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Dankzij wie lees je dit

Dikke merci aan verbond Brussel, verbond Mechelen, verbond 
Kempen, verbond Heuvelland, de commissie Vorming, Broes, Ilo-
na, Sarah, Frauke, Sarah en Fara.  Zij zorgden er mee voor dat dit 
een topbundel is voor een topcursus.  Geniet ervan!
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HET A-TRAJECT

Een deelnemer van een Animatorcursus stapt mee in het A-tra-
ject.  Sinds 2015 liggen de competenties vast die in dat traject be-
handeld moeten worden, bepaald door de overheid.  Die compe-
tenties zijn verdeeld over de blokken die gegeven worden tijdens 
de zesdaagse cursus.  Elk blok behandelt dus enkele specifieke 
A-competenties.  We moeten ons hier ook aan houden.  Wil je 
iets aanpassen?  Dan kan dat, maar de vastgelegde competenties 
moeten aan bod komen.

Hoe kun je een A-traject vervolledigen?
Elke deelnemer moet vijftig uur A-vorming gevolgd hebben.  
Daarna doe je een stage van vijftig uur, onder begeleiding van 
een stagebegeleider of stagebegeleidster.  Daarna volgt er nog 
een reflectiemoment.  Als dat ook afgerond is, kun je je A-attest 
aanvragen.
Al die info wordt ook nog duidelijker uitgelegd in het blok ‘Evalu-
atie en stage’ op het einde van deze cursus.

VOORWAARDEN  
OM DEEL TE NEMEN

Wie mag er mee op Animatorcursus?
Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar 
waarin de cursus plaatsvindt.  Dat betekent dat aspi’s en ook 
deelnemers van een andere organisatie mee op cursus mogen.  
Hou hier dus rekening mee in je begeleiding.

CURSUSVOORWAARDEN

Een cursus moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig 
te zijn voor de overheid.  Wat zijn die voorwaarden?

 , Je geeft vijftig uur vorming, met een maximum van tien uur 
per dag.  Met andere woorden: je houdt je aan de vooropge-
stelde dagklapper (zie verder).

 , Tijdens die uren worden alle competenties van een Animator 
behandeld (zie verder).

 , Er zijn minstens vier deelnemers aanwezig.  (Wij raden min-
stens acht deelnemers aan zodat je een leefgroep kan hebben 
met voldoende uitwisseling en verschillende ervaringen om 
te delen.)

 , De trekker van de cursus heeft een instructeursattest of een 
pedagogisch diploma op zak EN begeleidde in het verleden al 
twee keer een Animatorcursus.

 , Voor de andere begeleiding geldt: per vijftien deelnemers 
moet er een begeleider of begeleidster zijn die een instruc-
teursattest, een hoofdanimatorattest of pedagogisch diploma 
op zak heeft of al drie keer een Animatorcursus begeleidde.

Kun je al die puntjes afvinken?  Dan is jouw cursus voor de over-
heid in orde!

SUGGESTIES BIJ SAMENSTEL-
LING LEEFGROEPEN EN BEGE-
LEIDINGSPLOEG

SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSPLOEG 

Zoals hiernaast gezegd moet je begeleidingsploeg aan enkele 
voorwaarden voldoen om in orde te zijn.  Anders is je cursus niet 
geldig en zal hij afgekeurd worden door de overheid.
Wil je weten wie er binnen jouw netwerk (of breder: in het Chiro-
netwerk) aan de juiste voorwaarden voldoet?  Of wil je weten wie 
er wat nog moet volgen/begeleiden om in de toekomst wel te 
voldoen aan de voorwaarden?  Gebruik dan de begeleidingstool.  
Je beroepskracht kan daar aan via de Chirocivi (cursussen > lijs-
ten en rapporten > begeleidingstool).

Daarnaast kijk je uiteraard best naar de personen die je mee-
neemt, los van de voorwaarden.  Zorg ervoor dat je een mix hebt 
van mensen die goed zijn in theorie uitleggen, echte spelmakers, 
mensen met structuur en echte coaches.  Het is de begeleidings-
ploeg die de cursus maakt, die ploeg is de motor van de cursus.  
Een begeleidingsploeg groeit samen naar een cursus toe.  Je 
neemt samen de inhouden en werkvormen door, je vraagt raad 
aan elkaar, je voelt je thuis bij elkaar.  Als je met iemand samen bij 
een leefgroep staat, is het goed elkaar te leren kennen, om zo aan 
te voelen hoe je op elkaar kunt inspelen.

SAMENSTELLING VAN DE LEEFGROEPEN 

 , Leiding en aspi’s van eenzelfde Chirogroep kunnen best niet 
bij elkaar zitten.  Door de spreiding krijg je meer kansen tot 
uitwisseling, heb je meer verschillende groepen in je leef-
groep, en kan iedereen vrijuit spreken.  Zeker voor de per-
soonsevaluatie kan dit helpen.

 , Bij weinig deelnemers kun je sommige blokken meer centraal 
uitvoeren dan in leefgroep.

 , Hou de leefgroepen beperkt: tien-twaalf deelnemers per 
groep is een maximum!  Een grotere groep maakt het moeilijk 
om bij inhoud wat dieper te kunnen gaan en het vraagt meer 
tijd om iedereen aan bod te laten komen.

 , Kies bewust voor de indeling van de leefgroepen: jon-
gens-meisjes, leiding-aspi’s, enz.

TIPS VOOR TREKKERS EN BEGELEIDING 

Bij de evaluatie van vorige Animatorcursussen kwamen er heel 
wat tips van andere trekkers en begeleiding.  Jullie kunnen ze ge-
bruiken om van jullie cursus een TOP-cursus te maken!

Voorbereiding 

 , Een voorbereidingsweekend is een meerwaarde.  Enerzijds 
voor de teambuilding bij de begeleiding, anderzijds om de in-
houd te overlopen en praktische afspraken te maken.  Zo krijg 
je veel gedaan op korte tijd.

 , Voorzie bij het blok ‘Activiteit uitvoeren en feedback’ voor elke 

Wat moet je vooraf weten?
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deelnemer een klein kaartje met tips.  Die kunnen ze gebrui-
ken als ze feedback geven, en zo kunnen ze meteen de theorie 
omzetten in de praktijk.

 , Denk aan het aantrekkelijk maken van materiaal als kaartjes.  
Print ze bijvoorbeeld groot genoeg zodat ze leesbaar zijn, 
voorzie voldoende kaartjes per persoon, enz.

 , Je kunt de inkleding en het thema apart verdelen onder de 
begeleiding als extra taak, zodat daar meer mee gedaan kan 
worden.  Eventueel kan iemand van de logistieke ploeg zich 
daar op zetten, zodat er iemand op de hoogte is voor de de-
corbouw, materiaal klaarzetten, toneeltjes voorbereiden, enz.

 , Het is veel om te lezen.  Als trekker kun je je best goed voor-
bereiden en op de vergadering al eens overlopen wat er op 
voorhand, op weekend en op cursus moet gebeuren.  Zo kun 
je zeker cruciale dingen melden of je kunt de begeleiding de 
blokken op voorhand al eens zelf laten geven.

 , Spreek af wanneer de dagevaluaties en de themamomenten 
plaatsvinden.  Je kunt ‘s morgens beginnen met het thema-
moment en dan beginnen aan de dagevaluatie.  De dageva-
luatie kan ook op het einde van de dag, dan moet de timing 
even bekeken worden.

 , De blokken worden positiever onthaald door de deelnemers 
als de begeleiding meedoet.  Het enthousiasme van de bege-
leiding neemt de deelnemers – en zeker de aspi’s – mee!

 , Probeer een wauw-effect te creëren voor de deelnemers.

Promo 

Enkele promoacties die kunnen helpen om zoveel mogelijk deel-
nemers op jullie cursus te krijgen:

 , Organiseer een belronde naar groepsleiding vanuit het ver-
bond, de gewesten, de begeleidingsploeg

 , Een gepersonaliseerd kaartje voor de nieuwe leiding in elke 
groep

 , Mail naar de groepsleiding
 , Affiches die ophangen bij evenementen van gewesten en het 
verbond

 , Facebook
 , Bij het gewest langsgaan

Je kunt best op verschillende momenten op veel paarden tege-
lijk wedden.  Vraag ook aan andere verbonden en nationaal om 
mee promo te maken.  Iedereen mag overal mee!  Misschien past 
jullie datum voor sommige mensen beter?

Onthaal 

 , Wees op tijd klaar!  De eerste deelnemers komen vaak te 
vroeg.  (Reken ongeveer een uur.)

 , Heet mama’s en papa’s ook welkom.  Aspi’s worden vaak ge-
bracht en gehaald.

Blokken/groepssfeer 

Enkele tips om de deelnemers gemotiveerd te houden en de 
sfeer te verbeteren:

 , Voorzie enkele korte spelletjes om een blok te onderbreken 
en vijf minuten actief bezig te zijn voor je verder gaat.  Even-

tueel met een signaal waarmee de deelnemers zelf kunnen 
aangeven dat ze nood hebben aan pauze.  Dan kan de bege-
leiding na dat deel een pauze inlassen.

 , Gebruik zo’n pauze als een groepsmoment.  Zo wordt de sfeer 
bevorderd, en ben je zinvol bezig, in plaats van alleen maar te 
roken.  Zo is het daarna ook makkelijker om weer te starten.

 , Voorzie een rode draad die door de cursus loopt.  Zo kun je er 
op tijd en stond eens naar terugkoppelen.  Dat kan bijvoor-
beeld ook iets zijn waarbij ze iets moeten gaan zoeken.  Even 
rondlopen kan deugd doen.

 , Een thema in je leefgroep of een gadget kan een eigen leven 
gaan lijden.  Hoe ver wil je hierin gaan?

 , Eten in leefgroep is leuk.  Soms willen deelnemers ook eens op 
hun gemak bij hun eigen Chirogroep zitten.  Een goed even-
wicht vinden is de kunst.

 , Specifieke mensen aanspreken kan helpen om hen er weer 
bij te betrekken, vooral als ze het kunnen terugkoppelen naar 
een persoonlijke ervaring.  Heb jij dit al eens meegemaakt?  
Voor de aspi’s kan dat als lid zijn.  Of hoe zou jij dit aanpakken?  
Wat vind jij hier belangrijk aan?  Heb jij een idee?

 , Zet de koffiepauze in op een moment dat het nodig is, of zorg 
dat er fris water is.  Soms helpt het ook als je een pak koekjes 
open doet.

 , Laat de deelnemers iets doen.  Iets tekenen, iets opschrijven, 
uitwisselen, wandelen om iets te bespreken, enz.  Daardoor 
gaan ze actiever aan de slag.

Ontspanning/laver 

 , Ontspanning is belangrijk!  Zo kun je een extra aanbod doen 
tijdens een vrij moment.  Hevige spelen tijdens het vieruurtje, 
bijvoorbeeld.  Dat geeft een goede boost voor het blok erna, 
zeker als de deelnemers anders veel moeten zitten.  Soms ver-
zwakt het enthousiasme naar het einde van de cursus door 
vermoeidheid, veel inhoud, enz.  Zo’n hevig tussendoortje 
schudt hen weer wakker.  Massage en je even ontspannen kan 
ook deugd doen.

 , Denk op voorhand na over wanneer er in de voormiddag kof-
fie moet zijn.  Soms is dat echt een breuk in de voormiddag.  
Bespreek met de begeleidingsploeg of ze koffie willen, of ze 
willen dat hij gebracht wordt, enz.

 , Voorzie bij de lavers een goede balans tussen drukke en rus-
tige avonden (feestjes, extra spel <--> gezelschapsspelen, 
kampvuur).

 , Maak duidelijke afspraken over alcohol.
 , Denk aan de wetgeving over alcohol.  -16-jarigen mogen 
geen alcohol drinken!

 , Een idee: tijdens de fuif moet je eerst een glas water drinken 
voor je nog een pintje mag consumeren (tegen het einde van 
de avond).

 , Probeer geplande drankspelen te detecteren en smoor ze in 
de kiem.

 , Maak afspraken met de begeleiding en de deelnemers over 
wanneer ze mogen roken en waar.  Zo is het voor iedereen 
duidelijk.
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Leefregels 

Maak op voorhand met je begeleiding duidelijke afspraken over 
leefregels en maak die aan het begin van de cursus op een ludie-
ke manier duidelijk aan de cursisten.
Denk na over afspraken in verband met:

 , Gsm-gebruik
 , Roken
 , Gaan slapen
 , Alcohol en drugs

Respecteer hierbij zeker de afspraken die op de Chiroraad ge-
maakt zijn!  Die vind je op chiro.be/vorminggeven.
Denk behalve over regels voor de deelnemers ook na over afspra-
ken voor de begeleiding.  Want een pint drinken tijdens de blok-
ken terwijl deelnemers dat niet mogen? Geen slim plan! ;)

Stage en trajectboekjes 

 , Je kunt het vervolg van het animatortraject en de stage voor 
alle deelnemers tegelijk toelichten bij het laatste ontbijt.  Zo is 
er meer tijd voor de bespreking van de ingevulde competen-
ties.  Zorg ervoor dat iedereen van de begeleiding inhoudelijk 
alles weet over stage en reflectiemoment, want er kunnen 
veel vragen komen.

 , Maak van het animatorboekje van de Chiro een rode lijn door 
de cursus.

 , Geef de deelnemers na elk blok even de tijd om dat boekje in 
te vullen.

 , Geef de boekjes structureel een plek (bv. een box).
 , Je kunt bij de dagevaluatie in het trajectboekje van de over-
heid al de competenties laten invullen die expliciet aan bod 
komen.

 , Als je bij de dagevaluatie de blokken al serieus bespreekt, kun 
je de laatste dag tijd uitsparen bij de evaluatie van de cursus.  
Dan moeten enkel de algemene blokken nog, waardoor je 
meer tijd krijgt voor de individuele gesprekken.  Op dat mo-
ment zit het ook nog fris in hun geheugen.

Workshops 

 , Denk op voorhand na over een systeem om de workshops te 
verdelen, bv. kaartjes verdelen volgens het aantal deelnemers.  
Ze kunnen dan zelf onderling wisselen.  Voordelen: er is geen 
chaos bij het invullen van een flap, je bepaalt zelf het aantal 
deelnemers per workshop, ze babbelen met elkaar, deelne-
mers luisteren beter als je uitlegt wat in welke workshop ge-
beurt omdat er misschien interessantere zijn.  Nadelen: geen.

 , Extra op de materiaallijst: cadeautje voor de mensen die een 
workshop komen geven.



7

Dagklapper

DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6

7.30-8 uur Wekken Wekken Wekken Wekken Wekken

8-8.30 uur
Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt

8.30-9 uur

9-9.30 uur Thema 0,5 Thema 0,5 Thema 0,5 Thema 0,5 Thema 0,5

9.30-10 uur Dagevaluatie 0,5 Dagevaluatie 0,5 Dagevaluatie 0,5 Dagevaluatie 0,5

Evaluatie en 
stage

1,510-10.30 uur Spelele-
menten 
(DITMUSA)

1
Begeleidings-
houding

1 Netwerk 1
Omgaan 
met moeilijk 
gedrag

1
10.30-11 uur

11-11.30 uur
Onthaal + 
kennisma-
king

1,5

Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

11.30-12 uur Spelele-
menten 
(DITMUSA)

1
Begeleidings-
houding

1 Netwerk 1
Omgaan 
met moeilijk 
gedrag

1
Evaluatie en 
stage

1
12-12.30 uur

12.30-13 uur

Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal Lunchpakket13-13.30 uur

13.30-14 uur

14-14.30 uur

Profiel ani-
mator

2
Groepsdyna-
mica

2
Creatief 
denken

2
Omgaan met 
moeilijke 
situaties

2
Activiteit 
uitvoeren + 
feedback

2
14.30-15 uur

15-15.30 uur

15.30-16 uur

16-16.30 uur Vieruurtje Vieruurtje Vieruurtje Vieruurtje Vieruurtje

16.30-17 uur

Leefwereld I 2
Spel begelei-
den (VOWAS)

2

Activiteit 
opbouwen

1 Workshop 1 1
Activiteit 
uitvoeren + 
feedback

2
17-17.30 uur

17.30-18 uur
Pauze Workshop 2 1

18-18.30 uur

18.30-19 uur

Avondeten
(in leefgroep)

Avondeten Avondeten Avondeten Avondeten19-19.30 uur

19.30-20 uur

20-20.30 uur

Leefwereld II 3
Planning en 
taakverde-
ling

3
Persoonseva-
luatie

3
Waarden en 
normen als 
animator

3

Zelfreflectie 
begelei-
dingshou-
ding

2,5

20.30-21 uur

21-21.30 uur

21.30-22 uur

22-22.30 uur

22.30-23 uur Pauze

23-23.30 uur Start laver Start laver Start laver Start laver Start laver

50 8,5 10 9 10 9,5 3
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UITLEG BIJ DE DAGKLAPPER

In de voormiddag geef je je deelnemers best even koffiepauze, 
maar de andere blokken met de naam ‘pauze’ mag je met de 
cursusploeg zelf invullen.  Daar hangen geen competenties aan 
vast.  Laat je dus maar gaan, en kleed ze bijvoorbeeld in binnen 
het thema van de cursus!
Wil je graag iets aanpassen aan de dagklapper?  Dat kan, maar 
voor de overheid moet je je wel aan bepaalde regels houden.  Zo 
mag je maximaal tien uur vorming geven per dag, moet de cur-
sus in totaal vijftig uur duren (niet meer en niet minder), enz.  Iets 

aanpassen?  Laat het weten aan vorming@chiro.be, dan kijken zij 
mee na of je aanpassingen correct zijn.
Het blok ‘Workshops’ staat ingepland op een moment dat het 
voor workshopgevers niet altijd even haalbaar is om naar een 
Chirohuis te komen.  Dat is zo gepland omdat het moeilijk is om 
te schuiven met andere blokken.  Je mag het wel gerust verwis-
selen met de blokken ‘Spel begeleiden’ of ‘Activiteit opbouwen’.  
Mogelijk vallen die workshops zo op een woensdagnamiddag en 
krijg je meer begeleiding op je cursus.
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Alle cursussen moeten voor de overheid bepaalde competenties 
behandelen, om ervoor te zorgen dat de cursussen aan de eisen 
van een bepaald attest voldoen.  Ook voor de Animatorcursus is 
dat het geval.  In het schema hieronder kun je zien welk blok aan 

welke competenties moet voldoen.
Wil je graag iets aanpassen aan een blok?  Dat kan, maar zorg 
ervoor dat je niet afwijkt van de beoogde competenties!

DE A-COMPETENTIES

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN

Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren aan.

Je weet wat kinderen en jongeren kunnen en kennen en je houdt hier rekening mee.

Je hebt aandacht voor elk kind en elke jongere en hun plaats in de groep.

Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun interesses en speelt daarop in.

2.  ACTIVITEITEN ORGANISEREN

Je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbereidingen voor een goede afloop ervan.

Je voert een geplande activiteit uit, ziet toe op een goed verloop ervan en stuurt bij waar nodig.

Je geeft na afloop van een activiteit aan wat goed en slecht verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een volgende activiteit.

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR

Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleiding van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met je ver-
beterpunten.

Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organiseren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten.

4.  DE VEILIGHEID VAN KINDEREN EN JONGEREN WAARBORGEN

Je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico’s in te schatten.

Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties.

Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

5.  RESPECTVOL HANDELEN

Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar.

Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig met respect voor elk kind en elke jongere.

Je gaat vertrouwelijk om met discrete informatie.

6.  SAMENWERKEN

Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat.

Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat er constructief mee aan de slag.

Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

7.  ENTHOUSIASMEREN

Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren zin krijgen in een activiteit.

Competenties  
op Animatorcursus



10

COMPETENTIES PER BLOK
V = variabele competenties die binnen de A-competenties vallen.  Het aanbod is variabel van cursus tot cursus.  

1.3

Onthaal 
en kennismaking

1.1

Leefwereld

1.1

Begeleidingshouding

3.1

Profiel animator

1.4 1.3

5.2 3.1 3.2

4.3 4.2

7 7 5.2 6.3

7

4.3

Netwerk

1.1

Omgaan 
met moeilijk gedrag

2.3

Evaluatie en stage

3.1

Persoonsevaluatie

5.3 1.2

6.1 4.2 3 5.2

6.2 4.3

6.3 5.2 6.2 6.2

5.3

1.2

Spelelementen 
(DITMUSA)

1

Spel begeleiden 
(VOWAS)

1.4

Creatief denken

4.1

Waarden en normen 
als animator

1.4 4.1

2.2 5.1 2.1 5.1

5.2 5.2

7 6.3

7 6.1

4.2

Omgaan 
met moeilijke situaties

Activiteit uitvoeren 
+ feedback

1.1

Thema

4.3 1.4

5.1 2.1

5.2 7

6.2

6.3

13.

Groepsdynamica

21.

Planning 
en taakverdeling

1.4

Activiteit opbouwen

6.1

6.3 5.2

2.1

7 6.1

6.3

V

Workshops

3.1

Zelfreflectie 
begeleidingshouding

2.3

Dagevaluatie

V

V

V 3.3

V 3.2

V



11

Enkele tips bij het begeleiden van de inhoudelijke blokken

 , Kader een blok altijd in het groter geheel van de cursus.
 , Hou de doelstellingen van het blok voor ogen.
 , Hou rekening met de verwachtingen van de deelnemers.  Bekijk samen met je medebegeleid(st)er wanneer je bepaalde 
verwachtingen aan bod kunt laten komen.  Stel eventueel een extra vraag in een nabespreking of trek een bepaalde situ-
atie verder open.  Koppel terug naar de vraag op het moment dat je hier verder op ingaat en vraag na of de verwachting 
nu ingevuld is.

 , Noteer vragen of tussenkomsten die je wegens tijdsnood afblokt.  Vergeet niet die opnieuw aan bod te laten komen.  Dat 
kan in een ander blok, op een moment waar je iets vroeger klaar bent, of in het vrije blok.

DE BLOKKEN
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Onthaal en kennismaking
Dag 1, 11-12.30 uur 

DOELSTELLINGEN 
 , De deelnemers ervaren een goede start van een cursus, aan-
gepast aan hun leefwereld, met aandacht voor iedere deel-
nemer.  De aangeboden activiteit sluit aan bij het ontluikend 
groepsproces.

COMPETENTIES BINNEN  
HET ANIMATORTRAJECT 
1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN  

 , Je hebt aandacht voor elk kind en elke jongere, en voor hun 
plaats in de groep.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig, met respect 
voor elk kind en elke jongere.

