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De activiteit kan buiten of in de klas
plaatsvinden - zorg ervoor dat je
genoeg ruimte hebt, verwijder
misschien de tafels.

Luisteraars betrekken

Lerenden uit het
volwassenenonderwijs

30 minuten 6 tot 10 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Luisteraars betrekken



Methodologie

Evaluatie

-Elke deelnemer krijgt een ballon en een stift. 

Op de ballon moeten zij iets tekenen dat hun belangrijkste eigenschap vertegenwoordigt (bvb.
nieuwsgierigheid). De volgende stap is zichzelf met de ballon en een kort verhaal over de tekening aan
anderen voor te stellen.

Als ze klaar zijn, staan ze op. Ze moeten de ballon in de tegenovergestelde richting van zichzelf gooien. 

De leerkracht mengt de ballonnen een beetje en nodigt de deelnemers uit om er één te nemen.

Daarna moeten ze raden welk lid van de groep de ballon heeft gegooid en welk verhaal die heeft verteld. 

Was het moeilijk om je belangrijkste eigenschap te
vinden? Waarom?
Welk gedeeld verhaal heb je het best onthouden?
Waarom?
Waren de eigenschappen die anderen vertelden
ook eigenschappen die voor jou belangrijk zijn?
Als je het opnieuw kon doen, zou je dan dezelfde
eigenschap kiezen of een andere? Waarom?

Stel vragen zoals:

Referenties
Ijsbreker
Een ruimte openen om bepaalde emoties te uiten,
zelfvertrouwen opbouwen
Of een lezing over bepaalde inhoud waarvan het doel is om het
de deelnemers beter te laten onthouden (aardrijkskunde,
taalverwerving...)

Door de vragen te herformuleren kan je de activiteit gebruiken als 
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