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Kartonnen complimenten  

 

Bouwstenen  : Teambuilding & Empowerment; Bewegen & Ervaren 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : schriftelijk 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan complimenten geven en ontvangen. 

 

Materialen 

• Pen en papier 

• Rechthoekige stukken karton 

• Lijm en sterk plakband 

 

Voorbereiding 

Lijm een blad papier op elk stuk karton. 

 

Instructies 

• Ga in een cirkel zitten. 

• Begin met het geven van complimenten aan elke deelnemer. 

• Leg uit en bespreek wat een compliment is.  
 Hoe voel je je erdoor?  
 Vind je het leuk om een compliment te krijgen?  
 Geef je gemakkelijk een compliment?  
 Waarover kan je een compliment geven? 

• Bespreek met welke woorden en op welke manieren je een compliment 
kan formuleren. 

• Vraag de deelnemers om de stukken karton op elkaars rug te plakken. 

• Laat ze in de klas rondlopen.  

• Wanneer jij een teken geeft, gaan ze per twee staan en schrijven ze een 
compliment op elkaars stuk karton. 

• Elke leerling zou van alle andere deelnemers een compliment moeten 
krijgen.  

• Laat elke leerling de ontvangen complimenten hardop voorlezen.  

• Schrijf mooi geformuleerde complimenten op het bord.  
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Variant 

• Na de oefening kan je een groepsdiscussie over complimenten voeren. 

 

Tips voor de trainer 

• In het geval van een oneven aantal deelnemers kan je meedoen of één 
groepje van drie vormen. 

• Maak foto's van elk stuk karton en stuur ze naar de deelnemers via 
WhatsApp. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Lezen 

• Schrijven 

Kennis 

• Woordenschat 

• Spelling 

• Zinsbouw 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden  

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Empowerment 

• Plezier 