7.  ENTHOUSIASMEREN  

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

MATERIAAL  
Afhankelijk van de activiteit die jullie in elkaar steken.

VERLOOP  
Voorzie een toffe onthaalactiviteit, waarbij de deelnemers ken-
nismaken met het thema en met elkaar.  Je kunt een activiteit 
voorzien waarbij de deelnemers al in leefgroep terechtkomen, 
het centrum leren kennen, de afspraken te horen krijgen, enz.  
Zorg ervoor dat deelnemers die al eerder aankomen niet moeten 
wachten, maar dadelijk meegezogen worden in het enthousias-
me van je begeleidingsploeg.  Vergeet zeker geen tijd te voorzien 
voor kennismaking in leefgroep.
Een onthaal is heel belangrijk: veel deelnemers hebben nog niet 
veel cursuservaring, ze komen vaak voor het eerst op de cursus-
plaats en kennen niet veel deelnemers of begeleiders.  Zich wel-
kom voelen komt dus op de eerste plaats.  Zorg dat aankomende 
deelnemers een korte uitleg krijgen.  Zorg dat ze al van bij hun 
aankomst bezig zijn en in de cursus meegezogen worden.  Zorg 
voor makkelijke doe-dingen of iemand die hen op sleeptouw 
neemt.  Een rondleiding op de cursusplaats kan heel handig zijn.
We wijzen er graag op dat het onthaal en de kennismaking deel 
uitmaken van het vormingspakket en bijgevolg een volwaardig 
blok vormen, mét doelstellingen.  Bereid dat dus zeker in die op-
tiek voor; zorg dat je bij eventuele controle kunt aantonen hoe 
die doelstellingen gehaald worden.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN VOOR  
DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Op welke manier zorgde de begeleiding er tijdens het onthaal 
voor dat je geprikkeld werd voor de cursus?

 , Op welke manier zorgde de begeleiding ervoor dat je je welkom 
voelde?

 , Op welke manier zorgde de begeleiding ervoor dat je de andere 
deelnemers leerde kennen?

13
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DOELSTELLINGEN
 , De deelnemers denken na over hun verwachtingen van deze 
cursus.

 , De deelnemers staan stil bij de rol en functie van deze cursus.
 , De deelnemers kunnen formuleren wat ze niet verwachten 
van deze cursus.

 , De deelnemers krijgen inbreng op het inhoudelijke van de 
cursus.

 , De deelnemers staan stil bij wat een animator moet kunnen 
en weten.

COMPETENTIES BINNEN  
HET ANIMATORTRAJECT 

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als bege-
leiding van kinderen en jongeren, en je gaat aan de slag met 
verbeterpunten.

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organi-
seren van activiteiten, en je gaat aan de slag met je verbeter-
punten.

6.  SAMENWERKEN 

 Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

MATERIAAL 

 ,  Een hele hoop post-its
 ,  A4-papier  1 blad per deelnemer (broekzakspelletjes)
 ,  Balpennen  1 per deelnemer
 ,  Plakband (om mee op de muur te plakken)
 ,  Kopiëren: geprinte vragen (zie p.108)  1 per deelnemer
 ,  A3-papier met silhouet van een persoon (zie p.111)  1 per 
leefgroep

 ,  De competenties per regel in strookjes geknipt  1 set per 
leefgroep

 ,  Suggestiedoos
 ,  Broekzakspelletjeszak

OVERZICHT EN DUUR 
 ,  Deel 1: startspel (25 min)
 ,  Deel 2: verwachtingen (25 min)
 ,  Deel 3: verwachtingen terugkoppelen (10 min)
 ,  Deel 4: denkoefening animatorprofiel (30 min)
 ,  Deel 5: suggestiedoos en broekzakspelletjeszak (30 min)

OPGELET: Vergeet niet op voorhand de strookjes van de compe-
tenties te verstoppen in het lokaal!

VERLOOP 
DEEL 1: STARTSPEL (20 MIN) 

Speel het spel ninja.

De spelers gaan in een klein kringetje staan en leggen één hand 
in het midden op elkaar.  Tel af (3-2-1) en dan roept iedereen 
heel luid ‘NINJAAAA’, terwijl ze met een ninjamove naar achteren 
springen.  Nadien duid je willekeurig iemand aan die mag begin-
nen, bijvoorbeeld Willy.  Die moet proberen om met zijn hand op 
die van iemand anders te slaan – enkel op de hand dus.  Hierbij 
mag hij maar één beweging uitvoeren.  Dat wil zeggen: hij mag 
één keer een slabeweging doen, terwijl hij ook een sprong mag 
maken (om dichter bij de persoon te raken, of juist verder weg als 
hij het defensief wil aanpakken).  De speler die wordt aangeval-
len (bijvoorbeeld Joke), mag haar hand wel wegtrekken.  Als ze 
toch geraakt wordt, is die hand afgehakt.  Ze moet die dan de rest 
van het spel op haar rug houden, ze mag hem niet meer gebrui-
ken.  Dan is Joke aan de beurt, zij valt de volgende aan.
Zijn je twee handen geraakt, dan ben je eraan en mag je niet 
meer meedoen.  Uiteindelijk draait het spel uit op een duel.
Je mag bij dit spel eender wie aanvallen, dus degene die je wilt 
raken, moet niet per se naast je staan.  

Het is het leukste als iedereen zo ninja-achtig mogelijk doet: in 
ninjaposes springen, geluiden maken terwijl je slaat, iedereen 
een lint geven om rond hun hoofd te binden, enzovoort.  Als je 
afvalt, kijk je even toe van aan de zijlijn, tot het spel opnieuw be-
gint.

Wanneer iedereen het spel doorheeft, spelen we een tweede 
keer, maar met een extra regel.  Als je eerste hand geraakt is, 
moet je een vraag beantwoorden.  Die vragen gaan over wat 
je verwacht van de cursus.  Afhankelijk van de vraag en de ant-
woorden kun je wisselen van vraag of nog een keer extra spelen.  
Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel zin heb je in de cursus?’ is een vraag waar 
vaak hetzelfde antwoord op komt.  Dan kun je sneller overscha-
kelen op de volgende vraag.

Vragen over verwachtingen:
 , Hoe ben jij naar hier gekomen?
 , Hoeveel zin heb je in de cursus?
 , Wat heb je al gehoord over deze cursus?
 , Wat hoop je te leren?
 , Verwacht je antwoorden te krijgen op Chirogerelateerde vra-
gen?

 , Zijn er nog andere dingen die je hier hoopt mee te maken, te 
horen of te leren?

Bij het laatste spelletje is er nóg een extra regel.
Als je beide handen geraakt zijn, vlieg je uit het spel.  Terwijl de 
anderen verder spelen, krijg je dan een lijst met vragen te zien 
die tijdens het volgende spel gesteld zullen worden.  Je mag je 
antwoorden op post-its schrijven en die bijhouden (de vragen 
staan bij deel 2).  

animatorProfiel 
Dag 1, 14-16 uur
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Eén begeleider of begeleidster speelt mee Ninja met de groep.  
Deelnemers die afvallen gaan met de andere begeleider of bege-
leidster aan de slag met het volgende deel, zodat iedereen een 
voor een daarbij aansluit.

Als iedereen ongeveer klaar is met de post-its begint deel 2.  Daar 
kunnen ze nog aanvullen.

DEEL 2: VERWACHTINGEN (25 MIN) 

We spelen het spel Kiekeboe.  Alle spelers nemen hun post-its uit 
het vorige deel mee, en eventueel enkele lege om aan te vullen.  
Iedereen mag zich gaan verstoppen, maar moet ook antwoorden 
op vragen.  De begeleiding stelt de vraag, de deelnemers gaan 
zich verstoppen en krijgen dan even tijd om de juiste post-it te 
nemen of een nieuwe te schrijven.  Als er “KIEKEBOE” geroepen 
wordt, moet je binnen de 10 seconden naar de ‘zoeker’ lopen en er 
de post-its op kleven.  
In het begin krijg je veel tijd om op de vragen te antwoorden zodat 
iedereen genoeg tijd heeft.  De eerste keer krijg je bijvoorbeeld 
twee minuten om de zoeker te tikken, de tweede keer nog maar 
een minuut, de keer daarna nog maar dertig seconden, enzovoort.
Wanneer iedereen gezien is, duid je een nieuwe zoeker aan.

Stel één à twee vragen over het verloop, één à twee vragen over 
de verwachtingen ten aanzien van de leefgroep, één à twee vra-
gen over de verwachtingen over inhoud.

VERLOOP VAN DE CURSUS

 ,  Wat heeft deze cursus nodig voor jou om een succes te wor-
den?

 ,  Welke praktische zaken zorgen voor jou mee voor het slagen 
van de week?

LEEFGROEP

 ,  Wat verwacht je van de andere mensen uit je leefgroep?
 ,  Wat verwacht je van de begeleiding?
 ,  Wat vind je belangrijk in een groep?

INHOUD

 ,  Met welke vragen was je vertrokken?
 ,  Waar wil je graag meer over leren?
 ,  Wat kun je nog niet zo goed en zou je hier graag oefenen?
 ,  Wat hoop je te kunnen zeggen als je leidingsploeg vraagt wat 
je hebt geleerd?

Verzamel de post-its per vraag voor de nabespreking.

DEEL 3: TERUGKOPPELING VAN DE VERWACHTINGEN  
(10 MIN) 

Tijdens het kiekeboespel zijn de post-its per categorie van ver-
wachtingen opgekleefd.  Filter hier interessante of speciale uit-
spraken uit.  Om te weten hoe hard die verwachtingen leven, doen 
we het volgende: de deelnemers moeten gaan staan volgens de 
mate waarin ze ermee akkoord gaan.  ‘Mee eens’ is bijvoorbeeld 
links, ‘minder mee eens’ rechts.  Of maak je groot bij akkoord en 
klein bij niet akkoord.  Of zet een stap naar voren of naar achteren.

Bewaar die verwachtingen om op het einde van de cursus of bij 
de betreffende blokken even te kunnen terugkoppelen of de ver-
wachtingen ingelost zijn.  Doe dat zeker bij de vragen waar ze 
een antwoord op willen.  Die kunnen tijdens de cursus expliciet 
aan bod komen.  Ook verwachtingen rond de leefgroep mogen 
zeker nog aan bod komen!  Bekijk eventueel samen hoe jullie er 
als leefgroep voor kunnen zorgen dat je aan die verwachtingen 
tegemoetkomt.
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DEEL 4: DENKOEFENING ANIMATORPROFIEL (30 MIN) 

In deze denkoefening willen we samen met de deelnemers na-
denken over wat een animator moet kunnen en weten.  Leg in 
het midden een grote flap met het silhouet van een persoon.  
Brainstorm met iedereen samen over wat een animator moet 
kunnen, en teken/schrijf dat bij de ‘modelanimator’.  Het blad 
mag echt vol staan!

Vragen die je hierbij kan stellen als het niet op gang komt:
 , Wat zou een goede animator allemaal moeten kunnen?
 , Over welke eigenschappen beschikt een animator?
 , Wat verwacht je van iemand die animator is?
 , Denk eens terug aan je eigen leiding.  Wie vond je als lid echt 
goede leiding?  Waarom?

 , ...

De begeleiding heeft op voorhand de stukjes van het competen-
tieprofiel per regel verstopt in het lokaal.  Als ze alles opgeschre-
ven hebben op het silhouet mogen ze de stukjes gaan zoeken.  
Ze puzzelen het competentieprofiel weer aaneen.  De begelei-
ding duidt wat competenties zijn, nl. dingen die je (gedeeltelijk) 
verworven moet hebben om het animatorattest te kunnen krij-
gen.  Iemand die weet dat jij dat attest hebt, kan die dingen dus 
van jou verwachten.

De deelnemers leggen de competenties naast de flap met het 
silhouet.
We gaan kijken naar de overeenkomsten en de verschillen.

Vragen:
 , Zien jullie competenties die jullie ook opgeschreven hadden?
 , Wat hadden jullie niet opgeschreven?
 , Wat zouden ze bedoelen met die competentie?
 , Op welke manier kom je dat tegen in de Chiro?
 , Wat staat er op jullie flap dat niet bij de competenties staat?  
Waarom staat het er niet bij? 

 , Waarvan wist je nog niet dat het bij een animator hoort?

Probeer met de begeleiding te bevestigen of iets aan bod zal ko-
men of niet, of kader in welke cursus dat specifieke doel zit.

Hier ronden we de theorie af.

DEEL 5: BROEKZAKSPELLETJES EN SUGGESTIEDOOS  
(30 MIN)  

Suggestiedoos (5 min 

Voorzie per leefgroep een suggestiedoos, waarin de deelnemers 
bijkomende vragen kunnen deponeren, of thema’s die ze graag 
willen behandelen.  Daar kun je tijdens dode momenten dan op 
inspelen, of je kunt ze doorgeven aan de trekkers om eventueel 
te verwerken in de workshops.  Leg dit systeem uit aan je deelne-
mers.  Tip: verwerk je suggestiedoos mee in je leefgroepthema!

Broekzakspelletjeszak (5 min)  

Voorzie per leefgroep een zakje, waarin alle deelnemers hun 
lievelingsbroekzakspelletjes stoppen, zodat je tijdens vrije mo-
menten een van die spelletjes kunt doen.  Voorzie even tijd zodat 
iedereen al een of meerdere spelletjes in de zak kan stoppen.

Begin meteen met de zak door een van de spelletjes te spelen.  
(20 min)

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN VOOR DE  
DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Denk eens terug aan wie je als leiding hebt gehad.  Wat deden of 
konden zij waar jij naar opkeek?

 , Welke eigenschappen vind jij belangrijk bij leiding?
 , Wat verwacht jij van de cursus?  De laatste dag kun je bij de eva-

luatie kijken of je verwachtingen zijn uitgekomen.
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DOELSTELLINGEN 
 ,  Deelnemers maken kennis met de leeftijdsgebonden leefwereld 
van alle afdelingen.

 ,  Deelnemers leren welke soorten activiteiten voor welke afdeling 
geschikt zijn.

 ,  Deelnemers denken na over de voordelen van bepaalde activitei-
ten voor te behouden voor specifieke afdelingen, zelfs als ze niet 
onmiddellijk leeftijdsgebonden zijn.  (Uitdagingen en variatie aan-
bieden gedurende een aantal Chirojaren.)

 ,  Deelnemers maken kennis met de afdelingsfiguurtjes, liedjes, 
voorwerpen, uitgaven en -kleuren.

 ,  Deelnemers weten wat hun afdeling is.
 ,  Deelnemers weten wie hun leden zijn en kunnen hierop inspelen.
 ,  Deelnemers weten wie hun leden op dit moment zijn.  Ze zien in 
dat dit het hele jaar in evolutie is en passen hun activiteiten hier-
aan aan.

 ,  Deelnemers weten dat ze de denkoefening van de vorige drie 
doelstellingen moeten toepassen op elke nieuwe afdeling.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 ,  Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren 
aan.

 ,  Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun 
interesses en speelt daarop in.

4.  DE VEILIGHEID VAN KINDEREN EN JONGEREN WAARBORGEN 

 ,  Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 ,  Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren zin 
krijgen in een activiteit.

MATERIAAL 
DEEL 1 

 ,  Materiaal voor spelletjes  te vinden in de bijlagen

DEEL 2 

 ,  Papieren  enkele per leefgroep
 ,  Spelletjespot  1 per leefgroep
 ,  A3-papier  6 bladen per leefgroep
 ,  Kleurpotloden, stiften, enz.  per leefgroep voldoende
 ,  Kopiëren: kernwoorden van afdelingen (zie p.112)  1 set per 
leefgroep

Leefwereld 1 + 2 
Dag 1, 16.30 - 18.30 uur
Dag 1, 20 - 23 uur



18

OVERZICHT EN DUUR 

DEEL 1: GROEILIJN EN LEEFWERELD ERVAREN (120 MIN) 

 , Opwarmen (5 min)
 , Kern blok (100 min)
 , Slot (15 min)

DEEL 2: UITWISSELEN, EXPERIMENTEREN EN REFLECTEREN 
(180 MIN) 

 , Spelen uitwisselen (20 min)
 , Inhoud aanbrengen (60 min)
 , Experimenteren / inzichten verwerken (85 min)
 , Nabespreking (15 min)

THEORIE 

In dit blok leren de deelnemers de leefwereld van de afdelingen 
kennen zodat ze hierop kunnen inspelen.  Dit blok is dus een 
grote opstap naar leeftijdsgepaste activiteiten maken.  Door de 
deelnemers een goed beeld te geven over de ingesteldheid van 
hun leden en de mogelijk moeilijke situaties die dat met zich kan 
meebrengen, hopen we hen te leren hoe je een goede leider of 
leidster kan zijn.  Gewapend met kennis over de leefwereld van 
elke afdeling kun je namelijk veel gepaster op elke situatie in-
gaan.

De groeilijn geeft inzicht in hoe leden van een bepaalde leeftijd 
zijn.  Het geeft je richting om keuzes te maken in activiteiten met 
de leden.  We onderscheiden drie domeinen. 

A.  DE LICHAMELIJKE LIJN 

Baby’s kruipen.  Peuters stappen en stappen tegen de bal, eer-
der dan ze ertegen trappen.  Kleuters kunnen al wat lopen maar 
omvallen kunnen ze ook nog, en om tegen een bal te schoppen, 
staan ze stil en steken ze één been vooruit.  Jonge kinderen kun-
nen wat meer.  De ene is nog wat achter en struikelt nog over 
zijn of haar voeten, terwijl de andere al een klein voetballertje is.  
De ene krijgt wat sneller controle over zijn of haar lichaam en is 
duidelijk sterker of minder sterk dan de andere.  Rond de leeftijd 
van de tito’s volgt een tweede lichamelijke ontwikkeling.  Ze blij-
ven even slungelig, maar groeien verder op met nog meer kracht.

B.  IQ-LIJN

Deze lijn stijgt altijd maar.  Mensen worden alsmaar slimmer.  Lo-
gisch denken start al jong, maar pas bij de rakwi’s hebben ze het 
onder de knie.  Met abstracte zaken wacht je best tot tito- of zelfs 
ketileeftijd.

C.  EMOTIONELE LIJN

Kleuters en ribbels denken dat de wereld voor hen is en dat zij 
er het middelpunt van zijn.  Ook de vriendjes, de meester en de 
leidster zijn er ‘speciaal voor hen’.  Rakwi’s hebben besef van een 
grotere wereld, en de kliekjes beginnen.  Tito’s liggen al eens met 
zichzelf in de knoop, en dan vooral in contact met gezag (ouders) 
en soms leeftijdsgenoten (spiegelen ten opzichte van hetzelfde 
geslacht, angst voor contact met het andere geslacht).  Keti’s 
zien aspi’s en leeftijdsgenoten als referentiegroep, hun identiteit 
krijgt al duidelijker vorm.

Bij de groeilijn stellen we ons drie vragen:

1.  Kunnen ze het lichamelijk aan om dit spel te spelen?
  Bv.: bepaalde rakwi’s hebben moeite met hun eigen gewicht 

te dragen.  Ze mogen niet van de deathride, waar ze zich aan 
een handvat moeten vasthouden.

2.  Begrijpen ze het spel en de spelregels?
  Bv.: een tactisch spel is misschien minder geschikt voor rib-

bels.
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3. Zit het gevoel goed?
  Bv.: een spel waarbij ze zichzelf deels letterlijk bloot moeten 

geven, kan bij tito’s gevaarlijk zijn.  We doen ook geen nacht-
spel waarbij een speelclubber een uurtje alleen in het bos 
moet zitten.

Als een spel op alle drie die vlakken goed zit, kan het in principe 
gespeeld worden.  We houden enkel nog twee stokken achter 
de deur:

1.  De vierde pijler: de wet
  Naast de drie domeinen van de groeilijn heb je nog een vier-

de pijler.  Het is niet onze eerste bekommernis, maar we moe-
ten er op z’n minst bij stilstaan: de wet.

  Bv.  Pas vanaf 16 jaar mag je alcohol drinken.  Dus enkel vanaf 
aspi’s, ook al kunnen keti’s er klaar voor zijn.

  Bv.  Bij een nachtdropping moeten de leden altijd begeleid 
worden door een toezichthoudende volwassene.

2. Toeleven naar een afdeling
  Iedere groep heeft ergens een ongeschreven regel dat be-

paalde activiteiten pas kunnen vanaf een bepaalde leeftijd.

In de bijlagen (p.114 e.v.) vind je de theorie over de groeilijn per 
afdeling uitgeschreven, met hoe wij als Chirojeugd Vlaanderen 
hier naar kijken.  Opgelet: die theorie kan af en toe eens geac-
tualiseerd worden.  Vertel dus zeker vanuit je eigen ervaring.  
De meest geüpdatete versie vind je altijd op de website van de 
Chiro (chiro.be/groeilijn).

VERLOOP
DEEL 1: GROEILIJN EN LEEFWERELD ERVAREN (120 MIN) 

Het basisidee van deel 1 is dat een leefgroep een aantal keer 
hetzelfde spelletjes speelt, maar telkens volledig afgestemd op 
een andere leeftijdscategorie.  Bij de ribbels wordt het basisspel 
aangeleerd, om daarna verschillende varianten te spelen die per 
leeftijd telkens ingewikkelder worden.  Als begeleiding gedraag 
je je naargelang de afdeling die je op dat moment voor je hebt, 
en pas je bijvoorbeeld ook de inkleding daaraan aan.  Op de 
volgende pagina vind je een overzicht van vier reeksen spelen 
en hun leeftijdsopbouw, de speluitleg staat in de bijlagen (zie 
p.130).

Tijdens de voorbereiding van deel 1 kun je als begeleiding en 
als ploeg kiezen hoe je het blok aanpakt.  De keuze hangt af van 
het aantal leefgroepen, van hoe zot de begeleiding wil gaan in 
inkleding, enz.

 , Spelen ze telkens bij hun eigen begeleiding, of bepaalt het 
spel bij welke begeleiding ze spelen?

 , Doe je telkens volledige reeksen van spelen (bv. alle tikker-
tjesvarianten), of wissel je af?

 , Maak je er een doorschuifsysteem van waarbij er telkens een 
leefgroep een ribbelspel aan het spelen is, een leefgroep een 
speelclubspel, enz.?  Of spelen alle leefgroepen tegelijk een 
ribbelspel?  In het laatste geval kun je er bv. bij de rakwi’s een 
megaspel van maken, om nog meer te variëren.
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Opwarmen (5 min)

Afhankelijk van de keuzes die je hierboven maakt, kun je kiezen 
uit de onderstaande opwarmers:
1.  We spelen met alle leefgroepen samen.  Elke leefgroep krijgt 

sjaaltjes en we spelen wimpeltrekken (dassenroof).  De pres-
taties van de leefgroep bepalen wie start bij welke afdeling: 
winnaar = aspi’s, tweede = keti’s, enz.

