 werkboek 
 
Doel: leren hoe je 
voorbereidingen treft 
om in de actie te gaan 
 
Let op: laat 
deelnemers met elkaar 
meedenken! 
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• Computer, beamer 

• Touw of tape en quizvragen voor Ren je Rot bijlage 7.4 
 
 

Extra te treffen voorbereiding voor de trainer 

De trainer weet hoe in het werkboekje het actieplan eruitziet en kent de spelregels van “ren je 
rot”. 
 
 

Les opbouw  
 

10 minuten: 
Ren je rot: verdeel de groep in tweeën. In het midden van de ruimte maak je een lijn met touw of 

tape. De ene kant van de lijn is het goede antwoord, de andere kant van de lijn is het verkeerde 

antwoord. De groep staat klaar achter een bepaald punt, wanneer de vraag is gesteld lopen zij zo 

snel mogelijk naar het gekozen antwoord.  

30 minuten: 
In kleine groepjes van max 3 deelnemers bespreek je nogmaals de gemaakte opdrachten, de 

dromen, de weekplanning, het netwerk. Je gebruikt hier de praatkaarten bij. De deelnemers 

luisteren naar elkaar en geven feedback, tips en tops. Na dit gesprek kunnen er eventueel nog 

wat aanpassingen gedaan worden in het eigen werkboekje.  

Plan bijstellen 

15 minuten: 
 
Hoe maak je een actieplan 

In de grote kring ga je uitleggen hoe je het droomplan om gaat zetten naar het actieplan, hier 

gebruik je de powerpoint van droom naar actie bij. 

15 minuten: pauze drinken en fruit 
 
50 minuten:  
 
In dezelfde kleine groepjes, als het begin van de les, ga je het actieplan maken. 

De bedoeling is dat dit zoveel mogelijk uit de deelnemers komt, jij stuurt 

waar nodig is bij. Dit doe je door open vragen te stellen denk hierbij aan; 

• Waar ga je naar toe: heb je uitgezocht wat er te doen is? Welke film, 

welk concert, welke kapper, welk restaurant, enz. 

• Waarom ga je: omdat het leuk is, verjaardag, iets anders te vieren 

• Met wie ga je: ga je met een vriend, huisgenoot, familie 

• Wanneer ga je: heb je al een dag afgesproken? Welke datum, hoe 

laat 

Let op: 
 
Stel open vragen, vul 
zo min mogelijk in voor 
de deelnemers. Laat 
andere deelnemers 
delen hoe zij het doen. 
Zo leren ze van elkaar. 
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• Wie heb je nodig om dit te kunnen doen? ouder, begeleider, familielid 

• Hoe ga je er heen: heb je eraan gedacht hoe je er heen gaat? bus, tram, metro, taxi, eigen 

vervoer 

 

Aan het einde van deze les blik je terug en vooruit. Dit doe je in de kleine groepjes met behulp 
van de dialoog. 

 

• - wat hebben we vandaag gedaan - welke keuzes heb je gemaakt - staan ze goed in je 

werkboekje - hoe heb je de training ervaren - wat heb je geleerd?  

 
• Volgende keer gaan we hier verder mee werken, dan gaan we jouw plan oefenen met het 

rollenspel 

 

Les 4: De vrijetijdsbesteding oefenen met behulp van het rollenspel 
 
 

Samenvatting: 
 
Doel van de les: oefenen in stappen hoe je betaalt, mensen uitnodigt, een afspraak maakt, 
boodschappen haalt. 
In deze les gaan we het uitvoeren van de vrijetijdsbesteding oefenen. 
Met behulp van de rollenkaarten worden er een aantal stappen 
geoefend: uitnodigen, telefoongesprek, boodschappen doen, betalen, 
enz. 
 
 

Voorbereiding 

Lesduur 

60 tot 120 minuten 
 

Benodigde materialen 

Voor deze les heb je nodig: 
 

• Rollenspel kaarten; bijlage 3.7 

• Touw of tape en quizvragen voor Ren je Rot; bijlage 3.5 

• Praat stokje;   bijlage 3.2 
 
 

Opdracht 7 werkboek 
 
Doel: onderzoeken wat 
deelnemers al weten 
en kunnen, oefenen 
wat moeilijk is, van 
elkaar leren 
 
Let op: eerst 
ontdekken wat 
deelnemers al 
weten/kunnen, geeft 
zelfvertrouwen. 
Daarna kan met 
rollenspelen geoefend 
worden wat nog 
moeilijk is. Geef 
vaardige deelnemers 
een voorbeeldrol.  
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Extra te treffen voorbereiding voor de trainer 

De trainer heeft de rollenkaarten uitgeprint en kent de spelregels van “ren je rot”. 
 

 

 

Les opbouw  
 
10 minuten: 
 
In de grote kring bespreek je wat er vorige les is gedaan, het actieplan dat gemaakt is. Met behulp 

van het praatstokje laat je iedereen weer vertellen over het actieplan, maar ook of ze dit al eens 

alleen gedaan hebben of met begeleiding. Hoe was het om dit te doen, zou je het een volgende 

keer alleen kunnen, zo ja/ zo nee wat heb je dan nodig Heeft iemand tips of een oplossing. Dit 

zijn vragen die je zou kunnen stellen om de deelnemers bij het gesprek te houden. 

