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Schat, ik ben hier! 

 

Bouwstenen  : Teambuilding & Empowerment; Bewegen & Ervaren 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan vertrouwen in haar/zijn leerpartner opbouwen. 

 

Materialen 

 Een groot lokaal  

 Een blinddoek voor elke deelnemer 

 

Voorbereiding 

Maak het leslokaal veilig. Verplaats stoelen en tafels naar de zijkant. 

 

Instructies 

 Verdeel de groep in duo's. 

 Van elk duo roept één deelnemer Waar ben je? De andere deelnemer 
antwoordt Schat, ik ben hier! 

 Laat elk duo dit meerdere malen herhalen, vooral als ze elkaar niet goed 
kennen en daardoor elkaars stem niet gemakkelijk herkennen. 

 Deel de blinddoeken uit. 

 Als iedereen geblinddoekt is, help je de deelnemers om voorzichtig zoveel 
mogelijk afstand te nemen van hun duopartner. 

 Het doel is om je duopartner te vinden door de zin te zeggen die je hebt 
geoefend. 

 

Tips voor de trainer 

Hoe minder de deelnemers elkaar kennen, hoe groter de impact van deze 
oefening. 
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Slot 

Evalueer de oefening: Hoe was het om deze oefening te doen?  
    Wat is er gebeurd?  
    Wat leer je hiervan? 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Spreken 

Kennis 

 Zinsbouw 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Empowerment 

 Plezier 
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