2.  Een opwarmer in leefgroep, waarbij je begint met een rondje 
met inleidende vragen (hou het kort!):

 ,  Welke afdeling vond je als lid de leukste?  Welke elemen-
ten maakten die de allercoolste?

 ,  Van welke afdeling wil je graag leiding zijn?  Wat maakt 
dat je die afdeling kiest?

Kern blok (100 min)

Speel de reeks spelletjes met je leefgroep (ca. 15 min per spel), 
waarbij je vanaf de speluitleg zo afdelingspecifiek mogelijk bent: 
begrijpelijk uitleggen (of net niet), inkleding, materiaalkeuze, 
enz.

Laat je leefgroep zich ook zelf zoveel mogelijk inleven in hun rol 
van ribbel / speelclubber / enz., maar zorg dat ze het doel van 
het blok niet uit het oog verliezen!  OPGELET: Je hoeft je als be-
geleiding/ploeg niet strikt aan het spelraster te houden.  Je mag 
spelen pimpen wanneer je zelf betere ideeën hebt of ze zelfs he-
lemaal veranderen.  Let natuurlijk wel op dat je de groeilijn altijd 
in je achterhoofd houdt.

Spelletjes Ribbels Speelclub Rakwi’s Tito’s Keti’s Aspi’s

Tikkertje Trollen-en-fee-
entikkertje

Tikkertje-Te-
letubbie OF 
het magische 
toverstokje

Slapende trol Boomtikkertje Ninja Baren

Verstoppertje Ingekleed ver-
stoppertje

Omgekeerd 
verstoppertje

10 tellen in de 
jungle

Omgekeerd
verstoppertje 
geblinddoekt

Suikerklont Tikkertje-ver-
raad/ slaven-
markt

Zoek het bui-
tenbeentje

Cactusbloem Dirigentje Detective en 
moordenaar

Weerwolven Kiss catch The resistance

Vangspelletjes Zakdoekje 
leggen

Eend-eend-
gans

Vlaggenspel 
met bal

Levend lijk Ontrouwe echt-
genoot

Koningenroof
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Slot deel 1 (15 min)

Bespreek kort wat je deelnemers ondervonden hebben tijdens 
de verschillende spelletjes, zodat het bij deel 2 makkelijker is om 
erop terug te komen:

 Welk spel vonden ze ideaal voor de leden die ze nu hebben?  Wat 
maakt dat zo’n gepast spel?
 Welk spel zouden ze niet spelen met hun eigen leden?  Om welke 
redenen niet?

DEEL 2: UITWISSELEN, EXPERIMENTEREN EN REFLECTEREN 
(180 MIN)

1) Spelen uitwisselen (20 min)

Om er weer in te vliegen, mogen alle deelnemers op een kaartje 
enkele van de coolste activiteiten noteren die ze gemaakt heb-
ben of waar ze aan deelgenomen hebben.  Dat mogen ze breed 
zien: een spel, een hele Chironamiddag, een weekendje, enz.  
Alle kaartjes verdwijnen daarna in een pot.  De begeleiding trekt 
vervolgens een kaartje uit de pot en vraagt aan de deelnemers 
welke afdeling volgens hen het beste past bij die activiteit.  Om 
het nog iets actiever te maken, kun je op de grond een rooster 
tekenen met zes vakken (voor elke afdeling dus één) en de deel-
nemers in een vak laten staan.

De begeleiding kan zelf ook enkele activiteiten toevoegen aan 
de pot om zeker te zijn dat er genoeg variatie is.
Voorbeelden van activiteiten:
 Een fuif organiseren

 ,  Rechtdoortocht in de sneeuw
 ,  Tussen twee vuren
 ,  Een doolhof maken voor andere afdelingen
 ,  Zakdoekje leggen
 ,  Leiding geven aan andere afdelingen
 ,  Samenwerkingsspel
 ,  Tactisch spel
 ,  Vlottentocht
 ,  Seksueel voorlichtingsspel
 ,  Tweedaagse
 ,  Inleefweek
 ,  1-2-3 piano
 ,  Playbackshow
 ,  Stratego
 ,  Paralympics
 ,  Laddercompetitie
 ,  Zoektocht
 ,  Fietsen naar de stad voor een stadsspel

Het is niet aan ons om te zeggen welke keuzes ze binnen een 
lokale groep moeten maken.  De deelnemers mogen dan ook on-
derling discussiëren.  Ze hoeven niet tot een gezamenlijk stand-
punt te komen.  Breek dan ook niets af en bewaak dat deelne-
mers dat onderling ook niet doen.  Elke Chirogroep heeft eigen 
tradities en voor anderen kunnen die vreemd overkomen.  Als 
een persoon of groep een keuze maakt die (zwaar) ongepast is, 
noteer dan wel je bedenkingen.

2) Inhoud aanbrengen (60 min)

Na het standpuntenspel gaan we aan tafel zitten en bekijken we 
de Groeilijn.  Die bestaat uit drie aspecten, drie lijnen.  De be-
geleiding overloopt eens wat die drie aspecten betekenen.  De 
uitleg vind je bij de theorie hierboven.  
Daarna gaan de deelnemers met die informatie aan de slag.  Ze 
moeten nu een tekening maken per afdeling.  Je hebt van elke 
afdeling één tekening nodig, dus niet elke deelnemer hoeft van 
elke afdeling een tekening te maken – ze moeten samenwerken 
aan zes tekeningen.  De basis van de tekening is telkens een pop-
petje.  Op de tekening moeten de belangrijkste eigenschappen 
per lijn terug te vinden zijn.

De deelnemers krijgen als hulpmiddel verschillende kernwoor-
den (zie bijlagen p.112-114) die telkens bij een bepaalde afdeling 
horen.  Die kunnen ze bij het juiste figuurtje plakken.

Nadat de deelnemers nagedacht hebben over de kenmerken die 
per lijn bij elke afdeling passen, overloop en bespreek je de teke-
ningen eens.  Herkennen ze zichzelf daarin toen ze zo oud wa-
ren, en herkennen ze hun leden daarin?  Kunnen ze zich situaties 
voorstellen waarbij het toch net iets anders was?
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OPLOSSING

RIBBELS SPEELCLUB RAKWI'S TITO'S KETI'S ASPI'S

VOELEN Ik-gericht
Samen spelen 
=  in dezelfde 
ruimte op zich-
zelf bezig zijn
Geen echte 
vriendjes

Vriendschap 
wordt concreet 
en meer bin-
dend
Hechtere 
vriendschap 
maar ook meer 
pestgroepjes

Kliekjesvorming
Populair zijn
Aandacht op 
zichzelf 

Idolen
Spiegelen zich 
aan anderen
Erbij horen 

Nood aan zelf-
bevestiging
Op zoek naar 
zichzelf
Interesse voor 
het andere 
geslacht

Initiatief
Nemen leven in 
eigen handen
Verantwoorde-
lijkheid dragen

DENKEN Denkwereld 
verruimt
Sterk beïnvloed-
baar
Twijfelen aan 
waarden 

Kritisch
Ongenuanceerd
Wereldverbe-
teraar

Zoektocht naar 
levenswaarden
Visie op mens 
en maatschappij
Gevoelig voor 
onrecht

LICHAAM Relatief snel 
moe
Levendig 
Onhandig

Levendig
Onhandig 
Speels

Hevige speelkin-
deren
Onvermoeibaar
Vrolijk 

Lichaam in 
verandering
Uiterlijk is be-
langrijk 
Onzekerheid 

Sportief
Hevig
Onzekerheid 
over het lichaam

Voelen zich 
thuis in eigen 
lichaam
Uiterlijk belang-
rijk: erbij horen
Eigen be-
perktheden 
aanvaard

UITDAGING Spelervaringen 
opdoen

Leren samen 
spelen

(Leren) groep 
vormen

Zichzelf ontdek-
ken

Openheid Keuze & en-
gagement

Je kunt ook even discussiëren over toeleven naar een activi-
teit.  Neem als voorbeeld de tweedaagse en een leefweek.  De 
begeleiding vraagt de deelnemers heel eerlijk elk hun mening 
te geven vanaf wanneer ze vinden dat die activiteiten moeten 
kunnen.  Benadruk dat elk antwoord oké is en geef ruimte om 
hier serieus in te verschillen.  Er zijn geen vaste regels in de Chiro 
over welke activiteiten voor welke afdelingen voorbehouden 
zijn, zolang de groeilijn en het wettelijk kader maar gerespec-
teerd worden.

EXTRA: Probeer voor een aantal van de activiteiten uit te spit-
ten wat maakt dat het zo’n succeservaring was.  Kun je hieruit 
iets distilleren over waarin een spel zich kan onderscheiden qua 
groeilijn/leefwereld?  Bv. hoeveel vrijheid de activiteit de leden 
geeft, hoe uitdagend het is voor hen, prikkelt het hun nieuws-
gierigheid, sluit het aan bij hun interesses, enz.?

3) Experimenteren / inzichten verwerken (85 min)

Verdeel de leefgroep in duo’s van leiding die bij dezelfde afdeling 
staat of die daar in de toekomst nog wil staan.  Ze krijgen nu een 
halfuur de tijd voor de volgende opdracht, zodat ze kunnen ex-
perimenteren met wat ze allemaal gehoord hebben.

Elk duo moet het spel stratego zo aanpassen dat het een perfect 
spel wordt voor hun afdeling.  Als je geen fan bent van strate-
go mag je natuurlijk een ander spel kiezen, maar kies zeker iets 
waarmee je een hele namiddag gevuld krijgt en dat de deelne-
mers zelf goed kennen.  Als je meerdere duo’s hebt voor dezelfde 
afdeling kun je een paar extra voorwaarden opleggen zodat ze 

elk een ander eindresultaat krijgen: wat voor leden hebben ze 
precies, op welk terrein spelen ze, avond/daglicht, enz.

Laat hen op het einde elk kort hun spel voorstellen, met de na-
druk op groeilijn en leefwereld.  Als je nog wat tijd over hebt, 
wat zeker het geval zal zijn, speel er dan zeker een, met de 
nodige inkleding!

Uitleg stratego
Elk team heeft z’n eigen speelveld, waar ze hun vlag verstoppen, 
minstens 1 en maximaal 2 m boven de grond.  Als vlag kun je een 
theedoek gebruiken.  Het doel van het spel is om de vlag van 
de tegenpartij te stelen en naar je eigen terrein te brengen.  Er 
wordt niet om de vlag gevochten: de enige manier om ze terug 
te veroveren, is via tikken.
Elke speler krijgt willekeurig een kaartje van iemand van de spel-
leiding.  Op dat kaartje staat hun rang – zie verder.  Als iemand 
een tegenspeler tikt, moeten beiden hun rang laten zien.  De 
hoogste en sterkste wint en krijgt het kaartje van de verliezer.  
Die laatste moet dus terug naar het eigen speelveld om bij de 
spelleiding een nieuw kaartje te halen.  Bij gelijke rangen ge-
beurt er niets en kunnen ze weer verder op jacht.  Een andere 
mogelijkheid is de kaartjes te ruilen en de spelers een nieuw 
kaartje te laten halen bij de spelleiding.  
Er zijn een paar uitzonderingen.  Zo kan de bom alle andere ‘per-
sonen’ verslaan, met uitzondering van de mineur.  De mineur is 
in staat om de bom onschadelijk te maken en kan dus dat kaartje 
afpakken.  Ook de spion is een uitzondering: die staat het laagste 
in de rangorde en kan dus door iedereen getikt worden.  Alleen 
de maarschalk verliest.
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OVERZICHT VAN DE KAARTJES

Aantal Naam Rang Extra info
1 Maarschalk *********
4 Generaal ********
6 Majoor *******
7 Kapitein ******
8 Luitenant *****
9 Sergeant ****
6 Mineur *** kan de bom uitschakelen
10 Verkenner **
2 Spion * kan de maarschalk uitschakelen
6 Bom kan niet tikken

VARIATIES

Het is mogelijk om in het spel nog variaties aan te brengen.  In 
plaats van een vlag te gebruiken, kun je iemand een vlagkaartje 
geven.  Dan kan de vlag wel wegrennen, maar als je iedereen van 
de andere partij een keer hebt getikt, heb je uiteindelijk toch de 
vlag te pakken.  Deze variant is wel valsspeelgevoelig: ze kunnen 
het kaartje met de vlag binnen de ploeg aan elkaar doorgeven.  
Verder kun je, wanneer twee dezelfde rangen elkaar tikken, be-
sluiten om elkaar de hand te schudden en dan weer verder te 
spelen.  Als andere spelers goed opletten, kunnen ze aan die 
hand wel zien welke rang de anderen hebben.
De kaartjes hebben waardepunten.  Die kun je gebruiken om de 
einduitslag te bepalen als je een korter spel wilt.  Ook kun je dan 
eventueel de vlag weglaten.  Je breekt het spel af op een afge-
sproken tijdstip en telt dan de punten van de afgepakte kaartjes.  
Je kunt het spel ook iets inkorten door het te laten eindigen op 
het moment dat een van de partijen de andere vlag heeft ge-
vonden.
Stratego kan in ieder thema gebruikt worden.  Het spel is na-
melijk simpel aan te passen door de rangen een andere naam 
te geven.  Zo kan in een junglevariant de maarschalk een olifant 
worden.

NABESPREKING (15 MIN)
Een aantal slotvragen voor als je nog tijd over hebt:

 , Waren er bepaalde kenmerken aan een groep die je nog niet 
kende?

 , Houden jullie rekening met de eigenheid van elke afdeling, 
en hoe?

 , Komt de Groeilijn overeen met de realiteit?
 , Wat is volgens jou het belang van zo’n groeilijn?
 , Wat ontbreekt er volgens jou nog in deze groeilijn?

In dit stuk is de essentie dat we begrijpen dat er een bepaalde 
groei gerespecteerd moet worden.  Een spel te vroeg in de le-
vensloop spelen, brengt niet dezelfde voldoening mee voor de 
spelers.  Ze zijn er lichamelijk of geestelijk nog niet klaar voor.
Bovendien blijft er zo iets over om naar uit te kijken.  Je verhin-
dert dat een tito je zegt dat hij alles al gedaan heeft.  Chiro kan 
zo een uitdaging zijn en blijven.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN VOOR DE DEELNEMERS
Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 ,  Welke zaken over de leefwereld van de leden waren nieuw voor 
jou?

 ,  Hoe ga jij rekening houden met de leefwereld van alle leden als 
je bij een nieuwe afdeling terechtkomt?

 ,  Welke afdeling zou voor jou op dit moment een grote uitdaging 
vormen om leiding aan te geven?  Waarom?
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DOELSTELLINGEN

 ,  De deelnemers ervaren een goed voorbeeld van een interac-
tief thema, aangepast aan hun leefwereld, met aandacht voor 
iedereen.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jon-
geren aan.

2.  ACTIVITEIT ORGANISEREN 

 , Je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbe-
reidingen voor een goede afloop ervan.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

VERLOOP

Voorzie een thema voor je deelnemers.  Zorg ervoor dat de 
deelnemers het ‘totaalpakket’ ervaren, en dat je thema zich niet 
beperkt tot een toneeltje van één minuut.  Laat de deelnemers 
ervaren welke positieve effecten zo’n thema kan hebben als ze er 
zelf een uitwerken voor tijdens een activiteit of een kamp.
Denk eraan dat een thema meer kan zijn dan een toneeltje.  Zo 
zijn er massa’s tussendoortjes die je kunt integreren in je thema: 
tafelmomentjes, de laver, wekmomenten, een slotmoment, enz.  
Laat je deelnemers tijdens de cursus eventueel zelf een kort mo-
mentje in thema uitwerken.  Stem het thema af op je doelgroep.
We wijzen er graag op dat het thema deel uitmaakt van het 
vormingspakket en bijgevolg een volwaardig blok is, mét doel-
stellingen.  Bereid het dus zeker in die optiek voor; zorg dat je 
bij eventuele controle kunt aantonen hoe die doelstellingen ge-
haald worden.

VRAGEN VOOR DE DEELNEMERS

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.
!  Deze vragen kun je pas op het einde van de cursus aan bod la-
ten komen en staan ook pas tegen het einde in het trajectboekje 
geschreven.  Voorzie daar tegen het einde van de cursus even 
tijd voor.
 

 , Op welke momenten tijdens de cursus kwam het thema naar vo-
ren?

 ,  Welk themamoment bleef bij jou het meeste hangen?  Waarom?
 , Op welke manier zorgde de begeleiding er tijdens het thema voor 

dat de sfeer goed zat?
 , Op welke manier zorgde de begeleiding ervoor dat je tijdens het 

thema meer deed dan enkel kijken?
 , Welke meerwaarde zou een uitgewerkt thema brengen voor een 

activiteit of een kamp in je eigen Chirogroep?

Thema
Dag 2, 3, 4, 5 en 6, 9 - 9.30 uur
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DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers geven aan wat er goed liep en wat er fout liep 
de dag ervoor.

 , De deelnemers oefenen in activiteiten evalueren en feedback 
geven.

COMPETENTIES BINNEN  
HET ANIMATORTRAJECT 

2.  ACTIVITEITEN ORGANISEREN 

 , Je geeft na afloop van een activiteit aan wat goed en slecht 
verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een volgende 
activiteit.

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organi-
seren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeter-
punten.

OVERZICHT EN DUUR 

De deelnemers beginnen elke dag met de blokken van de vori-
ge dag te evalueren.  Hiervoor kiest de begeleiding telkens een 
andere gepaste methodiek van 30 minuten.  Hieronder staat een 
lijst met methodieken om uit te kiezen.

De bedoeling is dat hier de blokken grondig geëvalueerd wor-
den, zodat op het einde enkel nog groepsmomenten e.d. geë-
valueerd moeten worden.  Zo zit alles nog vers in het geheugen 
van de deelnemers en is er op het einde meer tijd voor de per-
soonlijke evaluatie.

Overzicht methodieken

Met eten Creatief Zonder materiaal

 Het machien
 Complimentjes geven
 M&M

 Collage
 De boomstam

 Vingers gooien
 Houdingen

Visueel voorstellen In kleine groep / individueel Met een spel

 Kleur bekennen
 Thermometer
 Vuile was / propere was
 Rugzak
 Kaarsgesprek
 Vuilniszak, reiskoffer en schatkist

 Cassette
 Stille wanddiscussie
 Duogesprek
 Doorschuifbrief

 Vissen
 Stoelendans

Dagevaluatie 
Dag 2, 3, 4 en 5, 9.30 - 10 uur
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METHODIEKEN + MATERIAAL 

HET MACHIEN 

Het Machien maak je snel door bekertjes met verschillende soor-
ten drankjes (zoete en zure) en lege bekertjes in een schoendoos 
te zetten.  Maak bovenaan in de schoendoos gaatjes om rietjes 
door te steken zodat er in elk bekertje een rietje uitkomt.  Sluit de 
doos, en je Machien is klaar.
Iedereen neemt om beurten een slokje.

 , Zuur: vermeld een negatief punt
 , Zoet: vermeld een positief punt
 , Leeg: een algemene opmerking of vrije keuze

Materiaallijst:

 , Schoendoos
 , Bekertjes
 , Rietjes
 , Zoete en zure drankjes

EVALUATIE MET VINGERS GOOIEN 

De begeleiding haalt enkele punten aan van de activiteit en telt 
dan af.  De deelnemers ‘gooien’ punten door vingers op tafel te 
leggen.  Vijf vingers is zeer goed, één vinger is slecht.  Natuurlijk 
kun je nog bijvragen stellen en kort de punten bespreken.

KLEUR BEKENNEN 

De deelnemers hebben een rode en een groene ballon.  De be-
geleiding stelt vragen over de verschillende activiteiten of over 
verschillende aspecten van één activiteit.  Als antwoord blazen 
de deelnemers telkens een ballon een beetje verder op: lucht 
blazen in de groene ballon betekent dat ze het goed vonden, in 
de rode ballon betekent dat het niet goed bevonden werd.  Op 
het einde kan iedereen aan de grootte van de ballonnen zien hoe 
de deelnemers het geheel vonden.

Materiaallijst:
 , Rode en groene ballon per deelnemer

VLIEGER 

Alle deelnemers schrijven hun evaluatie van de dag op een blad 
papier.  Daarna leren we vliegers plooien met dat blad en gooien 
we die in het rond.  Iedereen zoekt een vlieger en leest wat erop 
staat.  Ben je het ermee eens of niet?  We luisteren naar ieders 
mening.

Materiaallijst:
 , Papier
 , Stiften

VISSEN 

Iedereen zoekt een stok van ongeveer een meter en hangt daar 
een stuk sjortouw aan met op het einde een haakje (bv. gemaakt 
van een paperclip).  De deelnemers zitten rond een zwembad-
je waar een kermiseend in ronddobbert.  De eerste die de eend 
te pakken krijgt, brengt iets aan over de cursus.  De rest van de 
groep kan hier nu verder op ingaan.
Variant: meerdere eendjes met telkens een ander onderwerp op.

Materiaallijst:
 , Stok
 , Paperclip
 , Sjortouw
 , Zwembadje
 , Plastic eendjes

HOUDINGEN 

Elke houding drukt een gevoel uit:
 , Liggen = ik geniet er nog van
 , Zitten = het zei me niet veel 
 , Staan = ik heb meer zin om verder te gaan

Ook gelaatsuitdrukkingen kunnen heel wat zeggen:
 , Glimlachen = ik voelde me echt goed, ik heb me goed geamu-
seerd

 , Geen spier vertrekken = ik voelde me niet zo slecht, maar je 
amuseren is toch wat anders

 , Droef kijken = eigenlijk viel het me tegen, ik voelde me niet 
thuis in de groep

Probeer het ook eens ruimtelijk
 , Dicht bij elkaar staan
 , Los verspreid
 , Naar een hoekje van het lokaal

STOELENDANS 

Zet een pro- en een contrastoel voor de groep.  Van op de stoel 
mag je in korte slagzinnen een speech afsteken over de kwaliteit 
van een blok/de dag/enz.

Materiaallijst:
 , 2 stoelen

CASSETTE 

Na een activiteit spreekt iedereen op een gemeenschappelijke 
cassette in wat ze van de voorbije activiteit vonden.  De bedoe-
ling is dat de anderen nog niet horen wat je inspreekt op de cas-
sette.  Daarna beluister je met de hele ploeg de hele cassette en 
bespreek je het geheel.