25 minuten: 
In de kring worden de rollenkaarten besproken en een paar door de deelnemers uitgespeeld als 

voorbeeld. Wanneer de deelnemers dit niet durven kan de begeleiding voorbeelden uitspelen en 

voorzichtig de deelnemer hierin betrekken. Dit kan je doen door: 

• Het goed uit te spelen en het fout uit te spelen en de deelnemers feedback te laten geven, 

• Doen alsof je niet meer weet wat je moet doen en de deelnemers het laten aanvullen, 

10 minuten:  
Ren je Rot: verdeel de groep in tweeën. In het midden van de ruimte maak je een lijn met touw of 
tape. De ene kant van de lijn is het goede antwoord, de andere kant van de lijn is het verkeerde 
antwoord. De groep staat klaar achter een bepaald punt, wanneer de vraag is gesteld lopen zij zo 
snel mogelijk naar het gekozen antwoord.  
 
15 minuten: pauze drinken en fruit 
 

Uitnodiging maken voor de volgende les, voor je presentatie maak je een uitnodiging zodat je 

vrienden, familie, begeleider kan komen kijken naar jouw presentatie. 

50 minuten: 
 
Met behulp van de rollenspel kaarten ga je samen met de deelnemers oefenen, dit doe je in de 

kleine groepjes van Max 3 deelnemers en 1 begeleider 

 Je oefent o.a.: 

• telefoongesprek voeren,  

• kaartje kopen,  

• film uitzoeken,  
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Op de rollenspel kaarten staan een aantal oefeningen beschreven. 

Aan het einde van de les blik je terug en bespreek je eventuele moeilijkheden.  De volgende les 

gaan ze hun droom, actieplan en eventuele al uitgevoerde actie presenteren. 

• Hoe heb je de training ervaren? 
• Wat heb je geleerd? 
• Zijn er dingen veranderd door deze training? 

 
Aan het einde van deze les blik je terug en vooruit. Dit doe je in de kleine groepjes met behulp 
van de dialoog. 

 

• - wat hebben we vandaag gedaan - welke keuzes heb je gemaakt - hoe heb je de training 

ervaren - wat heb je geleerd – zijn er dingen veranderd door deze training 

 
• Volgende keer gaan we werken aan jouw presentatie. Je gaat dan je actieplan presenteren

 

Les 5: Presenteren van je actieplan 
 
 

Samenvatting: 
 
Doel van de les: zelfvertrouwen vergroten en netwerk betrekken 
In deze les ga je het actieplan presenteren, je maakt bijvoorbeeld een poster, een rap of een 
PowerPoint om aan anderen te laten zien wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. 
 
 

Voorbereiding 

Lesduur 

60 tot 120 minuten 
 

Benodigde materialen 

Voor deze les heb je nodig: 
 

• Computer  
• Beamer  
• A3 postervellen 
• Schrijf-, teken- en knutselmateriaal 
• Praatstokje  
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Extra te treffen voorbereiding voor de trainer 

Zorg dat er genoeg materiaal is om de presentatie te kunnen maken, oude tijdschriften kunnen 
hierbij gebruikt worden om plaatjes uit te knippen. 
 
 

Lesopbouw  
 
20 minuten: 
 
We starten in de grote kring en vertellen de deelnemers het doel van deze les: presentatie 

maken; PowerPoint, poster, rap, gedicht, story telling over het actieplan en als het al uitgevoerd 

is dan ook over de uitvoering. Vraag aan de deelnemers of iemand al eens gepresenteerd heeft 

en of hij/zij het kan uitleggen. Zo niet dan uitleggen wat een prestatie inhoudt. 

20 minuten:  

 

In kleine groepjes max 3 en 1 begeleider wordt er gewerkt aan de presentatie. De informatie 

presenteer je met een PowerPoint presentatie, een rap, een verhaal of bijvoorbeeld poster. De 

tekst en plaatjes moeten je verhaal ondersteunen. De tekst moet dus kort en krachtig zijn. 

Gebruik daarom losse woorden of hele korte zinnen. Plaats de woorden en zinnen puntsgewijs 

onder elkaar en druk de tekst zo groot (20-puntsletter) af dat iedereen het kan lezen. 

 

Zo bereid je een presentatie voor. 

• Maak een indeling van je presentatie: inleiding, middenstuk en slot. 

Bedenk vervolgens wanneer je welke informatie vertelt. 

• Maak je PowerPoint presentatie, Prezi of poster. 

• Maak een spiekbriefje. 

• Oefen je presentatie  

• Check of alle hulpmiddelen goed werken. 

Zo houd je een presentatie. 

• Praat rustig en duidelijk. 

• Spreek met een klein beetje overdrijving; 

dan komt je verhaal beter aan bij je publiek. 
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• Let goed op je houding tijdens je presentatie: 

- Sta rechtop met twee voeten op de grond. 

- Stop je handen niet in je zakken. 

- Maak contact met je publiek door zoveel mogelijk in het rond 

te kijken. 

• Geef tijdens de presentatie geen foto’s door maar laat ze zien 

op je poster of Powerpoint. 

• Nodig de deelnemers uit om na je presentatie te plaatjes van 

dichtbij te bekijken. 

• Zorg ervoor dat ook deelnemers achter in de ruimte je plaatjes 

en foto’s kunnen zien. 

 

Je gaat een presentatie maken van je actieplan. 

Je gaat vertellen: 

• Wie je bent 

• Wat je gaat doen 

• Met wie je het gaat doen 

• Hoe je het gaat doen 

• Waarom je het gaat doen 

De presentatie duurt ongeveer 5 minuten je mag er plaatje bij gebruiken. 

Je kan de computer gebruiken voor een presentatie, maar je kan ook een poster maken of alleen 
maar een verhaal vertellen. 
 
