HANDLEIDING

Dit wist
ik nog
niet van
jou
Korte omschrijving werkvorm

Met deze luchtige oefening leren
studenten hun klasgenoten op een
nieuwe manier kennen. De studenten
vullen elkaars identiteitskaart in aan
de hand van een interview. Daarna
stellen ze elkaar voor aan de klas aan
de hand van een kenmerk van de
ander dat ze opvallend vinden of nog
niet wisten.

Leerdoelen
–– Studenten kunnen open vragen stellen
en daarmee identiteitskenmerken van en
overeenkomsten met de ander ontdekken.
–– Studenten kunnen de ander presenteren aan
de groep.
–– Studenten zijn nieuwsgierig naar de ander.

Voorbereidingstijd
20 minuten

Duur
20 minuten

Voorbereiding
–– Docentenhandleiding doornemen.
–– Identiteitskaarten (werkblad) bekijken en
printen.
Let op: print het werkblad voor de studenten in
afdrukstand ‘liggend’.

Wat doe jij?

1

–– Verdeel de groep in tweetallen.
–– Deel de werkbladen uit.
–– Geef de studenten 10 minuten om de
werkbladen over elkaar in te vullen.

2

–– De tweetallen introduceren elkaar door
één opvallend kenmerk van de ander te
noemen, iets dat ze nog niet wisten van
elkaar of leuk vonden om te horen.
–– Op de identiteitskaart staan luchtige onderwerpen. Elke student zal een onderwerp
hebben waar hij graag over wil praten.
Vraag hierop door en geef aan dat andere
studenten dat ook mogen doen.

stap

Inleiding

Leg de oefening uit. Iedereen
ontvangt een lege identiteitskaart
met acht kenmerken: acht
identiteitsthema’s. De studenten
moeten de thema’s zelf omzetten in
open vragen aan de ander. In ieder
tweetal start de ene student met
het stellen van open vragen aan de
ander. Na enkele minuten wisselen
ze van rol. Aan het einde van de
oefening zijn beide identiteitskaarten
ingevuld.
Geef aan dat studenten niks hoeven
te vertellen wat ze niet willen delen.
Tip
Breng de opdracht enigszins los, speels.
Het is een luchtige kennismaking.
Leg goed uit dat het
om een interview gaat.
Iets minder tijd te besteden? Laat studenten
dan hun eigen identiteitskaart invullen, maar
vraag ze wel om elkaar voor te stellen aan de
hand van een opvallend kenmerk.
De deelnemers kunnen het beste
tegenover elkaar zitten.

stap