Materiaallijst:
 , Cassetterecorder
 , Lege cassette
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STILLE WANDDISCUSSIE 

Er hangen flappen aan de muur met daarop de onderwerpen die 
je wilt evalueren.  Iedereen loopt rond en schrijft commentaar op 
de flappen.  Anderen kunnen hier dan weer op reageren.

Materiaallijst:
 , Flappen
 , Stiften

RUGZAK 

Teken een grote rugzak op papier, waar de cursisten alle blokken 
in moeten plaatsen: bovenaan waar ze het meest aan hebben ge-
had, onderaan wat wel interessant was maar wat ze niet direct in 
de praktijk nodig hebben.  In de zijzak komen bijvoorbeeld zaken 
waar ze direct naar kunnen teruggrijpen, enz.  Wie plaatst wat 
waar en waarom?

Materiaallijst:
 , Papieren met rugzak op
 , Pennen

THERMOMETER 

Geef elk onderwerp dat je wilt evalueren een thermometer.  Laat 
de cursisten de thermometer inkleuren naargelang hoe warm 
(goed) zij het onderwerp vonden.

Materiaallijst:
 , Onderwerpen met thermometertje naast getekend
 , Kleurpotloden

DUOGESPREK 

Iedereen krijgt vijf etiketten en een balpen.  Iemand van de bege-
leiding loopt rond op een afgebakend terrein.  Als hij of zij ‘duo’ 
roept, zoeken alle deelnemers een partner.  De begeleiding stelt 
een vraag, en in de gevormde duo’s voeren de deelnemers een 
kort gesprekje tot er opnieuw ‘duo’ geroepen wordt.  Op een eti-
ket vatten ze elk voor zich het gesprek samen: in één woord of 
een korte zin.  Dat etiket kleven ze nu op hun gesprekspartner.  
Daarna lopen ze rond tot er opnieuw ‘duo’ geroepen wordt.  Op 
het einde koppelen ze in de groep terug welke belangrijke pun-
ten eruit zijn gekomen.

Materiaallijst:
 , Etiketten
 , Balpennen

DOORSCHUIFBRIEF 

Aan het einde van de activiteit krijgen de deelnemers de moge-
lijkheid om een bezorgdheid of een opmerking over de activiteit 
te noteren op een blad papier.  Vervolgens schuiven ze dat blad 
door naar de volgende deelnemer, die er commentaar bij kan 
schrijven.  Het blad wordt verder doorgeschoven tot de begelei-
ding stop zegt.  Dan wordt alles verzameld en lees je wat erop 
staat.  Het resultaat bespreek je in groep.

Materiaallijst:
 , Een blad papier per deelnemer
 , Balpennen

M&M 

Er staan verschillende potjes klaar met M&M’s, gesorteerd per 
kleur.  Iemand van de groep doet een uitspraak over de dag of 
het blok en neemt een gekleurde M&M.  Iedereen die het ermee 
eens is, neemt een M&M van dezelfde kleur.  Op het einde mag je 
je verzamelde M&M’s opeten.

Materiaallijst:
 , M&M’s

VUILNISZAK, REISKOFFER EN SCHATKIST 

Iedereen schrijft drie zaken op drie papiertjes.  Het eerste pa-
piertje is iets wat tegengevallen is en wat je zo snel mogelijk wilt 
vergeten.  Dat belandt in de vuilniszak.  Het tweede is iets wat je 
bijgeleerd hebt en wat je de rest van je leven zal meedragen.  Dat 
gaat in de reiskoffer.  Het derde is iets wat je altijd zal koesteren.  
Dat gaat achter slot en grendel in de schatkist.

KAARSGESPREK 

De deelnemers zitten in een kring en hebben allemaal een kaars-
je voor zich staan.  Je mag allemaal iets zeggen wat je kwijt wilt.  
Daarna blaas je je kaarsje uit.

Materiaallijst:
 , Theelichtjes

COLLAGE 

De deelnemers maken aan de hand van een collage of een schrif-
telijke reportage duidelijk wat ze van de activiteit vonden.  Ze 
knippen krantenartikels uit, krantenkoppen, foto’s, enz.  Die knip-
sels kleven ze op, door elkaar of op een gerichte manier, zodat er 
een tijdschriftje ontstaat.  De deelnemers kunnen ook zelf een 
tekst schrijven of een tekening maken als ze dat willen.

Materiaallijst:
 , Een hoop tijdschriften of kranten met veel foto’s
 , Lijm
 , Scharen
 , Papier
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VUILE WAS/PROPERE WAS 

Elke deelnemer krijgt enkele uit papier geknipte broekjes en 
bloesjes: een deel proper en een deel vuil.  Op de vuile was 
schrijft je enkele negatieve puntjes van de dag en op de propere 
was schrijf je de positieve zaken.  Alle was wordt opgehangen 
aan twee waslijnen: vuil bij vuil en proper bij proper.

Materiaallijst:
 , Vuile wasjes
 , Propere wasjes
 , Balpennen
 , Draad

DE BOOMSTAM 

Elke deelnemer krijgt een tekening van een stam van een boom.  
De deelnemers zijn vrij die tekening aan te vullen naargelang 
hun gevoel over de voorbije dag.  Zo kun je een treurwilg teke-
nen of een boom die in bloei staat, je kunt er een huis bij tekenen 
of een koe die staat te grazen, enz.

Materiaallijst:
 , Papier met boomstammen
 , Kleurpotloden

COMPLIMENTJES GEVEN 

Iedere deelnemer krijgt M&M’s van iedere kleur.  Iedere kleur 
heeft een betekenis.  Het is de bedoeling dat ze de M&M’s bij de 
persoon leggen waar die betekenis het beste bij past.  Uiteraard 
mag de begeleiding ook zelf andere eigenschappen aan de ver-
schillende kleurtjes toekennen.

 , Blauw: geef dit aan de persoon die jou vandaag aan het la-
chen heeft gemaakt

 , Geel: geef dit aan de persoon die jou vandaag gelukkig heeft 
gemaakt

 , Rood: geef dit aan de persoon wie je een warm hart toedraagt
 , Groen: geef dit aan de persoon die je vandaag geholpen heeft 
met iets

 , Oranje: geef dit aan de persoon die je verbaasd heeft vandaag
 , Zwart: geef dit aan de persoon die ...  (zelf in te vullen)

Materiaallijst:
 , M&M’s
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DOELSTELLINGEN 

 , Deelnemers maken kennis met de verschillende elementen 
van spel: doel, inkleding, terrein, materiaal, uitleg, spelregels 
en aangepast.

 , Deelnemers leren de verschillende elementen van een spel 
gebruiken.

 , Deelnemers leren variëren met de verschillende elementen 
van een spel.

 , De deelnemers kunnen het verband tussen de verschillende 
spelelementen aanduiden.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je weet wat kinderen en jongeren kunnen en kennen en je 
houdt hier rekening mee.

 , Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent 
hun interesses en speelt daarop in.

2.  EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN 

 , Je voert een geplande activiteit uit, ziet toe op een goed ver-
loop ervan en stuurt bij waar nodig.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

MATERIAAL 

 , Wasknijpers   per leefgroep 42
 , Basisspelmateriaal (bal, wimpel, enz.)   per leefgroep
 , Stylo’s   1 per deelnemer
 , Grote flappen   enkele per leefgroep 
 , Alcoholstift   1 per leefgroep 
 , Papier   1 per deelnemer
 , Waslijnen   7 per leefgroep
 , Kopiëren: strookjes per spel en letter (zie p.133)   1 set 
per leefgroep 

 , Vlaggen  2 per leefgroep
 , Kegels  6 per leefgroep
 , Stoel  1 per leefgroep
 , Voorwerpen   16 per leefgroep
 , Bal   1 per leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 

 Deel 1: Spelletje spelen en letters DITMUSA bespreken (20 min)
 Deel 2: Waslijn + spel maken (70 min)
 Deel 3: De theorie  toepassen met het egotripperspel (20 min)
 Deel 4: Nabespreking (10 min)

THEORIE 

Bij dit blok kan de begeleiding het niveau van de deelnemers 
goed inschatten!

Deze theorie is uitgebreid voor de begeleiding en wordt in 
verkorte vorm overlopen met de deelnemers op basis van 
het gespeelde spel.  Het doel is dat ze weten wat de letters 
kunnen inhouden.  Dat wordt daarna ingeoefend.

DOEL 

Over opdrachtdoelstellingen en achtergronddoelen
Opdrachtdoelen zijn doelstellingen die je meegeeft aan je leden 
(deelnemers).  Ze staan zeer sterk in verband met het spel.  Ach-
tergronddoelen zitten in het hoofd van de (bege)leiding.  Het zijn 
doelen die de (bege)leiding wil bereiken met het spel of de grote 
activiteit.

Enkele voorbeelden:

Achtergronddoelstelling Opdrachtdoelstelling

 , Ik wil mijn ploeg leren 
samenwerken

 , Ik wil de leidersfiguur 
detecteren

 , Ik wil mijn ploeg 
stimuleren in creatief 
denken.

 , Ik wil de leefwereld van 
mijn rakwi’s leren kennen.

 , Ik wil mijn tito’s eens goed 
afmatten en laten razen 
tijdens de examenperiode.

 , Ik wil een gesprek 
aangaan over een 
multiculturele 
samenleving.

 , Breng met de hele groep 
het flesje zo snel mogelijk 
naar het eiland, zonder de 
grond te raken.

 , Som tien idolen op.
 , Breng goud over van de 
Goldrushbank naar de Jet 
& Billbank zonder door 
rovers gesnapt te worden.

 , Verzin vijf zaken die 
anders zijn in een Turks 
gezin dan in je eigen 
gezin.

Buiten bereik en binnen beleving
Een goede speldoelstelling is er een die net buiten het bereik van 
de spelers ligt.  De deelnemers mogen niet het gevoel hebben 
dat ze de doelstelling ‘eens rap zullen waarmaken’.  Ze moeten 
een uitdaging zien om eraan te beginnen.  ‘Binnen beleving’ wil 
dan weer zeggen dat de spelers het geloof moeten behouden 
dat ze de doelstelling kunnen bereiken.  De spelers moeten aan-
voelen dat het haalbaar is.

Een voorbeeld: speelclubbers vechten graag met hun leiders.  Dat 
doen ze niet individueel want dat valt absoluut buiten beleving.  

DITMUSA
Dag 2, 10 - 12.30 uur
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Een speelclubber weet dat hij in z’n eentje niet sterk genoeg is is.  
Samen vliegen ze echter graag rond de nek van de leiders.  Want 
ook al is het doel buiten bereik, de speelclubbers geloven dat ze 
samen ooit kunnen winnen: binnen beleving, dus.

HULPVRAGEN

 ,  Wat is het doel van het spel?
 ,  Is het spel realistisch, realiseerbaar?
 ,  Weet de spelleiding voldoende hoe het spel gaat?
 ,  Weten de spelers voldoende hoe het spel gaat?
 ,  Wordt het spel eventueel opgedeeld in meerdere doelen?
 ,  Welk ander doel zou je aan het spel kunnen geven om het 
nog leuker te maken?

INKLEDING VAN HET SPEL 

Bij inkleding denken we onmiddellijk aan allerhande grappige 
attributen, sprekende kostuums, veel make-up, enz.  Sommigen 
mobiliseren de hele vriendenkring en familie om aan het nodige 
materiaal te raken.  En of je nu ribbel- of aspileiding bent: het 
geeft iets extra’s aan je activiteit.
Je verkleden is echter nog geen garantie voor een geslaagde 
activiteit!  Ben jij werkelijk kabouter Snor die de speelclubbers 
wil leren paddenstoelen inrichten of ben je leider Piet of leidster 
Imke met een kabouterpakje aan?  Als je kostuums en attributen 
bij je hebt, moet je ze ook gebruiken.  Je kunt, behalve jezelf ver-
kleden, ook het spel inkleden.  Zo zijn de knikkers die verzameld 
worden in het bos niet langer knikkers maar de deurknopjes van 
de kabouterhuisjes.  Ook dat is inkleding.  Wie oog heeft voor 
inkleding van de activiteit en daarbij aandacht schenkt aan de 
nodige verkleedattributen, vergroot de kans op betrokkenheid 
van de leden.  En natuurlijk zijn we niet iedere week kabouter 
Snor die opnieuw parels verzamelt.

Inkleding is meer dan je verkleden alleen.  Hou je rolletje tijdens 
het spel vast.  Gebruik je inkleding ook in je inleiding én na het 
spel.  Voorbeeld: als je een schat gaat zoeken, hou dat dan vast 
tot je de schat gevonden hebt.  Maak gebruik van momentjes om 
je thema mee vorm te geven.  Gebruik de vieruurtjes en maaltij-
den om het meer te laten leven.

HULPVRAGEN

 ,  Is de inkleding plezant en fantasievol?
 ,  Maak je hierbij gebruik van materiaal, omgeving, verkleed-
kleren?

 ,  Zit de speluitleg in de inkleding?
 ,  Blijft de inkleding gedurende het hele spel?
 ,  Maakt de inkleding het spel boeiender?
 ,  Wordt het thema duidelijker door de inkleding?
 ,  Hoe wordt het thema voornamelijk duidelijk?
 ,  Welke andere inkleding kun je verzinnen als je het spel met 
een jongere of oudere afdeling zou spelen?

TERREIN 

De grootte van je terrein bepaalt mee de slaagkansen van je spel.  
Als je wilt dat spelers elkaar vaak tegenkomen, mag je het ter-
rein niet te groot maken.  Moeten de spelers elkaar ongemerkt 
kunnen besluipen of moeten ze tikkers kunnen ontwijken, dan 
baken je een groter terrein af.  Zorg wel dat het ook voor de tik-
kers haalbaar blijft.
Stel je vooraf de vraag hoe vaak iemand het terrein moet kunnen 
doorkruisen.  Als je bijvoorbeeld twintig keer van het ene kamp 
naar het andere moet kunnen lopen, is 250 meter zeer ver.  Je 
moet dan al minstens tien kilometer afleggen.

Klein terrein Groot terrein

 , Meer techniek nodig.  Met 
een verkeerde trap op een 
bal zal die sneller buiten 
het veld belanden, een 
afwijking van het traject 
zal sneller in het voordeel 
van de tegenstander zijn.

 , Meer betrokken, meer 
techniek.

 , Haalt de fysieke inspan-
ning naar beneden.  Het 
verhoogt ook de betrok-
kenheid omdat er ner-
gens een hoekje is waar 
de spelers zich kunnen 
verstoppen.

 , Meer tijd voor je een be-
slissing moet nemen om-
dat eventuele tegenstan-
ders langer wegblijven.

 , Minder techniek, meer 
fysiek.

De grootte van een terrein staat zeker niet alleen in relatie tot 
het beoogde doel en de vaardigheden van de spelers.  Het aan-
tal spelers is misschien wel de voornaamste factor voor de keuze 
van een terreingrootte.

Als je een gekend spel speelt op een nieuw terrein krijg je een 
heel nieuw spel.  Speel eens trefbal in de toilethokjes, tikkertje 
in een slaapkamer vol bedden, vakduwen op een berg zand of 
vlaggenroof in het materiaalkot.

HULPVRAGEN

 ,  Is het terrein goed gekozen, zijn er voor- of nadelen?
 ,  Is het terrein goed afgebakend?
 ,  Wordt er gebruik gemaakt van de omgeving?
 ,  Welk ander terrein kun je verzinnen om het spel nog leuker 
te maken?

MATERIAAL 

We kunnen hopeloos uitweiden over hoe materiaal je spel kan 
beïnvloeden.  We beperken ons hier tot enkele regeltjes die je 
best kunt onthouden.
Hoe groter het voorwerp, hoe gemakkelijker je het kunt behan-
delen.  Een grotere bal zul je bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen 
aanpakken, je kunt er ook eenvoudiger tegen trappen.  Natuurlijk 
geldt dat alles maar tot een bepaalde grootte.  Een speelclubber 
kan niet gemakkelijk een wereldbal vangen.

Hoe zwaarder het voorwerp, hoe meer kracht er nodig is.  Dat 
maakt het gebruik ook moeilijker.  Lichte, zachte voorwerpen 
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voelen veiliger aan.  Ze zullen niet zo snel verwonden of mensen 
afschrikken.

Denk aan de veiligheid en de haalbaarheid.  Materiaal dat te klein 
of te onhandig is, kan snel frustreren.
Een blik in het materiaalkot kan tot leuke ideeën leiden.  Alle bal-
len testen bij trefbal, ook de rugbybal en de springbal, of een spel 
met yoghurtpotjes.

HULPVRAGEN

 ,  Welk materiaal heb je nodig?
 ,  Staat het materiaal klaar voor je begint?
 ,  Gebruik je kosteloos materiaal?
 ,  Is het materiaal noodzakelijk voor het spel?
 ,  Welk ander materiaal kun je verzinnen om het spel nog leuker 
te maken?

 ,  Is het materiaal veilig, en handig voor dit gebruik?

UITLEG 

Laat een geheimzinnige stem op een cassettebandje de uitleg 
geven, verwerk de uitleg van je activiteit in een eenvoudig zoek-
spel, geef de uitleg op papier of maak er een show van.  Je moet 
maar op één ding letten: het moet duidelijk blijven!  Je kunt de 
volgende vijf fasen als leidraad nemen.

1. Verzamel al je spelers
Vraag iedereen om bij jou te komen.  Zorg ervoor dat iedereen je 
kan zien en horen.  Soms is het makkelijk als je hoger staat.  Bv. zij 
zitten en jij staat, of je staat op een stoel.

2. Zet je spelers in de spelsituatie
Een kring maken, in ploegjes verdelen, per twee gaan staan, enz.  
Probeer de spelsituatie zo goed mogelijk voor te stellen zonder 
dat de deelnemers ver van je weggaan.

3. Zeg wat je toont en toon wat je zegt
Terwijl je vertelt dat je iemand kunt verlossen door onder zijn of 
haar benen te kruipen, kruip je onder iemands benen door.  Wan-
neer je de bal naar de koningin van de andere ploeg gooit, zeg je: 
“Ik gooi de bal naar de koningin van de andere ploeg.”

4. Doe een proefspel
Zeg tegen de spelers dat je eerst een proefspel speelt.  Jij kunt 
dan zien of iedereen de uitleg begrepen heeft, je kunt bijsturen 
en de spelers hebben nog tijd om vragen stellen.  De punten die 
nu gemaakt worden, tellen niet mee.

5.  Start duidelijk het eigenlijke spel
Wanneer je ziet dat iedereen de speluitleg begrepen heeft, start 
je met het eigenlijke spel.  Geef dat duidelijk aan.  Vanaf nu tellen 
de punten.

HULPVRAGEN

 , Was de speluitleg van de eerste keer duidelijk?
 , Zit de uitleg logisch in elkaar?
 , Kun je de spelleiding zien?
 , Worden er hulpmiddelen gebruikt, zoals een tekening of 

voorbeelden?
 , Wordt het spel boeiend genoeg uitgelegd, met gebaren, een-
voudige taal?

 , Is de plaats waar de speluitleg gegeven wordt goed gekozen?

SPELREGELS 

Er zijn drie redenen waarom spelregels nodig zijn.

 , Veiligheid: Spelregels moeten de veiligheid bevorderen, 
zowel fysiek als psychisch. 
Fysiek, bv.: het hoofd raken bij jagersbal telt niet.  Je mag dus 
niet naar het hoofd gooien. 
Psychisch, bv.: in het nachtspel moet je per twee bij elkaar 
blijven.

 , Doelstellingen: Spelregels moeten in functie staan van de 
doelstellingen.  Ze moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken te 
scoren en tegelijkertijd te verhinderen dat er gescoord wordt. 
Bijvoorbeeld: bij een bosspel is de doelstelling ‘slim han-
del drijven om zo rijk te worden’.  Een spelregel hier-
bij is dat spelers enkel handel mogen drijven met spe-
lers van een andere ploeg.  Als ze dat ook met de eigen 
leden mochten, zou de doelstelling van het spel veran-
deren in ‘Met vrienden samenwerken en zo rijk worden’.  
Soms kunnen spelregels de doelstelling hinderen.  Een loop-
spel met een beetje tactiek kan door te veel spelregels snel 
veranderen in een tactisch spel met een beetje beweging.  
Het is maar wat je wilt, natuurlijk.

 , Het spel: De spelregels bepalen de inhoud van het spel.  Bij-
voorbeeld: handvoetbal speel je met de handen, bij een blind-
doekspelletje mag je niet kijken.

HULPVRAGEN

 , Zijn de spelregels niet te strikt, is er genoeg ruimte voor de 
inbreng van de deelnemers?

 , Moeten er geen regels aangepast worden?  Hoe?
 , Wordt het spel op tijd afgebroken?
 , Kun je het spel leuker maken door de spelregels te verande-
ren?

AANGEPAST 

Bij de A van DITMUSA ligt het accent op de activiteit of het spel.  
Pas je activiteit aan de situatie aan: het aantal leden, de tijd van 
het jaar, de speelduur, de leeftijd van je leden, enz.  Durf je activi-
teit om te gooien als de situatie verandert.  Het is dé manier om 
je spel nog te doen lukken.  Pas op!  Je spel aanpassen is vaak iets 
van de laatste vijf minuten.  Onverwacht komen er weinig leden 
opdagen, regent het juist of zijn de kegels in het materiaalkot 
verdwenen.

Het is goed dat leiding op Animatorcursus uitgebreid onderge-
dompeld wordt in de A van DITMUSA.  Aanpassingen doen aan 
spelen, terreinen, aantallen of weersomstandigheden is een re-
aliteit voor veel leiding in groepen in de stad.  Ga er niet te snel 
over.
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HULPVRAGEN

 , Zijn de inkleding en speluitleg aangepast aan de groep?
 , Is het spel geschikt voor alle leeftijden?
 , Wordt er rekening gehouden met weersomstandigheden, 
tijdsduur, enz.?

VERLOOP 
Dit blok bestaat uit twee delen.  In het eerste deel maken de deel-
nemers kennis met de theorie over DITMUSA.  In het tweede deel 
leren ze die theorie omzetten naar de praktijk.

DEEL 1: OPWARMEN (20 MIN) 

Start met een spel waarin alle elementen van DITMUSA aan bod 
komen.  De keuze is aan jullie of het een goed of juist een slecht 
voorbeeld is.  Dit mag een gekend spel zijn.  Op die manier kan er 
op een leuke manier gestart worden aan het blok, maar is er ook 
een concreet voorbeeld voor de aspi’s om naar terug te koppelen 
als de theorie overlopen wordt.
Bv.  honkbal, kiekeboe (10 tellen in de jungle)
Na het spel is er een kort terugblikmoment: ‘Wat is er jullie op-
gevallen?’