20 minuten: pauze drinken en fruit 
 

10 minuten: afmaken van de presentatie 
 
50 minuten: 
 
Kijken en luisteren naar elkaars presentaties 

 

 

 

 

Opdracht 8 werkboek 
 
Doel: uitspreken wat je 
belangrijk vindt en 
wilt, netwerk 
betrekken bij de 
plannen. 
 
Let op: oefen zo nodig 
eerst met de eigen 
groep / in kleine 
groepjes. 
 
Tip: nodig zoveel 
mogelijk mensen uit 
het netwerk van de 
deelnemers uit. 
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      Hoofdstuk 3 
 

    Bijlage 
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3  Bijlage werkvormen 
 

3.1 Het kringgesprek 

Het kringgesprek is een goede start van elke les. Het gaat om samen doen, samen leren, samen 
beleven, om plannen maken en met elkaar zorgen voor een goede werksfeer. De gesprekken 
stimuleren de behoefte van deelnemers om te communiceren. In onze moderne samenleving 
wordt steeds meer een beroep gedaan op taalvaardigheid van kinderen en volwassenen. Een 
goede taalvaardigheid maakt "mondig", onafhankelijk en zelfstandig.  
 
Bewust wordt voor een kringopstelling gekozen. Zo kunnen ze elkaar allemaal aankijken, zijn 
werkelijk op elkaar gericht en praten niet tegen ruggen. Dat geeft mogelijkheden tot een 
onbelemmerde uitwisseling, tot een wezenlijke betrokkenheid en de beleving van 
gelijkwaardigheid.  

Om te zorgen dat de verteller zijn verhaal kan vertellen wordt er gebruik gemaakt van het 
praatstokje, degene die het praatstokje vast heeft is aan de beurt om zijn/haar verhaal te doen. 

Het is moeilijk om originele gedachten onder woorden te brengen. Deelnemers gaan op zoek 
naar woorden en formuleringen. Vertellend en pratend maken ze gebruik van elkaars taalkennis. 
Het is nog moeilijker om echt gehoord en begrepen te worden. Een persoonlijk verhaal roept veel 
beelden op. Deelnemers krijgen belangstelling voor elkaar. Ze gebruiken verhalen van 
groepsgenoten om bij hun eigen verhalen te komen. Vertellen is ervaringen delen en dingen te 
weten komen. Ze merken dat een heleboel niet vanzelfsprekend is. De gesprekken voegen iets 
toe aan hun gedachtewereld en de deelnemers leren van mening te veranderen. Ze leren praten 
en luisteren, ze leren kiezen, afspraken maken en zich aan regels houden. Het gaat om verslag uit 
brengen, het bespreken van gemaakt werk en het opdoen van nieuwe ideeën. Ook worden er 
binnen veilige grenzen van de kring conflicten doorgenomen. Alle zaken die het leven in de groep 
betreffen komen aan bod. Iedereen wordt serieus genomen en praat zoveel mogelijk mee op 
voet van gelijkheid.  
Naast deze organisatorische zaken let de trainer/begeleider vooral op de inhoud van de 
gesprekken en de betrokkenheid van de deelnemers hierbij. Ze laat merken dat zij naar hen 
luistert en hen begrijpt. De trainer/begeleider vraagt naar eigen en vergelijkbare ervaringen, laat 
deelnemers nadenken over mogelijke antwoorden. Het is haar taak om dit collectieve 
kringmoment zo effectief mogelijk te maken voor allerlei leerervaringen, waarbij ze let op de 
koppeling naar de werkdoelen en op kansen om zinvol verder te kunnen werken. Ze beperkt haar 
eigen taaluitingen. Als ze een stilte laat vallen hebben de deelnemers de kans om mee te zoeken, 
om in te springen. Elke trainer/begeleider is er op uit om zo veel mogelijk deelnemers in het 
gesprek aan bod te laten komen en niet alleen de snelste, slimste of die met de grootste mond. 
Doordat ze negatief commentaar indamt en door haar manier van vragen geeft ze deelnemers 
ruimte om (verder) te vertellen. In de omgang met taalzwakkere deelnemers geeft ze het goede 
voorbeeld.  
In elk kringgesprek gaat de ene werkvorm vloeiend over in de andere. Naar het meegebrachte 
wordt gekeken, naar het vertellen wordt geluisterd en er worden vragen over gesteld. Je leest 
trots een tekst voor zodra die af is, er wordt over doorgepraat, nieuwe verhalen verteld of 
onderzoek afgesproken. En steeds zijn duidelijk verwoorden en verbeelden, lezen, schrijven, 
taalbeschouwing, woordenschatontwikkeling, rekenen en wereldverkenning aan de orde. Dat 
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zorgt voor afwisseling en sterke betrokkenheid. In eindkringen worden resultaten getoond, 
besproken en van commentaar voorzien. De groep kijkt of hun vragen zijn beantwoord, naar de 
producten en naar het proces (hoe ging het, kan het de volgend keer anders?). Het is een 
gezamenlijke afronding en vooruitblikken.      

De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl 
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3.2 Praatstokje  
 

 

Dit instrument wordt gebruikt om te oefenen met luisteren en communiceren. 
 
Een talking stick is erg handig in een kringgesprek. De persoon die spreekt, houdt de stick vast, zodat iedereen 
weet wie er spreekt en iedereen weet naar wie moet worden geluisterd. 
 
• Leg deelnemers uit dat mensen in de oudheid een prikstok gebruikten om ervoor te zorgen dat elke persoon 
een beurt had om zijn of haar ideeën en meningen met de rest van de groep te delen. De persoon die de 
sprekende stok vasthoudt had het recht om te spreken. Van alle anderen werd verwacht dat ze met respect 
luisterden. Toen een persoon klaar was met praten, gaf hij of zij de stok door aan iemand anders. 
 
