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Goede dag, slechte dag 

 

Bouwstenen   : Teambuilding & Empowerment 

Materialen   : nee 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan intonatie gebruiken om een boodschap te versterken. 

 

Voorbereiding 

Oefen de dialoog in eerste instantie in een neutrale sfeer. De deelnemers kunnen 
zich concentreren op de woorden en zinnen. Voeg de gemoedstoestand toe als ze 
de dialoog goed beheersen, zodat ze zelfverzekerd genoeg zijn om te 
improviseren en hun intonatie te gebruiken. 

 

Instructies 

• Verdeel de groep in een binnenste en een buitenste cirkel. 

• Vertel de binnenste cirkel dat ze buschauffeurs zijn, in een goed humeur. 

• Vertel de buitenste cirkel dat ze passagiers zijn, in een slecht humeur. 

• Laat de passagiers een ticket kopen. 

• Verander de gemoedstoestand: bestuurders in een slecht humeur, 
passagiers in een goed humeur, iedereen in een goed humeur en iedereen 
in een slecht humeur. 

 

Variant 
Verander de rollen: ouder - kind, buren, verkoper - klant... 

 

Slot 
Deel en schrijf nieuwe woorden en zinnen op die in de dialogen naar voren 
kwamen. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 



 

De Alternative Ways toolkit is ontwikkeld door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (België), 
Elan Interculturel (Frankrijk), Arbeit und Leben NRW (Duitsland), De Talentenschool (Nederland) en 
Storytelling Centre (Nederland). Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma 
van de Europese Unie. Onze website: www.alternativeways.eu  

Kennis 

• Grammatica 

• Woordenschat 

• Zinsbouw 

• Spreekwoorden / Uitdrukkingen 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Empowerment 

• Plezier 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 