Dan overloop je de theorie.  Bij elke letter worden de deelnemers 
bevraagd naar hun ervaringen:

 , Waar kwam dit element aan bod in het spel?
 , Had je dit ook anders kunnen aanpakken?  Heeft iemand een 
ander idee?

 , Weet je nog een spel waarbij dit element belangrijk was?  Of 
aangepast was?  (Uit eigen kennis of ervaring.)

Schrijf de letters met het woord op een flap die tijdens de cursus 
kan blijven hangen in het lokaal.

DEEL 2: SAMEN STARTEN (70 MIN) 

De deelnemers gaan per twee staan.  De begeleiding kan de 
duo’s zelf verdelen als het nog vroeg in de cursus is.

In het leefgroeplokaal hangen zeven waslijnen op, één per letter 
van DITMUSA.  Dit kun je ook buiten doen als het wat actiever 
mag.  Voor een aantal spelletjes (zie bijlage) is een strookje 
gemaakt per spel en letter, zodat je per spel aan elke waslijn 
een strookje hebt hangen.  Elk duo kiest nu van elke waslijn een 
strookje, waardoor ze een volledig spelletje krijgen, want als 
je een invulling hebt voor elke letter van DITMUSA heb je ook 
meteen een spel!  Ze kunnen bijvoorbeeld alle strookjes van een 
van de oorspronkelijke spelletjes proberen te verzamelen, of 
een heel nieuwe combinatie maken.  Hiervoor hebben ze tien 
minuten.
De begeleiding kan hier eigen creativiteit gebruiken en een 
andere manier kiezen om de strookjes te verdelen.

Als elk duo een verzameling strookjes heeft, krijgen ze vijftien 
minuten tijd om hun spel verder vorm te geven.  Daarna speel 
je de spelletjes met de volledige leefgroep.  Elk deelnemersduo 

is dan even de leiding voor tien minuten: ze leggen hun spelletje 
uit aan de rest van de deelnemers en spelen het.

Na elk spelletje kies je met de begeleiding een van de letters om 
nu wat dieper op in te gaan, of een element dat opviel.  Nadien 
kun je hier nog naar terugverwijzen bij de nabespreking.

DEEL 3: INZICHTEN AANBRENGEN (20 MIN) 

De zeven spelelementen samen
Er zijn twee manieren om met de zeven spelelementen om te 
gaan:

 , 1.  Speltechnisch: als kapstok bij de voorbereiding en de bege-
leiding van spelen: “Ben ik niets vergeten?”

 , 2.  Variërend: bij gekende spelen een element veranderen om 
een nieuw spel te maken.

Egotrippersspel
Iedereen begint hetzelfde spel te spelen, bv. kat-en-muis.  Op een 
stoel staat een trommel.  Als je iets wilt veranderen, sla je erop en 
zeg je: “Ik, Nele, de grootste egotripper van het land, zeg dat we 
het spel vanaf nu in het bos spelen.”  Zo kun je een hele tijd door-
gaan terwijl iedereen iets mag veranderen.  We variëren een of 
meerdere letters van DITMUSA om zo tot vernieuwende spelen 
te komen.  Als je dat probeert, zul je merken dat het niet bij ieder 
element van DITMUSA even gemakkelijk gaat.  Je zult ondervin-
den dat je sneller en meer kunt variëren met inkleding, materiaal, 
terrein en spelregels.  Laat dat je echter niet tegenhouden om de 
andere ook te proberen.  Vaak loopt het ook allemaal wat door 
elkaar: als je het doel verandert, verander je meestal ook de spel-
regels, enz.  Dat is niet erg, natuurlijk.  Dat is zelfs de bedoeling.  
DITMUSA is geen schema om je strak aan te houden.  Meer nog: 
het spel wordt echt anders en leuk als je al die elementen door 
elkaar gooit, combineert en bijvoorbeeld je doel, je materiaal en 
je terrein tegelijk verandert.

Het variërend spoor van DITMUSA kun je nog eens opsplitsen: 
het moment waarop je gaat variëren.  Je kunt dat doen wanneer 
je je spel voorbereidt, een week op voorhand of zo.  Dat is een 
goede manier om altijd weer met nieuwe dingen op de proppen 
te komen.  Je kunt het ook doen tijdens je spelnamiddag zelf, 
omdat je leden anders reageren of om je spel nog een tijdje uit-
dagend te houden.

DEEL 4: AFRONDEN (10 MIN) 

Vragen over het spel:
Wat vond je van de spelen?

 , Hoe was de aanpassing?  Was dat een verbetering?
 , Welke letters vond je moeilijk om aan te passen?
 , Zijn er letters die veel of weinig aan bod gekomen zijn tijdens 
het spel?

 , Hoe kun je dit gebruiken als je een programma maakt?

Ervaringsvragen:
Hoe verloopt de spelvoorbereiding bij jullie lokale Chirogroep?

 ,  Vinden jullie voorbereiding belangrijk?  Waarom?
 ,  Wat doen jullie als er geen programma voorbereid is?
 ,  Wat vinden jullie moeilijk aan een programma maken?
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Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Welke letters verdienen misschien nog net dat tikkeltje meer aan-
dacht wanneer je een spel speelt/voorbereidt voor een Chirona-
middag?

 , Bij welke letters heb je ideeën gekregen waar je vroeger nog niet 
aan gedacht had?

 , Welke nieuwe spelvormen heb je geleerd of leren kennen?
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DOELSTELLINGEN 
 , Deelnemers kennen de basis van groepsdynamica.
 , De deelnemers weten wat begeleiden op maat betekent.
 , De deelnemers hebben inzicht in een groepsproces.
 , De deelnemers hebben inzicht in het begeleiden op maat van 
een groep.

 , De deelnemers weten hoe ze hun begeleidingshouding kun-
nen aanpassen aan de groepsdynamische fase waarin hun 
groep zich bevindt.

 , De deelnemers kunnen signalen herkennen van de verschil-
lende fasen van groepsdynamica en kunnen hierop inspelen.

COMPETENTIES BINNEN  
HET ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je hebt aandacht voor elk kind en elke jongere, en voor hun 
plaats in de groep.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je werkt samen met anderen aan een constructieve taak of 
een gemeenschappelijk resultaat.

 , Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

MATERIAAL 
 , Te kopiëren: opdrachten voor de leefgroep (zie p.139 e.v.)
 , Te kopiëren: schema groepsfasen op A3 (zie p.136)
 , Donkere ruimte met veel voorwerpen die op slot kan (1 voor 
alle leefgroepen samen)

 , Rugzak (gevuld)
 , Hangslot met drie cijfers om rugzak te sluiten
 , Te kopiëren: speluitleg voor in de rugzak (zie p.138)
 , Werkende gsm (1 voor alle leefgroepen samen)
 , Flappen met vragen
 , Stiften
 , Te kopiëren: vragen voor aan rugzak
 , Legomuur met cijfer op (1 voorbeeld + 1 set per leefgroep)
 , Fles cola
 , Blad cijfer positie C, dubbel geplastificeerd
 , Sudoku
 , Papier
 , Balpennen
 , Zeer specifieke foto van het domein (1 voor alle leefgroepen 
samen)

 , Snapchataccount (1 voor alle leefgroepen samen)
 , Volledig kaartspel (1 voor alle leefgroepen samen)
 , Dingen die per twee komen (1 paar per leefgroep)
 , Lege vlag (wit laken)
 , Verf
 , Penselen
 , Fietsband
 , Legopoppetjes (100 voor alle leefgroepen samen)
 , Plattegrond van leefgroeplokaal
 , Plattegrond van een Chirolokaal
 , Memorykaartjes: vragen + afbeelding (zie p.145 e.v.)

OVERZICHT EN DUUR 
 , Samen starten: chaosspel (60 min)
 , Inzichten aanbrengen: Memory-gesprek + uitleg fasen (45 
min)

 , Afronden: Lego-ploeg in leefgroeplokaal / in je Chirogroep 
(15 min)

Groepsdynamica
Dag 2, 14 - 16 uur
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THEORIE 
Er zijn drie fasen in het groepsproces: de beginnende groep, de evoluerende groep en de geïntegreerde groep (zie schema).

DE FASEN VAN GROEPSVORMING

HOE KUN JE ALS BEGELEIDING INSPELEN OP DE FASEN VAN GROEPSVORMING?

ROL  
BEGELEIDING

ZORGEN DAT DE 
DEELNEMERS 

ELKAAR LEREN 
KENNEN

GESPREK OP 
GANG BRENGEN 
EN BEGELEIDEN

JE STAAT TUSSEN 
DE GROEP

RELATIE TOT DE 
BEGELEIDING

AFHANKELIJK
TEGEN- 

AFHANKELIJK
INTER- 

AFHANKELIJK

ROL EN POSITIE 
DEELNEMERS

ONDUIDELIJK

 , Grenzen en 
afspraken aftasten

 , Sommigen 
profileren zich

 , Er ontstaan kliekjes

 , Ze weten wat ze 
aan elkaar hebben

 , Ze houden 
rekening 
met elkaars 
mogelijkheden

VEILIGHEID EN 
UITDAGING  

BIEDEN DOOR

STERK STUREND 
TE BEGELEIDEN

TE ZORGEN DAT 
IEDEREEN AAN 

BOD KOMT

DE GROEP  
VERANTWOOR-

DELIJKHEID  
TE GEVEN

FASEN
BEGINNENDE 

GROEP
EVOLUERENDE 

GROEP
GEÏNTEGREERDE 

GROEP

STRUCTUUR
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In welke fase een groep zich bevindt, hangt samen met:
 , De structuur binnen de groep (de samenhang tussen de deel-
nemers)

 , De relatie tussen begeleiding en deelnemers
 , De onderwerpen die aan bod (kunnen) komen in de groep

Als je hierin inzicht hebt, kun je een begeleidingshouding op 
maat van de groep toepassen.  We leggen de fasen hieronder uit.  
Het schema vind je op p. 137.

FASE 1: BEGINNENDE GROEP 

De groep vormt zich.  Je hebt als groepslid nog geen duidelijke 
rol en positie.  De ene gedraagt zich opvallend, de andere maakt 
grapjes, een derde kijkt de kat uit de boom, nog iemand obser-
veert vooral wat er gebeurt ...  Je hebt vaak een contrast tussen 
de stillere types en de lawaaimakers.

Er is nog geen duidelijke structuur binnen de groep.  Je ziet een 
aantal losse individuen met eigen verlangens, verwachtingen, 
motivatie ...  Langzaamaan zal je zien dat er deelgroepjes ont-
staan.  In een beginnende groep is er vooral nood aan informatie 
over elkaar en aan veiligheid.

Vragen bij de deelnemer 

‘Hoor ik erbij?  Wie is wie en welke positie heb ik in deze groep?  
Wat verwachten ze van mij?’

Jouw rol als begeleiding 

De deelnemers zijn sterk afhankelijk van de begeleiding.  Er is veel 
onzekerheid, dus de deelnemers verwachten van de begeleiding 
dat die veiligheid en structuur biedt.  We spreken van ‘afhanke-
lijkheid’ van de deelnemers ten aanzien van de begeleiding.

Als begeleiding moet je ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt 
om elkaar te leren kennen.  Bouw je kennismakingsspelen rustig 
op, dat zorgt voor de nodige veiligheid.  Zorg ervoor dat iedereen 
aan bod komt.  Geef structuur door een actief programma aan 
te bieden, duidelijk de leiding te nemen en veel samen te doen.  
Leg uit hoe het jaar zal verlopen en wat ze van jou als begelei-
ding mogen verwachten.  Zorg voor een ontspannen sfeer, pols 
naar de verwachtingen en heb aandacht voor wie weinig aan 
bod komt.  Wees zelf betrokken bij de groep, bv. door zelf mee te 
doen met de activiteiten.  Jouw gedrag geldt als voorbeeld voor 
de groep.  Stimuleer groepsopbouwend gedrag.

Accent leggen op 

Een beginnende groep kan/zal voornamelijk focussen op de ac-
tiviteit zelf en het ‘resultaat’ ervan.  Het doel van de activiteit, de 
gebruikte technieken en de spelregels staan centraal.  Is het doel 
van de activiteit bereikt?  Is het een goede activiteit?  Hoe heb-
ben we het aangepakt?  Zijn de spelregels goed gevolgd?

Deze fase wordt afgesloten als alle groepsleden weten waar ze 
aan toe zijn en hun plaats gevonden hebben in de groep.  Je hebt 

nu een klimaat waar iedereen aanvaard wordt en waar vertrou-
wen heerst.

FASE 2: EVOLUERENDE GROEP 

De manier van werken en de gemaakte afspraken worden be-
sproken en in vraag gesteld.  De deelnemers tasten grenzen af 
en proberen de begeleiding te beïnvloeden.  Iedereen probeert 
in deze fase een goede positie te verwerven in de groep.  Som-
migen profileren zich en testen uit hoever ze kunnen gaan in 
invloed uitoefenen in de groep.  Het gaat zowel om de (machts-)
verhoudingen ten aanzien van de begeleiding als tussen de le-
den onderling.  Deelnemers gaan op zoek naar gelijkgestemden 
en er ontstaan kliekjes.  Deze middenfase is zeer belangrijk voor 
de groepsontwikkeling.  De groep evolueert niet als deze fase 
vermeden of ontkend wordt.  Ofwel zal de groep sterker gaan 
samenhangen, ofwel zal hij uiteen vallen.

De subgroepjes die ontstaan zijn, zullen verder evolueren.  Er zul-
len conflicten zijn tussen die subgroepen.  Belangrijke thema’s 
zijn macht, je eigen positie en je invloed.  De groep heeft nood 
aan ruimte om te experimenteren maar ook aan veiligheid.

Vragen bij de deelnemer 

‘Welke macht en invloed heb ik?  Wie heeft er macht en invloed 
over mij?  Wie bepaalt wat we doen?  Wie heeft welk gezag en 
waarom?  Wat is mijn verantwoordelijkheid, en wat is die van an-
deren?’

Jouw rol als begeleiding 

De deelnemers stellen het gezag van de leiding in vraag.  Ze stel-
len heel wat vragen in verband met de activiteiten en de bege-
leidingshouding.  Ze zetten zich af tegen dit gezag.  We spreken 
van ‘tegen-afhankelijkheid’ van de deelnemers ten aanzien van 
de begeleiding.

Als begeleiding moet je zorgen voor een duidelijk kader en een 
structuur, maar bied je altijd ruimte voor inbreng van de deel-
nemers.  Neem minder de trekkersrol op.  Stimuleer initiatief en 
moedig mensen op de achtergrond aan om een actievere rol op 
te nemen.  Stuur de totstandkoming van een gesprek, niet de in-
houd.

Accent leggen op 

Een evoluerende groep is vooral bezig met de rollen die in de 
groep bestaan en opgenomen worden.  Het gaat dus minder om 
de activiteiten en de resultaten daarvan, maar meer om de groep 
zelf en de rollen die iedereen erin opneemt.  Hoe zit de groep in-
een?  Wordt er samengewerkt, tegengewerkt?  Wie neemt welke 
rol op?  Wie leidt/volgt?  Wie is actief/passief?
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FASE 3: GEÏNTEGREERDE GROEP 

Iedereen heeft nu een bepaalde rol en plaats in de groep.  Er is 
veel vertrouwen en de groep hangt goed samen.  Iedereen com-
municeert open met elkaar, de groepsleden weten wat ze aan 
elkaar hebben.  Ze nemen verantwoordelijkheid op ten aanzien 
van elkaar, van de begeleiding en van de activiteit.  Vertrouwen, 
vertrouwelijkheid en nabijheid zijn belangrijk.  Iedereen houdt 
rekening met elkaars mogelijkheden, en de groepsleden hebben 
het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn.  De groep is zelfstandig 
geworden.  Nu is er ruimte voor gevoelens van aantrekking en 
afstoting, van sympathie en antipathie, al dan niet openlijk geuit.  
Je wilt weten welke gevoelens anderen tegenover jou hebben.

Er ontstaan verbindingen tussen de verschillende subgroepen.  
De groep evolueert naar één hechte groep toe.  De groep heeft 
nood aan ruimte voor eigen initiatief en aan samen zijn.

Vragen bij de deelnemer 

‘Hoe ‘open’ kan ik zijn?  Ben ik wel geliefd?  Hoe persoonlijk zullen 
we met elkaar omgaan?  Welke mate van ‘afstand’ of ‘nabijheid’ 
nemen we in acht?  In hoeverre kunnen we elkaar vertrouwen 
en hoe kunnen we een dieper niveau van vertrouwen bereiken?’

Jouw rol als begeleiding 

De deelnemers zijn niet langer alleen afhankelijk van de bege-
leiding.  Ze worden meer en meer afhankelijk van elkaar.  Ook de 
begeleiding wordt meer en meer afhankelijk van de deelnemers 
om de doelstellingen te kunnen bereiken.  We spreken van ‘in-
ter-afhankelijkheid’ tussen begeleiding en deelnemers.

Als begeleiding sta je tussen de groep en geef je de groepsleden 
verantwoordelijkheid.  Geef hen veel ruimte voor eigen initiatief, 
heb aandacht voor informele momenten en voor eventuele per-
soonlijke problemen die in de groep ontstaan.  Werk veel met 
kleine, wisselende groepjes.  Let ook op non-verbale communi-
catie in de groep: achterover hangen getuigt bv. van desinteres-
se.

Accent leggen op 

Nu is er voldoende veiligheid in de groep om het over de on-
derlinge relaties te hebben.  Het gedrag of de emoties van de 
groepsleden kunnen als thema aan bod komen.  Wie doet wat in 
de groep?  Waarom gedraag jij je zo?  Op welke manier wordt een 
rol ingevuld (bv. democratisch of autoritair leiderschap)?  Hoe 
voel je je in de groep?  Welke gevoelens roepen gedragingen van 
anderen bij ons op?

VERLOOP 

Dit blok heeft de vorm van een chaosspel, met als thema inbre-
kertje / Hunger Games.  Doel van het spel: de eerste leefgroep 
die het voorwerp (in thema) bemachtigt dat in de gesloten ka-
mer ligt, is de winnaar.  Door het spel staan de deelnemers stil bij 
groepsdynamica en wie welke rol opneemt binnen de leefgroep.

SAMEN STARTEN: CHAOSSPEL (60 MIN) 

Start van het spel 

Op een lijn op het speelterrein ligt er per leefgroep een rugzak, 
telkens op gelijke afstand van elkaar.  Elke rugzak is gesloten met 
een driecijferig hangslotje.  Na het startschot rennen de leefgroe-
pen naar hun rugzak, waarna ze de code moeten kraken.

Aan elke rugzak hangt een blad met drie vragen (zie p.138).  Het 
antwoord is telkens een cijfer.  Die drie cijfers vormen de code 
van het hangslot.  De code van het hangslot is 2 – 6 – 9.

De rugzakken zijn gevuld met een heleboel materiaal (zie verder) 
en een blad met de speluitleg op (zie p.139).

Wat zit er in de rugzakken?
 , Speluitleg
 , Legoblokjes voor muur
 , Fles cola met het geplastificeerd blad erin met het cijfer  van 
positie C

 , Sudoku
 , Papier
 , Pen
 , Snapchat-account
 , 1 deel van het paar
 , Lege vlag
 , Verf
 , Penselen
 , Fietsband

Elke leefgroep krijgt twintig opdrachten om uit te voeren.  Voor 
elke volbrachte opdracht krijgt de leefgroep een beetje informa-
tie die ze nodig hebben om het spel te winnen:

 , Tien opdrachten voor een cijfer van een gsm-nummer
 , Tien opdrachten voor een tip van het voorwerp

Er zijn tien opdrachten die over groepsdynamische inhoud gaan, 
en tien om het spel gewoon leuk te maken.  Het is de bedoeling 
dat de leefgroep zichzelf organiseert om de opdrachten zo snel 
mogelijk rond te krijgen.  Dit zegt immers veel over de verhou-
dingen binnen de leefgroep en de rol van elk individu, die we ook 
bekijken bij de nabespreking.

Wanneer een leefgroep alle opdrachten uitgevoerd heeft, weten 
ze naar welk gsm-nummer ze moeten bellen en wat de geheime 
boodschap is die ze moeten geven: “Waarom zit er een paarse 
pinguïn in mijn broek?” Hierop antwoordt de andere kant: “Ik 
kom!  Ik kom!  Ik kom!”, met daarna de locatie waar de sleutel ligt.  
De leefgroep kan de sleutel gaan halen en daarmee het verduis-
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terd lokaal openen.  In dat lokaal (waar het dus zo donker moge-
lijk is) liggen een heleboel voorwerpen verstopt.  Wanneer ze het 
juiste – en enkel het juiste – voorwerp mee naar buiten nemen, 
heeft deze leefgroep gewonnen.  Handige tip: spreek een eind-
signaal af, zodat andere groepen weten wanneer het voorwerp 
gevonden is en het spel dus eindigt.

Cruciale rol begeleiding 

Als begeleiding ben je observator en noteer je zo goed mogelijk 
wat er allemaal gebeurt.  Het doel ligt bij de processen die zich 
afspelen in de groep, niet in het laten winnen van je leefgroep!  Je 
laat de verantwoordelijkheid voor het geheel aan de groep over.  
Je komt enkel tussen als de veiligheid in het gedrang komt.  De 
deelnemers zijn NIET op de hoogte van de observatieopdracht 
van de begeleiding.

Hoe observeren als begeleiding?
 , Noteer uitspraken die van belang zijn voor de groep.
 , Let verder zowel op verbale als op non-verbale signalen.
 , Als jullie met meerdere begeleiders zijn, is het misschien een 
goed idee om de groep mentaal te verdelen, zodat niet één 
iemand de hele groep in de gaten moet houden.  Je kunt ook 
wisselen tussen een observerende rol en een instruerende rol.

 , Kijk wie initiatief neemt en wie niet.  Wat maakt dat ze geen/
wel initiatief nemen?

 , Wie voert het woord?
 , Hoe werken ze samen?  Loopt het vlot?
 , Hoe verlopen interacties: wie pikt in op wie?
 , Zijn er mensen die zich nog ongemakkelijk voelen?
 , Zijn er ‘kantelmomenten’ in het verloop van de samenwer-
king?

 , Liggen de verhoudingen anders voor andere opdrachten? 