• Laat de deelnemers in een cirkel zitten en geef de stok aan iemand die het prettig vindt om met een groep te 
praten. Vraag die deelnemer iets met de klas te delen. U kunt een onderwerp specificeren of deelnemers in de 
context hun eigen onderwerp laten kiezen. Wanneer de eerste klaar is met delen, geeft hij of zij de stick door 
aan de deelnemer die wil spreken. Vertel hen dat iedereen die niet wil praten, de stok gewoon kan doorgeven 
aan de volgende persoon. Deelnemers moeten doorgaan met het passeren van de stick totdat iedereen de kans 
heeft gehad om te spreken. Misschien wil je dat deelnemers de prikstok meer dan eens doorgeven, dus 
sommigen van hen hebben een tweede kans om hun gedachten te delen, maar sta niet erop dat iemand praat als 
hij of zij dat niet wil. 
 
Idee om een praatstok zelf te maken: 
 
Een houten lepel is een goede basis voor een praatstok 
Met behulp van linten, kleuren en kralen maak je een vrolijke stick. 
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3.3 Dialoog voeren 
 
 
Betekenisvolle Gesprekken 
 

 
 

Inhoudsopgave 
1. Wat is een dialoog 
 a. Verschil debat en discussie 
 b. Waar gaat een dialoog over? 
2. Essentie van de dialoog 
 a. Grondhouding  
 b. Basisprincipes  
 c. Het verhaal van de olifant en de blinden  
3. Spelregels dialoog  
4. Toepassing van de dialoog 
5. Methode: waarderend onderzoek 
6. Oefening: dialoog begeleiden 
7. Checklist rol begeleider 
8. Bronnen 
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1. Wat is een dialoog 
 
1a. Verschil debat en discussie 
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waarin je persoonlijk spreekt en een 
open luisterhouding aanneemt. Een dialoog is de tegenhanger van een debat of discussie. Het 
gaat het niet om overtuigen, maar om ervaringen en verschillende perspectieven delen.  
Geen strijdtoneel, maar een onderzoeksveld. 
 
1b. Waar gaat een dialooggesprek over? 
Een dialooggesprek kan over allerlei onderwerpen gaan. Een gesprek wordt een dialoog als jij 
jezelf als individu inbrengt en je jezelf tegelijkertijd open wilt stellen voor de ervaringen en 
zienswijzen van anderen. Je gesprekspartners fungeren als spiegel.  
 
 

  

 

 

 

2. Essentie van de dialoog 
Waar het in een discussie of een debat gaat om stelling nemen en de ander overtuigen dat er een 
waarheid is (die van jou), gaat het in de dialoog er juist om dat de waarheid in het midden ligt. 
Onze grondhouding is dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren dus ‘de 
waarheid’ is. 
 
2a. Grondhouding 
De gedachte dat er meer waarheden tegelijk mogelijk zijn, is een wezenlijk andere grondhouding 
dan die we in discussie en debat aannemen. De dialogische grondhouding leidt tot een 
bereidheid om: 
- samen te willen onderzoeken 
- open te staan voor mogelijkheden die je zelf nog niet had  gezien 
- individueel en/of gezamenlijk te creëren en te acteren: (co-)creatie 
 
2b. Basisprincipes 
Om een sfeer te kunnen creëren waarin vanuit deze grondhouding kan worden gesproken en 
geluisterd, gelden kort gezegd vier basisprincipes.  
In de dialoog nodigen we elkaar uit om:  
- Aandachtig te luisteren 
- Waarderend vragen te stellen 
- Oordelen uit te stellen 
- Authentiek te spreken
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2c. Verhaal van de olifant en de blinden
 

Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een 

dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad 

en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij 

gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen. De mensen stonden 

te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om 

te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm 

of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te 

betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast 

onderzocht had.  

 

Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven 

door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen - die het zelf verkeerd begrepen 

hadden - te horen wat ze dachten dat de waarheid was. Ze stelden vragen over de vorm en het 

uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor 

had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een 

groot, ruw ding, zo groot als een tapijt”. Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het 

is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend”. Degene die een poot had onderzocht 

zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar”. Elke persoon beschreef de olifant overeenkomstig 

een eerder opgedane ervaring, iets waarmee zij hem konden vergelijken. Toen begonnen zij te 

discussiëren. “Jouw olifant was niet de echte, de jouwe was illusie, de mijne is de enige echte”, 

enzovoort.  

Later legde de drijver hen uit: “Niemand kan een volledig beeld van de olifant hebben. Het enige 

wat jullie kunnen doen is al jullie verschillende ervaringen van ‘olifant’ bij elkaar brengen en uit al 

deze ervaringen kunnen jullie je een beeld vormen van een nieuw schepsel dat bekend staat als 

‘olifant’.  

Het is de som van al deze delen en iets meer dat het hele schepsel ‘olifant’ vertegenwoordigt. 
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3. Spelregels 
 
Met elkaar in dialoog gaan, lukt alleen maar als alle sprekers de bereidheid hebben om 
dialogisch te spreken. Om met dezelfde uitgangspunten het gesprek in te gaan, hebben we 
zogenaamde ‘spelregels voor de dialoog’ geformuleerd.  
 
Vooraf aan het gesprek is het van belang de spelregels te benoemen, na te gaan of deze voor 
iedereen duidelijk zijn en of eenieder bereid is volgens deze spelregels te spreken. 
 