INZICHTEN AANBRENGEN: 
MEMORYGESPREK + UITLEG FASEN (45 MIN) 

We stellen de deelnemers een aantal vragen over het spel dat 
ze net speelden.  De vragen met tekening erbij worden elk op 
een A5-papier voorgesteld.  Op basis van een memory moeten 
de deelnemers de paren vinden.  Wanneer die gevonden zijn, be-
antwoordt de persoon die de kaart omdraait de vraag en volgt 
er een groepsgesprek.  De groepsconclusie op basis van dat ge-
sprek schrijf of teken je op het papier.  (We gaan ervan uit dat 
deelnemers inspelen op elkaars antwoorden.)  Die papieren kun 
je nadien in het leefgroeplokaal ophangen.  De antwoorden van 
de deelnemers kun je daarna als voorbeelden gebruiken bij de 
uitleg van de verschillende fasen, net als informatie die je als be-
geleiding of als deelnemer uit de opdrachten hebt kunnen halen.

Vragen die je aan de deelnemers kunt voorleggen:
 , Wat was je eerste indruk van de groep, nog voor je gestart 
was?  (klokje met start op)

 , Welke verwantschap zag je tussen de leden van de groep?  
(twee figuurtjes die elkaar omhelzen)

 , Wat zou er volgens jou gebeurd zijn als de opdracht door een 
andere groep werd uitgevoerd (bv. leidingsploeg, beginnen-
de leefgroep op cursus, enz.)?  (twee groepen)

 , Kende je de leefgroepbegeleiding en deelnemers van vroe-

ger?  Had dat invloed tijdens de startactiviteit?  (twee manne-
tjes met dezelfde Chiropull)

 , Vond je dat jullie bij het beëindigen van de opdracht meer 
groep vormden dan voordien?  (twee afbeeldingen: groep en 
individuen)

 , Hoe keek je tegen de opdracht aan tijdens de uitleg?  (ogen)
 , Met wie werkte je samen?  Welke factoren beïnvloedden dat?  
(twee Chiromensjes die iets samen dragen)

 , Hoe vond je dat de communicatie in de ploeg verliep?  (drie 
tekstballonnen met verschillende tekentjes in)

 , Werd er snel samengewerkt?  Was iedereen kritisch ten op-
zichte van elkaar?  (vraagtekens)

 , Was die verdeling van taken goed?  (bord met wegwijzers)
 , Hoe was de sfeer binnen de groep?  Samenwerkend of con-
currerend?  (twee figuurtjes hand in hand)

 , ...

AFRONDEN: LEGOPLOEG 
IN HET LEEFGROEPLOKAAL/IN JE CHIROGROEP (15 MIN) 

Voorzie een prent van het leefgroeplokaal en van een Chiro-
groep.  Iedereen van de leefgroep maakt een legopoppetje uit de 
stukken van de doos en reflecteert ondertussen over hun plaats 
in de groep.  Nadien plaatsen ze hun poppetjes om beurten op 
het papier en beantwoorden ze de volgende vragen.  Waarom 
heb je jezelf daar geplaatst?  Wat vind je daar zelf van?  Vraag 
zeker aan de groep of zij de indruk van die persoon delen, maar 
zorg er wel voor dat de veilige sfeer bewaard blijft.

Je kunt de evaluatie baseren op je observatie: pittige details, ma-
nier van werken en werk verdelen, leiding nemen, actief deelne-
men of niet, enz.

Als je nog tijd over hebt, kun je de methodiek opnieuw spelen, 
deze keer met hun positie binnen hun eigen Chiroploeg.

De volgende vragen kunnen een leidraad voor het gesprek zijn:
 , Hoe werden de taken verdeeld?
 , Was er coördinatie van het geheel (groepsleiding?), of werkte 
iedereen autonoom?

 , Wie nam er beslissingen?  Wie volgde?
 , Wat herinner je je nog dat ... deed?  Wat zegt dat over ...?
 , Welke houding nam jij aan?
 , Wanneer trad je de eerste keer een beetje naar voren in de 
groep?

 , Wie ervaarde je als leider en wie als volger?  Wie coördineerde 
het geheel?  Kwam hierin een keerpunt?

 , Was je zelf eerder een ‘leider’ of eerder een ‘volger’ in de groep?  
Hoe kwam dat?  Veranderde dat op een bepaald moment?

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.
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VRAGEN VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Hoe zou je de leefgroep op dit moment omschrijven?  Welke rol 
neem jij daarin op?

 , Op welke manier hecht jij nu al belang aan de groepsdynamica 
van je afdeling?

 , Wat kun je met de leiding doen om ervoor te zorgen dat je leden 
een toffe groep vormen?
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DOELSTELLINGEN 

 , Deelnemers maken kennis met de verschillende aspecten van 
‘een spel begeleiden’: veiligheid, observeren, waarderen, aan-
passen en stimuleren.

 , Deelnemers beseffen dat dit voorwaarden zijn om goede lei-
ding te zijn/worden.

 , Deelnemers weten dat ze die aspecten moeten toepassen om 
activiteiten te doen slagen.

 , Deelnemers wisselen uit over manieren om om te gaan met 
problemen.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jon-
geren aan.

 , Je weet wat kinderen en jongeren kunnen en kennen en je 
houdt hier rekening mee.

 , Je hebt aandacht voor elk kind en elke jongere, en voor hun 
plaats in de groep.

 , Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent 
hun interesses en speelt daarop in.

4. DE VEILIGHEID VAN KINDEREN 
EN JONGEREN WAARBORGEN 

 , Je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico’s 
in te schatten.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar.
 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig met respect 
voor elk kind en elke jongere.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan 
dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

MATERIAAL 
 , Zakje chips     1 per leefgroep
 , Bak drank met frisdrank en bier     1 per leefgroep
 , Lucifers    1 per leefgroep
 , Leidingskoord met fluit     2 per leefgroep
 , Touw voor kaas met gaten     1 per leefgroep
 , Aansteker     1 per leefgroep
 , Kopiëren: situaties     evenveel als er deelnemers zijn
 , Flappen met woorden van VOWAS     1 set per leefgroep
 , Balpennen     1 per deelnemer
 , Post-its     aantal per deelnemer
 , Veiligheidsfiches     1 per deelnemer
 , Kopiëren: rollen 30 minutenspels     evenveel als er deel-
nemers zijn.

OVERZICHT EN DUUR 

Belangrijk: dit blok heeft wat weg van het blok over begelei-
dingshouding dat later in de cursus komt, maar er is een belang-
rijk verschil: vowas gaat over een aantal aspecten waar elke leider 
of leidster op zou moeten letten, die essentieel zijn om tot goede 
activiteiten te komen.  In begeleidingshouding gaat het erover 
dat je verschillende manieren hebt om die aspecten aan te pak-
ken, waarbij het belangrijk is voor elke situatie de juiste houding 
te selecteren.

 , Deel 1: Ervaring opdoen (30 min)
 , Deel 2: Inzichten aanbrengen (45 min)
 , Deel 3: Toepassen van inzichten (40 min)
 , Deel 4: Afronden (5 min)

THEORIE 
(theorie aanbrengen na 30 min spel)

Nieuwe, jonge leiders en leidsters zijn zich ervan bewust dat het 
belangrijk is dat ze hun leden en hun achtergrondsituatie goed 
leren kennen.  Dat hoort bij de begeleidingshouding.  Op die 
manier zullen ze meer op maat van hun leden kunnen werken.  
Hoe beter je je leden kent en daarop inspeelt, hoe meer je het 
vertrouwen van de ouders wint.

Goede leiding ...
 , ... zorgt dat spelactiviteiten afgewisseld worden met zeer 
doelgerichte en productgerichte handelingen, en dan weer 
met wat aanmodderen en experimenteren.  In de Chiro willen 
we voor die afwisseling (helpen) zorgen.  Het is aan jou om 
nieuwe impulsen te geven aan het spel, om het aanmodderen 
geen verveling te laten worden.

 , ... speelt flexibel in op groepssituaties.  Je treedt afwisselend 
op als sfeermaker, instructeur, spelenman of -vrouw, deelne-
mer en begeleiding.

 , ... vindt het niet altijd nodig strak te begeleiden en je aan je 
programma te houden.  Gun je leden voldoende ruimte om 

VOWAS
Dag 2, 16.30 - 18.30 uur
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zelf inbreng te hebben in wat er gedaan wordt.  Pik hun idee-
en op en doe er iets mee.

 , ... is goed voorbereid, heeft een heel pak ideeën en ontwikkelt 
een grote creativiteit.

 , ... kent de leden goed (hun karakter, hun leeftijd, hun moge-
lijkheden en beperkingen) en waardeert hen allemaal.

 , ... is naast goede spelbegeleiding ook leiding van speelclub-
bers, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s met hun typische groeps-
sfeer en eigen karakter (zie Groeilijn).

 , ... heeft een goed contact met de leden.  Een open en recht-
vaardige houding is nodig om als begeleiding aanvaard te 
worden en dingen te kunnen doen.

De voorgestelde begeleidingshouding is er een die we kunnen 
aannemen voor alles wat we doen als leiding binnen de Chiro.  
We kunnen ze samenvatten in enkele begeleidingstaken: Vei-
ligheid, Observeren, Waarderen, Aanpassen en Stimuleren 
(=VOWAS). Eigenlijk zijn het de voorwaarden om goeie leiding 
te kunnen worden.  Als je daarin niet slaagt, mag je technische 
speluitleg nog zo perfect zijn, het spel zal moeilijk lopen.
Hieronder bespreken we elk van de aspecten wat dieper.

VEILIGHEID EN VERTROUWEN 

Creëer veiligheid voor je leden, zowel psychisch als fysiek.  Je le-
den moeten zich thuis kunnen voelen in de Chiro.  Bouw daarom 
elke week mee aan een herkenbare plek waar ze zichzelf mogen 
zijn, zich veilig voelen en graag gezien worden.  Het is belangrijk 
om als leiding het vertrouwen van de kinderen te winnen.  Le-
den moeten het gevoel hebben dat ze met al hun vragen bij jou 
terechtkunnen zonder dat ze bekritiseerd zullen worden.  In een 
(h)echte groep is er ook vertrouwen tussen de leden onderling.

Een leuk spel speel je best niet met onveilig materiaal.  Voor die 
fysieke veiligheid willen we je extra waarschuwen: voorkom on-
gelukken door een goede en verantwoorde opbouw van de acti-
viteit.  Veiligheid is een aspect waarbij je je niet afwachtend mag 
opstellen.  Als je twijfelt aan de veiligheid kun je het beter niet 
doen.
Anderzijds is het ook niet de bedoeling dat je de leden de hele 
tijd stil op hun stoel laat zitten om hen toch maar niets te laten 
overkomen.  In de mate van het mogelijke (en het wenselijke) 
moet je ongelukken wel vermijden, maar verantwoordelijkheid 
betekent ook dat je gepast kunt reageren als er toch iets voorvalt.

Je vindt de Veiligheidsfiches op chiro.be/veiligheidsfiches.  Per 
thema vind je op de fiches wat informatie over de wetgeving 
en een aantal tips.  De thema’s zijn: Verkeer, Te voet, Fietsers, 
Tochtactiviteiten, Alcohol en drugs, Seksualiteit, Hoogte, Vuur, 
Water, Voedsel, Inbraak, Elektriciteit, en Rustverstoorders.
Laat de deelnemers de fiches even zien en verwijs naar de web-
site.

OBSERVEREN 

Observeren is meer dan gewoon kijken.  Observeren is goed kij-
ken, interpreteren en dan iets doen met wat je bedacht hebt.

Waarom is observeren zo belangrijk?
 , Om iets beter te begrijpen

 , Om een denkpiste of vooroordeel bij te sturen
 , Om een mening te toetsen
 , Om iets nieuws ontdekken

Observeren kan echt leiden tot handelen.  Een spelregel aanpas-
sen, een lid straffen, ploegen evenwichtiger maken, gevaarlijke 
situaties vermijden, het enthousiasme opvoeren, de ideale loca-
tie vinden en een van je leden te hulp snellen.  Het kan allemaal 
het gevolg zijn van goed observeren.

Er zijn twee manier om te observeren.  Als je met z’n tweeën een 
afdeling begeleidt, kan de ene meespelen en de andere langs de 
kant observeren.

AAN DE KANT
Wie naast het spel staat, 
treedt op als een scheids-
rechter die het spel stuurt.  
Wie goed observeert, kan 
heel wat objectieve gege-
vens waarnemen.  Was de 
bal buiten?  Was het echt een 
fout?
Wie niet deelneemt aan het 
gebeuren, krijgt gemakkelijk 
het statuut van scheidsrech-
ter, waardoor er minder dis-
cussie kan ontstaan over win-
nen en verliezen.  Je hebt als 
scheidsrechter meer autori-
teit om dingen aan te passen.

MEESPELEN
Wie deelneemt, kan putten 
in een grasveld, gladheid 
van een terrein en de haal-
baarheid van het spel sneller 
ontdekken.  Liggen de twee 
kampen niet te ver uiteen?  
Zijn de teams even sterk?
Vooral gevoelsmatige zaken 
kun je veel beter opmerken 
als je meedoet.  Zijn er kleine 
irritaties, wordt er hard of vuil 
gespeeld, is het spel boeiend, 
gaan de leden op in het spel, 
enz.?
Je kunt als deelnemer ook in-
grijpen.  Zo kun je een minder 
betrokken speler er meer bij 
betrekken, de mindere ploeg 
wat competitiever maken (of 
de sterkere ploeg wat sabo-
teren), je kunt enthousiasme 
overbrengen, je kunt/moet 
het voorbeeld zijn van een 
goede speelhouding.

Belangrijk: je doel als observator-deelnemer is anders dan dat 
van de andere deelnemers.  Daar waar de doelstelling voor deel-
nemers vaak is het spel te winnen, is de enige doelstelling voor 
de observator ervoor te zorgen dat alle leden plezier beleven aan 
het spel.  De leiding wint een spel als alle leden het een leuke 
activiteit vonden.

WAARDEREN 

Je leden waarderen is elk kind waardevol vinden.  Probeer het 
goede in al je leden te zien en blij te zijn dat ze bij jou in de afde-
ling zitten.  Schenk aan alle leden evenveel aandacht: zowel aan 
degene die je het beste liggen (je lievelingen) als aan de leden 
met wie het minder klikt (het zeurende meisje met de snottebel, 
bijvoorbeeld).  Elk van je leden heeft talenten en goede kanten, 
door wie ze zijn, wat ze doen of wat ze kunnen.  Laat je niet af-
leiden door een slechte eerste indruk.  Zet vooroordelen opzij en 
daag jezelf uit om het goede te zoeken.  De inbreng van je leden 
leg je niet naast je neer of schuif je niet zomaar weg.  Je doet iets 
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met de ideeën, gevoelens en signalen van je leden.

Al je leden waarderen is niet eenvoudig: het heeft te maken met 
graag zien, veel geduld hebben, alsmaar nieuwe kansen geven 
en vooroordelen opzij zetten.  Wie erin slaagt zijn of haar leden te 
waarderen, zal merken dat de leden zich meer thuis voelen.  Het 
draagt bij tot een goede sfeer in je afdeling en het slagen van je 
activiteiten.

AANPASSEN 

Als leiding heb je meestal een aanpak of principes voor ogen 
voor een bepaald spel of een activiteit.  Maar eens je bezig bent, 
merk je dat het toch niet helemaal de juiste aanpak blijkt en moet 
je uitzonderingen maken, omdat mensen nu eenmaal belangrij-
ker zijn dan principes.

Bijvoorbeeld: je verwacht van je leden dat ze allemaal meespe-
len.  Enkel Joke, die klaagt over buikpijn, mag aan de kant blijven.  
Of je helpt je rakwi’s niet bij een kwis maar je houdt wel de ge-
makkelijkste vraag klaar voor als Pieter aan de beurt is.  Je aspi’s 
mogen tijdens een Chironamiddag niet roken, maar op bivak pas 
je de leefregels aan.

STIMULEREN (ENTHOUSIASMEREN) 

Probeer jouw enthousiasme over te dragen op je leden.  Het be-
gint met je eigen vertrouwen.  Beleef je er zelf plezier aan?  Laat 
mensen merken wat je ervan vindt.  Speel dus zelf zoveel moge-
lijk mee.
Zet leden ertoe aan om mee te doen – ook als het iets onbekends 
is of iets waar ze niet zo goed in zijn.  Met stimuleren wordt in 
geen geval bedoeld dat je je leden gaat forceren.  Je moet na-
tuurlijk met alle elementen van VOWAS rekening blijven houden.
Stimuleer je leden met positieve gedachten en beloningen, niet 
door te dreigen met straffen.  Beloningen hoeven niet altijd ‘ca-
deautjes’ te zijn.

Daag je leden uit, zorg voor een leuke inkleding, maak duidelijk 
waarom je iets kiest, geef je leden inspraak, enz.

VERLOOP 

DEEL 1: ERVARING OPDOEN (30 MIN) 

Om de deelnemers te laten kennismaken met de belangrijke ele-
menten van VOWAS spelen we een rollenspel.  Elke deelnemer 
krijgt een scenario waarin per minuut beschreven wordt welke 
rol ze moeten spelen (zie p.153-162).

Van minuut 1 tot 10: De deelnemers vormen een ploeg keti’s en 
spelen een spelletje ‘kaas met gaten’.  Twee deelnemers spelen de 
leiding, zij krijgen een leidingskoord met fluit.

Voordat het spel begint, zorg je er als begeleiding voor dat je 
een ‘kaas met gaten’-spel klaargezet hebt.  Dat doe je door tus-
sen twee bomen met touw een web te maken met grote en 
kleine gaten.  (Alle spelers moeten door de gaten kruipen zon-
der de touwen te raken.  Elk gat mag maar één keer gebruikt 
worden.)

Van minuut 11 tot 20: De deelnemers vormen een ploeg tito’s, 
die net pauzeert voor hun vieruurtje.  Twee andere mensen spe-
len de leiding.  (Je mag voor de wissel wat extra tijd nemen als je 
ziet dat het moeilijk is.)

Voor dit deel van het spel moeten er in het lokaal lucifers, een 
aansteker en een zakje chips liggen.  Je hebt ook een bak met 
verschillende drankjes nodig: frisdrank, water en bier.

Van minuut 21 tot 30: Twee andere mensen worden leiding, de 
rest wordt een ploeg speelclubbers.  Ze spelen ‘zwart schaap’: 
twee ploegen duiden elk een zwart schaap aan, het is de bedoe-
ling dat ze het zwart schaap van de anderen vinden.  Dat doen 
ze door tegenspelers naar hun deel van het terrein te dragen/
sleuren.  Als ze het zwart schaap in hun ‘hok’ krijgen, winnen ze.  
Maar wie het zwart schaap is, is geheim ...

Geef elke deelnemer een tijdverloopschema of scenario.  Het 
is de bedoeling dat je elke minuut zegt welke minuut het is, 30 
minuten lang.

Begeleidingstips:
 , De ene observeert (noteren kan helpen om later concrete 
voorbeelden aan te halen), de andere zorgt voor de praktische 
zaken en het verloop van het spel.

 , Zorg dat het nodige materiaal op tijd klaarstaat, anders kom je 
in de problemen met de timing.

 , Denk op voorhand na over wie welke rol krijgt.  Laat bij voor-
keur onervaren deelnemers leiding spelen, dan is dit voor hen 
een extra oefenmoment.

 , Leg je deelnemers op voorhand de bedoeling van het minu-
tenspel uit, en maak hen duidelijk dat ze duidelijk moeten (to-
neel)spelen, zodat iedereen altijd mee is met de situatie en 
daarop kan inspelen.  Ze mogen zich laten gaan (graag), maar 
moeten wel hun uitgeschreven rol volgen.  Overdrijven en 
daardoor vervelend doen is niet de bedoeling.  Hou hier ook 
tijdens het minutenspel een oogje op en leg het eventueel 
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stil om dit nog eens duidelijk te maken.  Leg even uit dat het 
gaat over de begeleidingshouding en hoe zij alles aanpakken, 
zodat ze hier ook op letten, en later het gedrag ook besproken 
kan worden.

 , Als je merkt dat het te snel of te traag gaat, kun je minder of 
meer dan 1 minuut per actie nemen.

DEEL 2: INZICHTEN AANBRENGEN (45 MIN) 

Na het minutenspel bespreek je de theorie van VOWAS.  Hiervoor 
is het belangrijk dat je die zelf hebt gelezen.  Op de website vin-
den jullie nog extra info over veiligheid op de Veiligheidsfiches.

Je hebt vijf flappen met de woorden van VOWAS erop verspreid 
over het lokaal: Veiligheid, Observeren, Waarderen, Aanpassen, 
Stimuleren.

De deelnemers hebben tijdens de afgelopen 30 minuten heel 
wat gezien en gedaan.  Vraag hen om op post-its op te schrijven 
wat ze belangrijk vinden in de houding van de leiding.  Iedereen 
moet minstens twee post-its invullen: iets dat zij ervaren hebben 
als goede aanpak en iets dat volgens hen een slechte aanpak is.  
Alle deelnemers hebben verschillende situaties gehad tijdens 
het spel, dus iedereen kan meepraten!

 , Hoe ging de leiding om met de situatie?
 , Wat hebben ze goed gedaan?
 , Wat zouden ze anders doen?

Overloop nu een voor een de flappen en de woorden die erop 
staan.  Deelnemers die voorbeelden hebben die bij een bepaald 
woord passen, plakken hun post-it op de juiste flap.
Je kunt ook nog andere vragen stellen en voorbeelden uit hun 
eigen Chirogroepen aan bod laten komen.

Voor begeleiding is het belangrijk om in een spel maar ook daar-
buiten altijd goed te observeren wat er gebeurt, aanpassingen te 
doen als dat nodig is, een veilige situatie te creëren voor je leden, 
je leden te waarderen om wie ze zijn of wat ze doen, en hen te 
stimuleren.  Die vijf voorwaarden om goede begeleiding te zijn, 
vind je terug in VOWAS.

Je kunt hier ook een actievere aanpak kiezen en werken met 
twee kanten: A = Ik heb iets positiefs gezien, B = Ik zou dit anders 
doen. Bespreek ook dat per spel.
De deelnemers kunnen uitbeelden wat ze gezien hebben.  Zoals 
‘bevroren’ standbeelden, waarbij je de standbeelden om beurten 
'aan zet’.  Bv. wat heeft de begeleiding goed gedaan bij het eerste 
spel?  Denk hierbij goed aan de tijd.  Wanneer alle standbeelden 
geweest zijn, bespreek je de situatie.  Hierbij is het moeilijker om 
alles te koppelen aan de woorden van VOWAS.  
Je kunt ook vertrekken vanuit de onderstaande vragen, zodat je 
vertrekt van de woorden en er telkens voorbeelden bij zoekt van-
uit het spel.  Bv. wanneer kwamen veiligheid en vertrouwen aan 
bod tijdens het spel?

Verdiepingsvragen per aspect 

Veiligheid/vertrouwen
 , Wanneer kwamen veiligheid en vertrouwen aan bod tijdens 
het spel?

 , Hebben jullie in je eigen groep regels over veiligheid?
 , Deel de Veiligheidsfiches uit en laat ze er wat in rondkijken.  
Staat er nieuwe informatie op waar je van opkijkt?

 , Wat vinden jullie over met vuur spelen of bier drinken?  Heb-
ben jullie hier afspraken over in jullie leidingsploeg of met je 
medeleiding?  Is er bv. een bob op kamp of weekend?

 , Als je de groep in ploegen verdeelt, hou je dan ergens reke-
ning mee?  Verdelen jullie de ploegen soms op voorhand?

Observeren
 , Wanneer kwam observeren op een goede/slechte manier aan 
bod?

 , Maak je met je medeleiding soms afspraken over meespelen?
 , Hoe kun je na observatie een spel aanpassen zonder dat het 
onduidelijk wordt of zonder hierover te overleggen met je 
medeleiding?

 , De leiding die mee ‘zwart schaap’ speelde: heb je dingen erva-
ren die je minder snel zou zien als je niet meespeelde?

 , Wat kun je leren uit ‘vrije momenten’?
 , Verander je soms een spel nadat je je leden geobserveerd 
hebt?

 , Hoe komen jullie te weten wat jullie leden van het spel von-
den?

Waarderen
 , Wanneer voelde je je wel/niet gewaardeerd tijdens het spel?  
Welk effect heeft dat?

 , Hoe kun je ervoor zorgen dat je iets kunt waarderen aan elk 
kind?

 , Hoe toon je dat je kinderen waardeert?
 , Luisteren jullie soms naar wat jullie leden willen doen?
 , Wat kun je waarderen aan kinderen die niet willen meespe-
len?

Aanpassen
 , Hoe kun je als leiding consequent zijn en toch de regels aan-
passen?

 , Hoe ga je om met de verschillende karakters in je ploeg?  Zijn 
de regels voor alle leden hetzelfde of kun je voor verschillende 
kinderen verschillende regels toepassen?

 , Op welke manier kunnen diversiteit en toegankelijkheid een 
rol spelen?

Stimuleren
 , Hoe kwam stimuleren aan bod in het spel?
 , Hoe kun je een lid belonen voor goed gedrag?
 , Hoe maak je je leden enthousiast?
 , Als er leden aan een spel niet durven meedoen, hoe krijg je 
hen dan toch zo ver?  En moet dat wel?
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DEEL 3: INZICHTEN TOEPASSEN (40 MIN) 

Verdeel je leefgroep in groepjes van drie.  Op een tafel in het lo-
kaal ligt een verzameling kaartjes open (zie bijlage) met telkens 
een situatie en op de achterkant plaats om te schrijven.

De groepjes nemen elk een situatie en zetten zich apart om een 
zo goed mogelijke oplossing te bedenken voor de situatie.  De 
oplossing schrijven ze op de achterkant, samen met de bijbeho-
rende VOWAS-letters van hun aanpak.  Als hun oplossing klaar is, 
gaan ze langs bij iemand van de begeleiding om hun oplossing 
uit te leggen en er wat feedback op te krijgen.  Daarna kunnen ze 
hun oplossing nog aanpassen.  Als ze klaar zijn met de situatie, 
leggen ze de kaart terug op tafel en kiezen ze een andere.
Het kan dus zijn dat er al oplossingen op de kaart staan die ze 
gekozen hebben.  Ze mogen die oplossingen dan gebruiken als 
uitgangspunt om een nog betere oplossing te bedenken.
De bedoeling is niet om zoveel mogelijk situaties op te lossen, 
maar om in het groepje interessante situaties te kiezen en daar-
over uit te wisselen.  Op die manier heb je na dit blok een heel 
aantal situaties die door alle groepjes beantwoord zijn.  Die kun 
je bijvoorbeeld morgen als input gebruiken in het blok over be-
geleidingshouding, of je kunt er op een ander moment met de 
hele groep nog verder op ingaan.

Hang na het blok de kaartjes op in het lokaal, ook de onbeant-
woorde.  Je kunt ze ook nog uitbreiden met situaties die in latere 
blokken naar boven zijn gekomen (en hun oplossing), om zo nog 
meer goede begeleidingstechnieken te verzamelen.

Het is leuk als dit deel als spel kan, met een soort scorebord, zo-
dat ze gedreven zijn.  Opgelet, het is niet de bedoeling dat ze 
het snel-snel gaan doen, dus de begeleiding mag streng zijn!  De 
beste of meest volledige oplossing krijgt punten, niet de snelste.  
Dit kan makkelijk met pionnen op een tafel of een symbool op 
papier dat op de muur geplakt is en omhoog schuift.  Je mag 
altijd situaties bij verzinnen als het vlot vooruit gaat.

DEEL 4: AFRONDEN (5 MIN) 

Om eens actief te eindigen, baken je in je lokaal vijf ‘gebieden’ af, 
waar telkens een letter van VOWAS bij hoort.  Stel de deelnemers 
een aantal vragen, waarbij ze zichzelf telkens zo snel mogelijk in 
een van de gebieden zetten, om visueel te maken wat elke deel-
nemer belangrijk vindt.

 , Als je terugdenkt aan jouw leiding: hebben zij deze letters 
toegepast?

 , Kwamen alle letters aan bod?
 , Welke letter is laatst op jou toegepast door iemand anders 
van de begeleiding?

 , Van welke letter heb je nog niet helemaal een idee hoe je die 
in praktijk gaat omzetten?

 , Welke letter vind je belangrijk?  Waarom?

Ervaringsvraag:
 , Op welke letter let jij het vaakst/minst?

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips 
voor trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je be-
geleidingsbundel.

VRAGEN VOOR DE 
DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Aan welke letters hecht je nu al veel belang?
 , Welke letters mogen wat meer aandacht krijgen?  Op welke ma-

nier?
 , Geef voor elk van de vijf letters een leuk en goed idee dat je opge-

pikt hebt en dat je weleens kunt gebruiken in jouw Chirogroep.
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Planning en taakverdeling 
Dag 2, 20 - 23 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers leren, door samen te werken, een planning te 
maken waarin iedereen zich kan vinden.

 , De deelnemers ervaren wat het is om compromissen te slui-
ten en beslissingen te nemen.

 , De deelnemers leren haalbare engagementen aan te gaan.
 , De deelnemers ontdekken waar ze bij een planning rekening 
mee moeten houden.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

2.  EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN

 , Je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbe-
reidingen voor een goede afloop ervan.

5.  RESPECTVOL HANDELEN

 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig, met respect 
voor elk kind en elke jongere.

6.  SAMENWERKEN

 , Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan 
dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat.

 , Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

MATERIAAL 
 , Te kopiëren: overzicht voor groepsleiding     1 per leef-
groep

 , Te kopiëren: rollen     1 set per leefgroep
 , Te kopiëren: kaartjes activiteiten op kamp     1 set per 
leefgroep

 , Stiften     paar per leefgroep
 , Papier voor verslag     paar per leefgroep
 , Pennen     per leefgroep
 , Flappen     1 per deelnemer

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Uitleg (10 min)
 , Deel 2: Vergadering om het kamp voor te bereiden (70 min)

 ➜ Planning van het kamp (20 min)
 ➜ Regels en afspraken op kamp (20 min)
 ➜ Voorbereiding (20 min)
 ➜ Activiteiten verdelen (10 min)

 , Deel 3: Nabespreking (100 min)
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THEORIE 
ALIVE!

Bespreek het belang van een aspiwerking als dit aan bod komt.  
Vermeld ook de Alive-actie, Aspibivak en Aspitrant, die de oran-
je spirit levend willen houden.  Kiezen voor een aspi-afdeling, 
ondanks een leidingstekort, is investeren in de toekomst van je 
Chiroploeg.
Aspi’s beleven hun laatste jaren als lid en worden klaargestoomd 
om leiding te worden.  Een goede aspiwerking is dus belangrijk 
voor de continuïteit van je Chirogroep.  Maar bij een leidingste-
kort is de aspiafdeling vaak de eerste die sneuvelt.  Daarom is er 
Alive: een promocampagne om de aspi’s aspi te laten zijn.  Lees 
de Alive-brochure op chiro.be/alive.  Uitgewerkte methodieken 
en spelen om je aspi’s warm te maken voor het leidingschap vind 
je op chiro.be/preleidingsvorming.

TAAKVERDELING 

Jullie hebben een ferme jaarplanning gemaakt met geweldige 
activiteiten?  Goed, maar die activiteiten moeten ook in elkaar 
gebokst worden, en daar is de hele leidingsploeg voor verant-
woordelijk.  Verdeel de taken aan het begin van het jaar, anders 
zal er al snel onduidelijkheid zijn over wie nu weer wat ging doen.  
Maak liefst een evenwichtige verdeling waar iedereen zich goed 
bij voelt.  Wij helpen je op weg!

(G)een levenswerk?

Als je nu materiaalverantwoordelijke wordt, heb je veel kans dat 
je die taak voor de rest van je Chirocarrière aan je been hebt.  
Bouwen op een stukje ervaring kan inderdaad geen kwaad, maar 
een rol mag niet verstikkend werken.  Iedereen moet kansen en 
mogelijkheden krijgen om te doen wat je graag doet of waar je je 
goed bij voelt.  Jaarlijks het takenpakket herzien en herverdelen 
is dus de boodschap.  Het zorgt bovendien voor een grotere – 
en gedeelde – verantwoordelijkheid.  Misschien is het een goed 
idee om sommige taken met jongere en oudere leiding samen te 
doen, dat is een eenvoudige manier om kennis over te dragen.

Focus op taken en niet op functies!

Het is belangrijk dat je vertrekt van taken en niet zozeer van 
functies die al bestaan.  Misschien wil niemand secretaris worden 
omdat je dan én naar de jeugdraad gaat én het gewest opvolgt 
én de groepsleiding bijstaat.  Als je die zaken opsplitst, vind je 
misschien wel drie enthousiaste kandidaten!  Het is met andere 
woorden beter om de functie aan te passen aan een takenpak-
ket, dan om de kandidaten in een functie te proppen.

Visualiseer draaglast

Overal zijn er mensen die meer willen en kunnen doen dan an-
deren, en mensen die te veel hooi op hun vork nemen.  Bewaak 
ieders takenpakket en hou het leefbaar.  Maak de taakverdeling 
zichtbaar.  Geef iedereen een potje waar ze een knikker in moe-
ten stoppen per dag dat ze met een bepaalde taak bezig zullen 
zijn.

Een taakverdeling in drie stappen! 

1.  STAP 1: WAT ZIJN DE TAKEN? 

Wat staat er dit werkjaar op de planning en wat kan onze ploeg 
aan?  Dat zijn de twee belangrijkste vragen waarmee een goede 
verdeling begint.  Op basis hiervan maak je een takenlijst waar-
mee de ploeg aan de slag moet.  Beschrijf de taken duidelijk.  Een 
algemene beschrijving als ‘vuilnis’ kan veel omvatten.  Door ‘vuil-
nis’ op te delen in ‘elke week vuilnis sorteren’, ‘op de klusjesdag 
naar het containerpark’, enz. wordt de draaglast van een taak dui-
delijk.  Zo weet je op voorhand wat je mag verwachten van een 
bepaalde opdracht.  De evaluatie zal makkelijker verlopen als je 
de taken duidelijk afgelijnd hebt.

2.  STAP 2: WIE PAST BIJ WELKE TAAK? 

Nog iets om rekening mee te houden: het (minimum)engage-
ment dat iedereen wil opnemen.  In welke mate kan of wil ie-
mand zich dit werkjaar inzetten?  Let daarbij op ieders persoonlij-
ke agenda en ‘whereabouts’.  Zo is het moeilijk om de jeugdraad 
op te volgen als je op kot zit.  En zo zit je beter niet in het fuifco-
mité als de fuif tijdens je buitenlandse stage valt.
Iedereen in de leidingsploeg is uniek en heeft andere talenten.  
Doe daar iets mee!  Net zoals je er rekening mee moet houden 
dat niet iedereen alles even graag doet.  Niets is zo demotiverend 
als een taak die je tegen je zin moet doen.

3.  STAP 3: EEN EVENREDIGE VERDELING

Je hebt nu een overzicht van enkele welomschreven klusjes.  
Splits ze op in lichte en zware, in eenmalige en doorlopende ta-
ken.  Overloop nog eens wie tot welk engagement bereid is en 
begin dan te ‘matchen’.  Het is belangrijk om tot een evenredige 
verdeling te komen: vermijd dat alle zware taken op de schou-
ders van enkele mensen terechtkomen.  Het ‘ideale’ eindresultaat 
is een duidelijke en gelijkwaardige taakverdeling waarbij ieder-
een weet wat er van hem of haar verwacht wordt en waarbij ie-
dereen zich goed voelt.

Tijdens het jaar

Herbekijk de taakverdeling telkens in het begin van het nieuwe 
jaar en geef iedereen de kans om van pakket te wisselen.  Wat je 
vorig jaar deed, wil je misschien nu niet meer doen en vice versa.  
Sta ook in de loop van het jaar stil bij de taakverdeling.  Krijg je 
al je opdrachten uitgevoerd of moet er iets herbekeken worden?  
Plan geregeld evaluaties in!

Meer weten?  chiro.be/groepsleiding
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JAARPLANNING </TITEL 3>

Je gaat met de hele leidingsploeg een weekend in afzondering, 
ver van iedereen.  Je zit bijna het hele weekend rond diezelfde 
tafel vol papieren.  Wat gaan we doen?  Hoe gaan we dat doen?  
Wanneer gaan we dat doen?  Een jaar is lang, maar soms niet lang 
genoeg om alle wilde plannen van de leidingsploeg erin te krij-
gen.

Tips!
Waarmee hou je rekening bij een jaarplanning?

 , Je hebt tijd nodig om te evalueren, te brainstormen en alles 
in een kalender te krijgen.  Onze beste tip: ga op plannings-
weekend.

 , Een planningsweekend is meteen een goeie ploegvormer.  
Geef een cadeautje aan je leiding, laat iedereen voor een ta-
felmoment zorgen, speel een actief spel, geef iedereen een 
geheim vriendje of speel gotcha onder de leiding.

 , Maak afspraken voor het hele jaar.  Wanneer wordt iedereen 
verwacht?  Wat zijn goeie redenen om niet te komen?  Wan-
neer start de vergadering?  Hoe en wanneer verwittigen we 
de leden bij extra activiteiten?  Hoe en wanneer houden we 
schoonmaak?  Wanneer moet de promo voor een activiteit af 
zijn?  Wat met laatkomers, roken, drank, enz.?  Kijk op de fiche 
‘afspraken maken’ voor meer tips!

De planning van je planning 

Dit is ons voorstel voor de agenda van jouw planningsweekend.

STAP 1: EVALUEER!  

Laat iedereen van de leiding zeggen wat hun topmoment van 
het voorbije jaar was.  Overloop het jaar met de groep en be-
spreek waar de hoogte- en dieptepunten lagen.  

STAP 2: WAT KUNNEN WE? 

Wat is de draagkracht van je ploeg?  Met andere woorden: hoe-
veel tijd kan de leidingsploeg in de Chiro investeren en wat bete-
kent dat voor de activiteiten die jullie willen organiseren?

Iedereen van de leiding krijgt twaalf linten.  Op tafel liggen ver-
schillende soorten kralen, elke soort staat voor een vorm van 
tijdsbesteding: familie, school, werk, Chiro, andere hobby’s en 
nietsdoen.  Per maand rijg je kralen aan een lint.  Elke kraal staat 
voor iets waar je een voormiddag, namiddag of avond per week 
mee bezig bent.  Als je bijvoorbeeld voltijds werkt, kun je tien 
werkkralen aan je lint rijgen.  Daarna vertelt iedereen in grote lij-
nen waar hij of zij mee bezig is, welke maanden hij of zij wat meer 
of minder tijd heeft en hoeveel tijd er overblijft voor Chiro.
Probeer nu met de hele ploeg conclusies te trekken.  Voorbeeld: 
in januari heeft de helft van de ploeg examens, dus vergaderen 
we dan niet.  Of we schuiven de eetkermis op naar een maand 
later omdat de voorbereidingen al beginnen tijdens de examens.  
Of we organiseren een activiteit minder of meer dan vorig jaar.

STAP 3: VERSE IDEEËN 

Een nieuwe ploeg staat voor nieuwe ideeën.  Je bent extra gemo-
tiveerd als je je kunt inzetten voor iets waar je echt zin in hebt.  Ga 
dus op zoek naar waar je ploeg echt goesting in heeft.

 ➜ STRAFFEVERHALENRONDE 

Laat iedereen per twee een kwartier lang aan elkaar vertellen wat 
ze in het verleden echt sterk vonden aan jouw Chirogroep, als lid 
of als leiding.  Probeer al die verhalen nadien op een grote flap in 
een schema te krijgen.

 ➜ LUIDOPFANTASERENRONDE >

Ga daarna opnieuw per twee zitten en vertel een kwartier lang 
aan elkaar hoe de Chiro van jouw dromen eruit zou zien.  150 
leden!  Elke eerste zondag van de maand pannenkoeken als 
vieruurtje, gebakken door de mama’s!  Tien springkastelen op 
ons terrein!  Na dat kwartier krijgt elk duo de opdracht om de 
drie beste dromen te kiezen en voor elke droom te zoeken naar 
acties om hem te verwezenlijken.

Voorbeeld: pannenkoeken als vieruurtje:
 , Elke maand drie andere ouders vragen die samen pannenkoe-
ken maken

 , Die ouders krijgen een bedanking
 , Leden verkopen in de winter de rest van de pannenkoeken 
voor een goed doel

STAP 4: KIEZEN! 

Je weet welke activiteiten je anders organiseert en hebt een lijst 
vol ideeën voor nieuwe activiteiten.  Je weet ook hoeveel energie 
je ploeg heeft om zaken te organiseren.  Dan is het nu tijd om te 
kiezen!  Plan niet te veel, dan heb je de kans om tijdens het jaar 
nog nieuwe ideeën uit te werken.  Steek liever meer tijd in een 
betere activiteit dan minder tijd in veel activiteiten.  Durf tradities 
in vraag te stellen, zeker als je er meer energie in steekt dan je 
er uit haalt.  Bepaal per activiteit wanneer de voorbereidingen 
starten, en wanneer je ze afrondt en evalueert.

STAP 5: KALENDER INVULLEN!  

Maak op enkele affiches een grote kalender met alle maanden en 
dagen op.  Vul daarop alle activiteiten in die je al weet: Chiroac-
tiviteiten die al vastliggen, examenperiodes, schoolvakanties 
en feestdagen, gewestactiviteiten, cursussen, sneeuwklassen, 
parochiefestijn, feestdagen, enz.  Daarna puzzel je je activiteiten 
ertussen.  Hou rekening met de voorbereidingstijd, probeer de 
ploeg te sparen in drukke periodes en voorzie genoeg ontspan-
ning voor de leiding zonder dat het te veel tijd in beslag neemt.

STAP 6: MAAK JE PLANNING BEKEND!  

Zet ze in je boekje en op je site, geef ze op een blaadje mee aan 
de leden, vertel erover op huisbezoek, enz.  Dat is nuttige infor-
matie voor ouders die familieweekends en vakanties willen plan-
nen.  Geef je kalender ook door aan het gewest!

WAT GEDAAN BIJ EEN LEIDINGSTEKORT?

 , De leidingsploeg kan een brainstormsessie doen om toffe ac-
ties te bedenken om leiding te werven.

 , De leidingsploeg kan het gewest inschakelen om met hen een 
workshop te doen om acties te bedenken.

Zie brochure ‘Leiding zoeken, binnenhalen en houden’.
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WAT GEDAAN BIJ EEN LEIDINGSOVERSCHOT?  </TITEL 3>

Het is eigenlijk een luxeprobleem, maar het kan ook voorvallen 
dat je net leiding te veel hebt.  Ook dat kan een probleem vor-
men.  Enkele tips over hoe je hiermee kunt omgaan:

 , Met je leidingsoverschot kun je naburige groepen met een lei-
dingstekort uit de nood helpen.  Je kunt zelf naar groepen toe 
stappen of aan het gewest laten weten dat je te veel leiding 
hebt.  De gewestmensen weten wellicht wel welke groepen er 
het beste extra leiding kunnen gebruiken.

 , Je kunt je aspiploeg ook laten kiezen: leiding worden of nog 
een jaartje aspi blijven.  Voor die ‘blijvers’ worden er ook vaak 
extra afdelingen opgericht, met namen als ‘superaspi’s’ of ‘as-
pi-plussers’.  Hier schuilt wel ergens het gevaar dat die ‘super-
aspi’s uiteindelijk nooit leiding worden.

 , Sommige groepen lossen hun leidingsoverschot op door ex-
tra afdelingen in het leven te roepen.  De ribbels worden bij-
voorbeeld nog eens opgesplitst in de pinkels en de ribbels, 
de speelclub bestaat uit mazzels en speelclubbers.  Sommige 
groepen richten ook een speciale afdeling op voor leden met 
een mentale beperking.

 , Als je echt veel te veel leiding hebt, kun je overwegen om 
in een dorp of gemeente zonder jeugdbeweging een Chiro-
groep uit de grond te stampen.

VERLOOP

OPWARMEN (15 MIN)

De deelnemers vormen samen een leidingsploeg.  Ze zitten daar 
als zichzelf, maar ze zitten nu samen in een Chirogroep.
Het is vandaag vergadering om het kamp voor te bereiden.  Ze 
kiezen iemand als groepsleiding.  Die krijgt een overzicht van de 
punten die besproken moeten worden en zal de vergadering lei-
den.  Iemand maakt het verslag.

Lees eerst de situatieschets voor, zodat je deelnemers zich volle-
dig kunnen inleven in op bivak gaan en de voorbereiding hier-
van!

In de bijlage staan enkele rolletjes.  Met de begeleiding schat je 
voor de start van het blok in of die nodig zijn.  Je kunt de rolletjes 
gebruiken in groepen die moeilijk praten of elkaar geen vragen 
stellen, of om stillere deelnemers te stimuleren om deel te ne-
men aan het gesprek.  Gebruik niet alle rolletjes tegelijk, anders 
gaat de inhoud verloren.  Kies degene die nuttig kunnen zijn voor 
jouw specifieke groep.