Spelregels: 
 

• Luister met echte interesse 
 

• Waardeer het verhaal, stel je oordeel uit 
 

• Spreek persoonlijk, over je eigen ervaringen 
 

• Zorg dat iedereen aan het woord komt 
 
 
4. Toepassing van de dialoog 
 
4a. Vergroten van zelfbewustzijn 
Dialooggesprekken kun je gebruiken om het bewustzijn van jezelf als individu, team of 
organisatie te vergroten; hoe gaat het met mij/ons team, wat is onze visie als organisatie, 
hoe verhoud ik mij (als organisatie) tot een bepaald onderwerp? Dialooggesprekken zijn 
effectief bij het oplossen van conflicten, tijdens fusietrajecten, worden ingezet als 
teambuilding sessies en bij kabinetsformaties.  
 
4b. Vergroten van cohesie, basis voor co-creatie  
Door dialogisch met elkaar te communiceren, leg je als team een basis om gezamenlijk te 
bouwen. Je ontdekt met wie je van doen hebt. Of het nu gaat om een projectteam, een 
schoolklas of leverancier-klant relatie. Wie echt luistert, maakt optimaal gebruik van de 
aanwezige potentie en laat de ander in zijn waarde. Zo leg je met de dialoog een stevig 
fundament voor co-creatietrajecten.  
 
4c. Verdiepen van thema’s 
De dialoog als communicatievorm is daarnaast geschikt om gezamenlijk onderwerpen en 
thema’s te onderzoeken, zoals  
tijdens een evaluatie of een beleidsontwikkelingtraject. 
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Methode: waarderend onderzoek 
 
Een manier om op een constructieve manier een gesprek te leiden, die uitgaat van de 
basisprincipes van de dialoog is de methode van de Appreciative Acquiry (AI), ofwel van het 
Waarderend onderzoek. 
 
5a. Vanuit verbinding in actie 
Om met een groep de verschillende lagen van een thema of een onderwerp af te pellen, met 
als doel om vanuit een verlangen tot actie of creatie te komen, onderscheiden we 
verschillende fasen in het gesprek. 
 
5b. Vier fasen 
1. VERBINDEN  (we maken kennis met elkaar en de thematiek) 
2. VERHALEN   (we delen onze persoonlijke ervaringen en verhalen met elkaar) 
3. VERBEELDEN  (we delen onze wensen, dromen en verlangens met elkaar) 
4. VERRICHTEN (we onderzoeken bij onszelf wat er nodig is om tot actie over te gaan) 
 
Elke fase leiden we in met een centrale vraag: 
1:  Wie ben je, met welke intentie ben je hier? 
2:  Persoonlijk ervaringen delen rondom thema, verhalend vertellen 
3:  Welke verlangens heb je rondom dit thema en hoe zie je het  
 voor je als je die zou verwezenlijken? 
4:   Wat en wie hebben we nodig om die eerste stap te zetten? 
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Oefening: dialoog begeleiden 
 
Jouw relatie met de deelnemer; 
 
15 minuten 
 
Kennis maken en verbinden; 
Om beurten spreken met de klok mee en vraag ideeen. 
              -Heb je wel eens een activiteit gedaan? 
              -Wat was de activiteit en hoe vond je dat? 
 
15 minuten 

 
 Verdiepen ;     
  om de beurt spreken met de klok mee of zoals  het uitkomt 

- Zou je dit nog een keer willen doen 

- Waarom zou jij /wij dit niet nog een keer willen doen 
 
20-25 minuten 

 
Verbeelden ; 
Wie de beweging voelt, spreekt, reageren op elkaar 
 

Vraag suggesties: 
-Hoe ziet jouw ideale activiteit eruit? (maak er in je hoofd een beeld van en omschrijf     
dat) 
-Wat zou je heel graag willen doen? Waar droom je van? 
-Welke plek heeft de dialoog daarin, zoals we daar vandaag mee bezig geweest zijn? 

 
15 minuten; 
 
Verwezenlijken      
 om de beurt spreken zoals het uitkomt. 
Vraag suggesties: 
           -Welke eerste stap ga jij zetten om dat te realiseren? 
           -Hoe gaan anderen dat merken? 
           -Wie en wat heb je daarbij nodig? 
 
5minuten 
 
Afronden     
 Om de beurt spreken tegen de klok in 
            -Hoe heb je dit gesprek ervaren? 
            -Wat neem je mee uit dit gesprek? 
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7. Checklist rol begeleider 
 
Ruimte  

• Richt de werkruimte zorgvuldig en met aandacht in, passend bij de intentie van het 
dialooggesprek  

• Zorg indien nodig voor pennen, papier, spreeksymbool, drank en kleine versnapering 

• Maak de afstand tussen de stoelen gelijk en en met passende afstand, zodat 
deelnemers elkaar goed kunnen zien en horen  

• Zorg voor rust in de ruimte (tafel zo leeg mogelijk, geen rommel, etc.) 
 
Proces 

• Kondig aan wat jullie gaan doen en help de deelnemers om ook in het hier en nu te 
komen (kennismakingsronde, telefoons uit, etc.) 

• Licht de spelregels toe  

• Benoem je eigen rol als begeleider 

• Wijs de deelnemers erop dat ze de vrijheid hebben om wel/niet te spreken en dat 
alles wat in de cirkel besproken wordt, vertrouwelijk is 

• Bewaak de principes: om de beurt spreken, cirkelen, spreken vanuit ‘ik’, etc. 

• Maak keuzes of je mensen op volgorde wilt laten spreken of at random 

• Bewaak zelf de tijd of vraag iemand dat voor je te doen 

• Zorg in je eigen voorbereiding voor voldoende tijd om los te komen van ‘het 
afwerken van het script’ 

• Acteer op wat er nodig is; samenvatten, doorvragen, vertragen, dynamiek, stilte 
 
Inhoud 

• Durf af te wijken van je script als er iets belangrijks aan de orde komt 

• Breng ook jezelf als begeleider in met je persoonlijke ervaringen 

• Check regelmatig de besproken inhoud met de oorspronkelijke vraag 
 
8. Bronnen 
 
Literatuur  
 
Kessels, Boers en Mostert Vrije Ruimte, filosoferen in organisaties  
Masselink en Ijbema. Het waarderend werkboek. Appreciative Inquiry in de praktijk  
Scharmer, C.Otto. Theorie U. Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.   
Senge, Peter (e.a.). Presence, een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen 
en organisaties. 
Bohm, David. On Dialogue.  
Buber, Martin. Dialogisch leven. 
Jaworski, Joseph. De oorsprong.  
Kahane, Adam. Power and Love.  
 
Websites 
www.lerenindialoog.nl 



 
trainershandleiding 

 

  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 
 

 
38 

www.gigidingler.nl 
 
Dit naslagmateriaal gelieve niet te vermenigvuldigen buiten de workshop zonder 
afstemming met Leren in Dialoog.   
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3.4 Memory 
 

Memory spelregels 

 
Spelers 
Speel het spel met 2 tot 4 spelers. Ben je met een grotere groep, maak dan teams.  
 
Doel 
Probeer zoveel mogelijk twee dezelfde kaartjes om te draaien.   
 
Voorbereiding 
Schudt de kaartjes en leg ze neer, met het plaatje naar beneden. Afhankelijk van de deelnemers 
kan je met 2 of 3 paren beginnen. Dit kan je uitbouw naarmate ze het spel beter begrijpen en 
gemakkelijker kunnen onthouden. 
 
Spel 
Speel in de richting van de klok. Als je aan de beurt bent, draai je een kaartje naar keuze om. 
Daarna draai je een tweede kaartje om. Als de kaartjes gelijk zijn, dan pak je de twee kaartjes van 
tafel en leg je ze naast je neer. Nu mag je nog een keer! Tot je twee kaartjes hebt omgedraaid die 
géén paar vormen. 
 
Als je twee kaartjes omdraait die niet gelijk zijn, draai je ze (nadat iedereen ze heeft kunnen zien) 
weer om. Je laat de kaartje op dezelfde plaats liggen. De volgende speler is aan de beurt.  
 
Ga zo door tot alle kaartjes op zijn. De speler met de meeste kaartjes wint.  
 
Tips 
 
1. Let goed op - ook als je niet aan de beurt bent. Onthoud welke kaartjes iedereen omdraait en 
waar ze op tafel liggen. 
 
2. Leg de kaartjes van te voren in nette rijtjes neer. Dat onthoudt makkelijker. Tenzij je het juist 
moeilijker wilt maken, leg de kaartjes dan kris-kras op de tafel.  
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Memory kaartjes 

Knip de kaartjes, zodat je allemaal losse kaartjes hebt.
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 3.5    Ren je Rot 
 
Bedenk vooraf een aantal uitdagende en passende vragen en antwoorden. Sluit hierbij aan op 
een thema van de les. Bedenk bij elke vraag 2 antwoorden waarvan 1 het juiste antwoord is. Stel 
moeilijke en makkelijke vragen door elkaar, zodat de deelnemers geboeid blijven. 

Maak met behulp van tape of een touw twee grote vakken 1 voor het goede antwoord en 1 voor 
het verkeerde antwoord, markeer dit vak met een rode of groene kleur. 

Leg de deelnemer uit wat de bedoeling van het spel is. Bij elke vraag zijn 2 antwoorden mogelijk. 
Zij moeten proberen het vak te kiezen met het juiste antwoord (ontwikkelingsstimulering). Op het 
teken REN JE ROT… mogen ze zo snel mogelijk in een vak gaan staan waarvan zij denken dat het 
antwoord goed is. Stel de vragen en antwoorden duidelijk en langzaam zodat de deelnemers 
goed kunnen luisteren en bedenken welk vak ze gaan kiezen (praten en uitleggen). Vertel dat ze 
zelf moeten kiezen en niet naar het vak gaan waar de meeste deelnemers gaan staan (respect 
voor autonomie). 

Tijdens het spel zijn er geen afvallers, iedere deelnemer mag mee blijven doen. 
 
Het spel kan het beste gespeeld worden met 2 begeleidsters. De een om de vragen te stellen en 
het antwoord te geven, de ander om toe te zien of het spel veilig verloopt. Geef duidelijk aan het 
moment dat ze niet meer mogen veranderen van antwoord. Let op dat de deelnemers pas gaan 
lopen als het teken is gegeven.  
Maak het spel spannender door te variëren in het geven van het startteken en het geven van het 
goede antwoord.  
 
Geef de Deelnemers of teams een compliment. Vertel de deelnemers dat je het fijn vond dat ze 
zo enthousiast hebben meegedaan  
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Vragen Ren je Rot 

Behorende bij les 3 

Vraag Goed Fout  

Heb je vorige keer memory 
gespeeld 

Ja nee 

Hoeveel vrijetijdskaartjes 
mocht je kiezen 

3 1 

Heb jij je stappenplan 
gemaakt met de voeten? 

Ja nee 

Hoeveel kaartjes heb je 
uitgewerkt? 

1 3 

Heb jij jezelf getekend? Ja nee 

Gebruik je een praatstokje Ja nee 

 

Behorende bij les 4 

Vraag Goed Fout  

Heb je geoefend met geld Ja nee 

Heb je geoefend met 
vervoer 

Nee Ja 

Heb je een uitnodiging 
gemaakt 

Ja nee 

Ga je volgende keer 
presenteren 

Ja  nee 

Heb je boodschappen doen 
geoefend 

Ja nee 

Heb je geoefend met hulp 
vragen 

Ja  nee 
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 3.6 Praatkaarten 

Vouw de kaart in het midden 

 

 

Sportstadion 

 

- Waar ga je naar toe? 

- Moet je een plaats reserveren 

- Wat kost het,  

- Hoeveel geld moet je meenemen 

- Welke vorm van transport kies je 

- Wanneer ga je 

- Met wie ga je 

- Hoe ga je gekleed 
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Picknick, feestje,  

 

- Waar ga je doen? 

- Wat moet je regelen? 

- Moet je boodschappen halen? 

- Welke boodschappen? 

- Wat kost dat? 

- Hoeveel mensen komen er? 

- Wanneer is het? 

- Heb je al een uitnodiging gemaakt? 
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Winkelen 

 

- Waar ga je naar toe? 

- Moet je reserveren? 

- Wat kost het,  

- Hoeveel geld moet je meenemen 

- Welke vorm van transport kies je 

- Wanneer ga je 

- Met wie ga je 

 

 

 

 



 
trainershandleiding 

 

  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 
 

 
49 

 

Bioscoop, concert, disco, theater 

 

- Waar ga je naar toe? 

- Hoe kom je er achter welke film/ artiest/ wedstrijd er is? 

- Wat kost het, hoeveel geld moet je meenemen 

- Moet je een kaartje kopen? 

- Wanneer ga je 

- Met wie ga je 

- Welke vorm van transport kies je 
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Kapper 

 

- Waar ga je naar toe? 

- Moet je reserveren of een afspraak maken? 

- Wat kost het,Hoeveel geld moet je meenemen? 

- Wanneer ga je 

- Met wie ga je 

- Welke vorm van transport kies je 
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Restaurant, high tea 

 

- Waar ga je naar toe? 

- Moet je een reservering maken 

- Wat kost het,  

- Hoeveel geld moet je meenemen 

- Wanneer ga je 

- Met wie ga je 

- Welke vorm van transport kies je 
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3.7 Rollenspel 

 

Rollenspel telefoongesprek 

Speler A Speler B 

Goedendag hoe kan ik u helpen - Goeden dag ik wil graag 
film/concert/ kaarten bestellen. 

- Goedendag ik wil graag een afspraak 
maken. 

- Goedendag ik wil graag een tafel 
reserveren. 

- Goedendag ik wil graag komen 
midgetgolfen/ bowlen/ sporten 

 

Dat kan, wat is uw naam Mijn naam is … 

Met hoeveel personen komt u? 

Hoeveel kaartjes wilt u reserveren? 

Ik kom met … personen 

Ik wil graag .. kaartje reserveren 

Op welke dag wilt u komen? Ik wil graag op …-.. komen 

Hoe laat wilt u komen? 

Weet u hoe laat het begint? 

Ik kom om …uur 

Het begint om … uur 

Heeft u verder nog vragen? Hoeveel kost het en hoe kan ik betalen 

 

 Is er openbaar vervoer in de buurt? 

Is er een taxistandplaats in de buurt? 

Ik heb alles genoteerd, dan zien we u dan. Dank u wel tot ziens 
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Rollenspel boodschappen doen 
 

Speler A Speler B 

Ik moet boodschappen halen voor: 

Picknick, feestje, verjaardag 

Wanneer is het? 

Kan je mij helpen met een lijstje maken Ja natuurlijk kan ik dat, heb je al bedacht 
wat je wilt hebben? 

Eten en drinken en taart Hoeveel mensen heb je uitgenodigd 

Nog niemand/ ik heb tien mensen 
uitgenodigd 

- Moet je dan niet eerst verzinnen 
hoeveel mensen je wilt ontvangen? 

- Tien mensen dan is 1 taart genoeg, 
wat wil je nog meer 

Chips en frisdrank Dan nemen we … zakken chips en … flessen 
frisdrank 

Denk je dat dat genoeg is? Wat zou je dan nog meer willen hebben? 

 

Hoeveel denk je dat dat kost? Ik denk ….. 

Wil je samen met mij de boodschappen 
doen? 

Ja natuurlijk, dan gaan we morgenmiddag. 

 
Rollenspel uitnodigen 
 

Speler A Speler B 

Hoi ik wil je graag uitnodigen om met mij …. 
Te gaan doen 

Hoi, dat is leuk, wanneer wil je dat doen 

Ik dacht aan volgende week zaterdag Leuk, hoe laat wil je dat doen? 

Om een uur of acht Dat kan, zal ik je ophalen? 

Ja graag Doe ik. 

Tot dan Tot dan 
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Rollenspel geld 
 
 

Speler A Speler B 

Mag ik dit bij u afrekenen Ja hoor, dat is dan 8 euro 

Geeft geld, krijg ik nog geld terug? Ja u geeft 10 euro, dus u krijgt 2 euro terug 

Dank u tot ziens Tot ziens 

  

 
Rollenspel om zelf in te vullen 
 
  

Speler A Speler B 
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3.8 Geld  
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Werkboek 
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Les 1.    WAT KUN JE DOEN IN JE VRIJE TIJD? 

 

WAT LIJKT JOU LEUK, ZOEK 3 ACTIVITEITEN UIT EN KRUIS ZE AAN:  
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les 2.    Persoonlijke vrijetijds plan. 

 

TEKEN JE GEZICHT HIERONDER  
 
TEKEN, PLAK OF SCHRIJF EROMHEEN WAT BIJ JOU PAST: 
 

• WAT KAN JE GOED? 
 

• WAT VIND JE LEUK? 
 

• WIE IS BELANGRIJK VOOR JOU? 
 

• WAT EET JE GRAAG? 
 

• WELKE KLEUREN VIND JE MOOI? 
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Les 3.    HOE ZIET JOUW WEEK ERUIT? 

 

JIJ HEBT AL VEEL TE DOEN, HEB JE NOG VRIJE TIJD OVER?  

ONTDEK HET DOOR HET SCHEMA HIERONDER TE KLEUREN 

 

 BEZET MET WERK, SCHOOL 

 BEZET MET HOBBY’S, SPORT 

 RUST TIJD 

 TIJD OM IETS LEUKS TE DOEN 

 

 

KLEUR DE HOKJES: 

 

DAG OCHTEND MIDDAG AVOND 

MAANDAG    

DINSDAG    

WOENSDAG     

DONDERDAG    

VRIJDAG    

ZATERDAG     

ZONDAG    
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Les 4.    WAT VIND JIJ LEUK OM TE DOEN? 

 

EERDER HEB JE 3 ACTIVITEITEN GEKOZEN, ZET ZE IN DE GOEDE VOLGORDE 

SCHRIJF, TEKEN OF PLAK: 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

  

DIT VIND IK HET LEUKST 

DIT STAAT OP DE TWEEDE PLAATS 

DIT STAAT OP DE DERDE PLAATS 
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Les 5. Stappenplan 

Welke stappen moet je nemen voor de door jouw gekozen activiteit. 

STAP 1 

STAP 2 

STAP 3 

STAP 4 

STAP 5 
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Les 6.     WIE KAN JOU HELPEN? 

 

ALS JE DINGEN WIL DOEN IN JE VRIJE TIJD HEB JE HULP NODIG,  

WIE KUNNEN JOU HELPEN? 

VUL ONDERSTAAN FIGUUR IN 

 

 

  

 

 

IK 
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Les 7.    JOUW ACTIEPLAN 

EERDER HEB JE GEKOZEN WAT JIJ HET ALLERLEUKSTE VINDT,  

WAT WAS DAT? 

 

 

 

 

 

 

 

• WAAROM WIL JE DIT DOEN?  

 

 

 

 

 

• WAAR KUN JE DEZE 

ACTIVITEIT DOEN? 

 

 

 

 

 

• WAT NEEM JE MEE? 

 

 

 

DIT VIND IK HET LEUKST 
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• MET WIE WIL JE GAAN? 

 

 

 

 

• WANNEER WIL JE GAAN? 

KIJK IN JE WEEKSCHEMA (OPDRACHT 3)! 

 

 

 

 

• HOE WIL JE ERHEEN GAAN? 

 

 

 

 

 

 

• WIE KAN JE HELPEN? 

KIJK BIJ JOUW HELPERS (OPDRACHT 5)! 
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7. OEFENEN VAN HET ACTIEPLAN 

WE GAAN VANDAAG OEFENEN MET HET ACTIEPLAN 

• WAT WEET JIJ AL: 
o HOE RESERVEER IK? 
o WAT ZEG IK DOOR DE TELEFOON? 
o WAT ZEG IK TEGEN EEN MEDEWERKER; BEDIENING, 

KASSA? 
o HOE ZORG IK DAT IK NIETS VERGEET? 
o WAT DOE IK ALS IK HULP NODIG HEB? 
o HOE VRAAG IK HULP? 
o HOE NODIG IK MENSEN UIT? 
o HOE REGEL IK VERVOER? 
o HOE ZOEK IK UIT WAAR IK HEEN WIL? 
o HOE WEET IK WELKE FILM ER DRAAIT? 

 

• PRAAT ER SAMEN OVER EN LEER VAN ELKAAR 
 

• WAT VIND JIJ MOEILIJK IN JOUW PLAN? 
 

• OEFEN DEZE DINGEN MET BEHULP VAN ROLLENSPELEN 
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Les 8. PRESENTEREN  

MAAK EEN PRESENTATIE VAN JOUW ACTIEPLAN 

VERTEL: 

• WIE JE BENT 

• WAT JE WIL GAAN DOEN 

• WAAROM JE DAT WIL DOEN  

• MET WIE JE DAT WIL DOEN  

• HOE JE DAT WIL DOEN 

• WIE JIJ WIL DAT JOU HELPT 

 

DE PRESENTATIE DUURT ONGEVEER 5 MINUTEN.  

JE KAN BIJVOORBEELD DE COMPUTER GEBRUIKEN, EEN POSTER 
MAKEN, EEN LIED MAKEN OF IETS ANDERS LEUKS 
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PARTNERS:  

 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

        ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

Stichting Downkids International  - The NETHERLANDS 
www.downkidsinternational.com 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 

www.downturkiye.org 
 
Materiaal geproduceerd met de financiële steun van de Europese Commissie. De inhoud van dit 
materiaal is de exclusieve verantwoordelijkheid van de auteurs, en het nationale agentschap en 
de Europese Commissie zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de inhoud van de 
informatie zal worden gebruikt. 
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http://www.aipd.it/
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