Sluit je ogen.  Het is zomer.  25 graden.  De bomen zijn helemaal 
groen.  Je ruikt de geur van vers gemaaid gras.  Je kunt de hele tijd 
in je Chiroshort of Chirorok rondlopen.  De wespennesten wach-
ten ons al op.  Het is weer die tijd van het jaar: het bivak staat voor 
de deur.  
Je gaat je kamer binnen en begint je koffer klaar te maken om op 
bivak te vertrekken.  Verkleedkleren bij elkaar gezocht, genoeg on-
derbroeken mee en klaar is Kees.  Samen met de leiding ben je een 
hele week in de lokalen geweest om al het materiaal te knutselen.  
Het wordt een prachtig decor en jullie themabord zal schitteren!  
Het zware werk is nu aangebroken.  De koffers zijn allemaal bin-
nengebracht en de vrachtwagen kan ingeladen worden.  Een rijtje 
maken en vullen maar!

Geef mama en papa nog een dikke zoen en we zijn weg voor tien 
dagen plezier!  Voor we beginnen met spelen, moeten wel al die 
twintig tenten opgezet worden.  Samen met de aspi’s zet je alle 
tenten op en dan kan die vrachtwagen al uitgeladen worden, 
maar eerst een frisco als vieruurtje in de eettent.  Het materiaal 
staat op zijn plaats, de valiezen zijn in de juiste tent geraakt.  Dan 
is het nu tijd om je tent en materiaaltent in te richten, want opge-
past: binnen een uur zijn de leden daar al.

Nu kan het echte bivak van start gaan.  Je kijkt samen met je leden 
al reikhalzend uit naar de dagtocht, naar het zwembad, die fan-
tastische tweedaagse, de bezoekdag (met wenende kindjes met 
heimwee), de aspidag, en zoveel meer.
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SAMEN STARTEN (70 MIN) </TITEL 3>

Punt 1: Planning (20 min) 

De deelnemers maken een planning voor het kamp.  Ze krijgen 
een aantal kaartjes met activiteiten op: dagtocht, avondspel, lei-
dingswissel, kampdans, nachtspel, groepsspel, tweedaagse, as-
pidag, themamoment, enz.  Die kaartjes gebruiken ze om hun 
planning op tafel te maken.  Ze moeten kiezen wat ze gaan doen, 
wanneer, wie er meedoet, enz.

Op de achterkant staan er richtvragen die ze kunnen gebruiken.  
Dat zijn vooral elementen waar ze aan kunnen denken bij de 
planning.  Bv. welke afdelingen gaan op tweedaagse?  Let erop 
dat ze niet blijven uitwisselen maar tot een planning komen.  
Achteraf is er tijd voorzien voor verdere uitwisseling.

Punt 2: Afspraken op kamp (20 min) 

De deelnemers bespreken wat de afspraken zijn op kamp.  Moge-
lijke thema’s: roken, alcohol, slaapuur, gsm-gebruik, bezoekdag, 
aspi’s op de vergadering, liefjesdag, uitslapen, katers, wacht, bob, 
snoep, diensten, formatie, douchen.
De groepsleiding krijgt enkele thema’s hieruit om hen op gang te 
zetten.  Ze kiezen zelf of er extra afspraken bij komen.

Punt 3: De voorbereiding van het kamp (20 min) 

De ploeg spreekt af wanneer er geknutseld zal worden, wanneer 
de programma’s in orde moeten zijn, of iedereen altijd aanwezig 
zal zijn, enz.  Ook de groepsactiviteiten worden verdeeld voor 
wie die zal voorbereiden.

INZICHTEN AANBRENGEN (70 MIN) </TITEL 3>

Planning 

 , Hebben jullie te veel ingepland?
 , Met welke zaken hebben jullie rekening gehouden bij het in-
plannen?

 , Plannen jullie activiteiten in op een vaste dag?  Welke?  Waar-
om?

 , Hoe vaak vergaderen jullie bij de kampvoorbereiding?
 , Wat met taken die niet verdeeld raken?
 , Moeten elk jaar dezelfde activiteiten terugkomen?  Welke wel, 
welke niet?

 , Werken jullie met werkgroepen?
 , Evalueren jullie elke activiteit?  Wanneer?

Engagement 

 , Wat verwachten jullie van leiding?
 ➜ Moet iedereen evenveel doen?
 ➜ Moet iedereen elke zondag naar de Chiro komen?
 ➜ Moeten jullie op voorhand jullie engagement vertellen?

 , Wat doe je met leiding die weinig taken opneemt?
 , Wat doe je met leiding die te veel taken opneemt?
 , Wat zijn taken voor aspi’s?

 , Helpen aspi’s mee op activiteiten?
 , Wat als zij er niet kunnen zijn?

Vergaderen

 , Hoe vaak vergaderen jullie?
 , Vinden jullie het nodig om iedere week leidingskring te hou-
den?

 , Komen aspi’s mee vergaderen?
 , Wie leidt de vergadering?
 , Wie bereidt de vergadering voor?
 , Kun je punten aanbrengen voor op de agenda?

Regels en afspraken

 , Hoe komen jullie in de Chiro tot regels of afspraken?
 , Heeft iedereen hier zijn of haar zegje in?  Leiding?  Leden?  VB?  
Kookploeg?

 , Zijn er vaste en losse afspraken?
 , Wie bepaalt wanneer afspraken opnieuw bekeken worden?
 , Wat als afspraken niet nageleefd worden?

AFRONDEN (30 MIN) </TITEL 3>

De deelnemers kunnen vertellen wat ze meenemen uit deze uit-
wisseling, en noteren dat voor later.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Welke ideeën heb je gehoord in verband met de taakverdeling bij 
andere Chirogroepen?

 , Wat is volgens jou een goede manier om een leidingsverdeling 
te doen?

 , Welke taken passen het meest bij jou?
 , Noteer een aantal zaken die bij jullie in de groep niet bestaan en 

die misschien wel leuk zijn om eens over na te denken.
 , Waar hou jij bij het plannen volgens jou het beste rekening mee?  

Wat is er voor jou het belangrijkst?
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Begeleidingshouding 
Dag 3, 10 - 12.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , Deelnemers weten wie hun leden zijn en kunnen hierop in-
spelen.

 , Deelnemers reflecteren over hun eigen begeleidingshouding, 
ervaren wat een goede begeleidingshouding is en oefenen 
om zich die eigen te maken.

 , Deelnemers zien het belang in van goede communicatie met 
hun leden, medeleiding en de ouders van hun leden.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jon-
geren aan.

 , Je hebt aandacht voor elk kind en elke jongere, en voor hun 
plaats in de groep.

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als be-
geleider van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met 
je verbeterpunten.

4. DE VEILIGHEID VAN KINDEREN 
EN JONGEREN WAARBORGEN 

 , Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig, met respect 
voor elk kind en elke jongere.

7.  ENTHOUSIASMEREN 

 , Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren 
zin krijgen in een activiteit.

MATERIAAL 
 , Te kopiëren: Flair-test   1 per deelnemer
 , Rad met 6 kleuren   1 per leefgroep
 , Blaaspijp   1 per leefgroep
 , Propjesmateriaal   per leefgroep
 , Kaartjes om eigen vragen op te schrijven   per leefgroep
 , Pennen   per leefgroep
 , Flappen   1 per deelnemer

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Opwarmen (10 min)
 , Deel 2: Inzichten verwerven (40 min)
 , Deel 3: Inzichten toepassen via situaties en stellingen (40 min)
 , Deel 4: Zelfreflectie: eigen begeleidingsprofiel (25 min)
 , Deel 5: Slot (5 min)

THEORIE VOOR BEGELEIDING 

Babbelen over begeleidingshouding: enkele tips

 , We laten de deelnemers vertellen hoe zij situaties zouden op-
lossen.  We laten hen hun mening formuleren en vragen hen 
zichzelf bloot te geven in oefensituaties.  Geen gemakkelijke 
opdracht voor de deelnemers.  Pas dus op: alle reacties zijn 
het beluisteren waard en de moeite om verder over te discus-
siëren.

 , Breek nooit de mening van de deelnemers af.  Dat is erg con-
fronterend, zeker voor een jonge leider of leidster.  Ook de 
slechtste houding is een houding.  Je kunt die wel in vraag 
stellen en via vragen de deelnemers aan het denken zetten 
over hun houding.

 ➜ Waarom zou je het zo aanpakken?
 ➜ Hoe zouden anderen dat doen?
 ➜ Wat wil je bereiken bij je leden?  Wat is je doel?
 ➜ Is je doel daarmee bereikt?

 , Tegelijk willen we meegeven wat een goede begeleidings-
houding kan zijn.  In de Chiro staan we voor een visie: we 
willen ‘rechtvaardig zijn’ en ‘graag zien’.  Reacties van leiding 
die hier helemaal niet mee overeenstemmen, moet je in vraag 
stellen (zonder hierbij te ver in de richting van een visieblok 
te gaan).

 , Neem alle stellingen, vragen, rollenspelen, enz. vooraf al eens 
door met je medebegeleiding.  Wat is je eigen begeleidings-
houding, waar liggen de moeilijkheden, waar zal de discussie 
losbreken?  Check ook of je voor alle thema’s voldoende ach-
tergrondinformatie hebt.  Je kunt documentatie verzamelen 
over pesten, straffen & belonen, veiligheid & wetgeving, enz.  
Geen paniek, met je eigen leidingservaring geraak je al een 
heel eind op weg.

 , Als een discussie niet echt vlot, kun je advocaat van de duivel 
spelen.  Indien nodig kun je dat achteraf even duiden.

 , Je kunt gebruik maken van de verschillende begeleidings-
houdingen (typetjes) om een discussie op gang te brengen.

 , Voor aspi’s is het niet makkelijk om over zichzelf te reflecteren.  
Sommige eigenschappen zullen ze kunnen zien in eerdere si-
tuaties, zoals een keer zelf werking geven, in groepsverband 
met de aspi’s, misschien als leiding op een speelplein, enz.  
Het is belangrijk om hen te helpen om een situatie te vinden 
zodat ze vertrokken geraken.  Verder kunnen ze focussen op 
hoe ze willen zijn, zeker via het portret.
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THEORIE VOOR DEELNEMERS 

Begeleidingshouding?
Met ‘begeleidingshouding’ bedoelen we de eigenschappen die 
een leider of leidster definiëren (in hun invloed op kinderen, op 
Chiro, enz.).  We gaan in op de belangrijkste eigenschappen door 
de uitersten ervan duidelijk te maken.

WAAROP LEG JE ALS LEIDING DE FOCUS? 

Drie typetjes:

NAR
 , Speelt zelf graag mee.
 , Heeft spelbagage en creatieve spelideeën.
 , Kan die spelideeën uitwerken.
 , Speelt vaak een ingekleed rolletje / typetje.
 , Kan kinderen enthousiast maken, de vonk doen overslaan.
 , Kan inspelen op impulsen.
 , Plaatst het spelplezier centraal: een goed spel is een geslaag-
de namiddag.

BABYSIT
 , Kan zich inleven in de leefwereld van kinderen.
 , Kan kinderen benaderen volgens hun leeftijd.
 , Plaatst het kind centraal.
 , Is bezorgd over de gevoelens van het kind.
 , Heeft aandacht voor ieder kind apart.
 , Kan heel zorgzaam zijn.

GIDS
 , Voelt zich verantwoordelijk voor ‘de groep’.
 , Kan omgaan met conflicten tussen (groepen) kinderen.
 , Vindt dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden (ie-
dereen gelijk voor de wet).  Zal sneller straffen als ze tegen re-
gels ingaan, hecht minder belang aan het beeld dat kinderen 
van zichzelf hebben.

 , Staat stevig in zijn of haar schoenen.
 , Durft initiatief nemen.

De ideale 
begeleidingshouding

NAR
Focus op spelplezier

BABYSIT
Focus op het kind

GIDS
Focus op de groep
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BEN JE PLANNENDE OF SPONTANE LEIDING?  

De benadering van spontane leiding 

“Hé, daar ligt een bal.  Gaan we daar niets mee doen?”
“We gaan naar het bos!  Of nee, naar de speelplaats.  Of misschien 
toch binnen:”
“Jij bent de tikker.  En jij moet die tikken.  Maar je moet ook zien dat 
je niet getikt wordt.  Ah, en ook nog leventjes verzamelen.  En ... en 
... en ...”
“JA, dat doen we!”
“Ah, jij bent jarig?  Laten we een verjaardagsfeestje houden!”
“Hoe laat is het?  17 uur al?  Dan zullen we het vieruurtje maar eens 
uitdelen.”

Positief: Als impulsieve leiding kun je verrassend uit de hoek ko-
men.  Je staat open voor en gaat in op prikkels.  Je probeert maxi-
maal in te spelen op de omgeving en op de groep.  Er ontstaat 
geen sleur.  Elke dag kan volledig anders zijn.  Een beetje chaos 
kan vernieuwend werken en de dingen interessant houden.

Negatief: Je kunt de groep verliezen met de chaos, omdat je te 
weinig houvast biedt tijdens een Chironamiddag, of omdat het 
telkens een aaneenschakeling van kleine activiteiten is.  Wat als 
je activiteit stilvalt?  Grootse spelen vragen soms de nodige voor-
bereiding, bv. groots materiaal dat op voorhand verzameld moet 
worden.  Dit gaat aan jou voorbij.

De benadering van plannende leiding 

“Vandaag spelen we dit: (...)”
“Geen koek nu.  Pas als het 16 uur is, mag je je koek opeten.”
“Ik heb materiaal verzameld voor vandaag.  Het zal echt neig wor-
den!”
“Hier jongens, een briefje voor volgende week.  Zeker met de fiets 
komen!”
“De planning van de dag ziet er als volgt uit.  Eerst doen we dit, dan 
dit en dan dat.”
Je aspi’s komen aan in een lokaal waar een video-opname klaar-
staat die het begin uitlegt van de hele zondagactiviteit.  Jij bent al op 
locatie bezig met de verdere voorbereiding.

Positief: Als je op voorhand dingen plant, kun je de activiteit op-
timaal voorbereiden.  Je kunt uitdagend materiaal verzamelen en 
je weet altijd wat te doen.  De kinderen weten wat er zal gebeu-
ren.  Ze hebben een houvast.

Negatief: Als het niet loopt zoals gepland voel je je niet op je ge-
mak.  Er is weinig ruimte voor invloeden van buitenaf.  Je haat het 
om je activiteit te laten varen, als je leden duidelijk nood hebben 
aan een ander soort activiteit dan wat je hebt voorbereid.

DE LEDEN BESLISSEN OF DE LEIDING BESLIST 

De leiding beslist 

“Ik ben de baas, en iedereen moet precies doen wat ik zeg.”
“Je moet me niet tegenspreken, want daar kan ik niet tegen.”
“Er is maar één persoon die alles weet en dat ben ik.”
“De leiding heeft altijd gelijk.”
“We gaan toch dit spel spelen, ik weet dat het wel een leuk spel is.”

Positief: Leiding (net als ouders) weet vaak wat het beste is.  Je 
vermijdt besluiteloosheid.
Negatief: Je kunt té streng worden.  Kinderen hebben ook vrij-
heid nodig!

De leden beslissen 

“Wat denken jullie?”
“Hebben jullie daar zin in?”
“Tof idee!  We zullen dat eens proberen.”
“Ik vraag ook de stillere leden om hun mening.”

Positief: Iedereen maakt deel uit van de ploeg.  Iedereen mag 
hun mening geven.

Negatief: Altijd naar ieders mening luisteren kan veel tijd kosten.  
Leden zijn het ook vaak niet eens met elkaar (besluiteloosheid) of 
schatten de ‘leukheid’ van activiteiten verkeerd in.
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VAAK IETS NIEUWS OF HERHALING 

Vaak iets nieuws 

“Ik wil mij altijd inleven in de inkleding van het spel.”
“Ik wil een gewoon spel boeiend maken.”
“Het kan altijd beter, creatiever, origineler, enz.”
“Ik ken geen grenzen in mijn creativiteit.”

Positief: Veel variatie is stimulerend en maakt enthousiast.  Le-
den kijken uit naar wat ze volgende zondag gaan doen.

Negatief: Telkens iets nieuws uitleggen kost veel tijd.  Telkens 
iets nieuws maken maakt het misschien ook minder uitgewerkt 
en ‘goed’.

Herhaling 

De benadering van de routineuze leid(st)er:

“Ik speel dat spel graag en speel het dus altijd.”
“Ik hou van routine, ik sluit elke zondag graag op dezelfde manier 
af.”
“Regels en tradities zijn er en moeten er blijven.”

Positief: Kinderen houden van regelmaat en herhaling.  Zo voe-
len ze zich veilig in de groep.  Ze voelen zich thuis.  Spelen blijven 
bestaan omdat ze vaak leuk zijn en goed werken.

Negatief: Veel herhaling kan saai worden (en voorspelbaar).

Wat voor houding moet ik dan aannemen?
De beste houding en de beste leider of leid-
ster bestaan niet.
Het is de kunst om de gepaste houding aan te 
nemen bij elke situatie.
En die kan telkens anders zijn!

Er bestaat niet iets zoals ‘de perfecte begeleidingshouding’.  Ie-
dereen reageert anders op een bepaalde situatie, en elke situatie 
vraagt een andere aanpak.  De leiding moet inzien dat verschil-
lende situaties een andere aanpak vragen en dat ze daar aan-
dacht voor moeten hebben.  Uit ervaring kun je leren hoe je best 
reageert.  Als leiding besta je best uit al die ‘types’ van begelei-
ding.  Je zult wel merken dat bepaalde houdingen je beter liggen 
dan andere, en dat je elkaar daarin kunt aanvullen!

VERLOOP 

In het eerste deel (1 uur) leren de deelnemers verschillende ma-
nieren kennen waarop je naar begeleidingshouding kunt kijken.  
Ze denken na over welke houding in welke situatie gepast is en 
over welke houdingen hen het beste liggen of wanneer ze geen 
gepaste houding gebruikt hebben.  Vervolgens (1 uur) gaan we 
in een stellingenspel of groepsgesprek dieper in op heel wat ver-
schillende situaties, om de inzichten uit deel 1 te laten doordrin-
gen en uit te wisselen over hoe je situaties aanpakt met verschil-
lende houdingen.  Daarna (30 min) volgt een zelfreflectie waarin 
ze nadenken over hun eigen houding en hoe ze die kunnen ver-
beteren.

DEEL 1: OPWARMEN (10 MIN) 

Geef elke deelnemer een exemplaar van ‘De grote Flair-test’ 
(zie p.185).  Geef hen daarbij de opdracht om bij elke vraag op 
te schrijven hoeveel leiding uit hun eigen leidingsploeg zou 
kiezen voor optie A, B of C.  Als ze hun leidingsploeg nog niet zo 
goed kennen (voor aspi’s of nieuwe leiding) beantwoorden ze de 
vraag vanuit het perspectief van hun ouders en leerkrachten 
of hun aspigroep.  Overloop de resultaten nog niet, dat komt 
in deel 2.

Tips om hen wat te helpen:
 , Bedenk bij elke vraag één situatie, waar je dan iedereen van je 
medeleiding eens in plaatst (in plaats van voor iedereen van 
de leiding een aparte situatie te bedenken, dat geeft een ver-
tekend beeld).

 , Stel je voor dat jij kind was in die situatie, wat zou je dan willen 
dat je leiding doet?

DEEL 2: INZICHTEN VERWERVEN (40 MIN) 

Als je een grote leefgroep hebt, kun je voor dit deel van het blok 
de leefgroep in tweeën splitsen.  Dat verlaagt de drempel voor 
de rollenspelen en om zichzelf bloot te geven over hun houding.

Babysit, gids of nar?  

Wanneer iedereen klaar is met de Flair-test gebruiken we het re-
sultaat om te duiden waar je als leiding de focus op legt.  Teken 
nu de driehoek op een flap, met de drie namen, hun focuspunt 
en de overeenkomstige letters A-B-C.  Leg de theorie en voor-
beeldjes uit achter elke persoon.  Bespreek dan de resultaten van 
hun Flair-test:

 , Hoeveel variatie is er binnen hun (leidings)ploeg?
 , Hoeveel variatie is er tussen (leidings)ploegen?
 , Wat is de beste begeleidingshouding?
 , Wanneer gebruik je welke?

Laat de deelnemers zich daarna in de driehoek situeren volgens 
waar hun leden hen zouden plaatsen (of als ze nog geen leden 
hebben: waar hun leeftijdsgenoten hen zouden plaatsen).  Wat 
zijn de pluspunten en de valkuilen van deze extremen?
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Voor begeleiding: die drie rollen zijn voor deelnemers een mak-
kelijke houvast om zichzelf of andere leiding mee te vergelijken.  
Probeer in de loop van het blok hun beeld van de typetjes gede-
tailleerd genoeg te maken en er vaak genoeg naar te verwijzen, 
zodat ze zelf de link beginnen te leggen.

Rollenspelen 

Voor de andere methodieken spelen we rollenspelen om de (ex-
treme) eigenschappen te ontdekken.  Het theoretisch kader han-
gen we dan op aan die ervaring.  Eén iemand van de begelei-
ding speelt telkens het leidingstypetje (bij deelnemers komt 
het vaak niet extreem genoeg over).  De deelnemers krijgen dan 
kaartjes met hoe ze zich moeten gedragen of misdragen tijdens 
het spel.  Ze mogen zich hier volledig in laten gaan.  Hoe fouter 
de situatie loopt, hoe makkelijker de begeleidingshouding ach-
teraf bespreekbaar is.  De medebegeleiding kan zich mee mis-
dragen met de ‘leden’ om het nog meer in de verf te zetten en de 
drempel te verlagen.

Na elk rollenspel volgt er een korte bespreking met de volgende 
vragen:

 , Hoe heeft de leider of leidster het aangepakt?
 , Wat vond je goed aan die aanpak?
 , Welk uiterste heb je hier gezien?  Wat is het tegenovergestel-
de?

 , Als je beide uitersten vergelijkt met elkaar, wat is er dan goed 
aan het ene?  Wat is er goed aan het andere?

Na de drie rollenspelen volgt een algemenere bespreking over 
begeleidingshouding.
BELANGRIJK: speel elk rollenspel maar kort!  Het idee is snel dui-
delijk, en de bespreking zelf is veel belangrijker.
Voor de aspi’s: leg de nadruk op je houding in de groep, en min-
der op het leiding zijn.  Het is voor aspi’s heel moeilijk, dus help 
hen vergelijkbare situaties zoeken.  Bv.  Een spel uitleggen bin-
nen de aspiploeg, voor een keer werking geven, speelplein, enz.

1.  Rollenspel i.v.m. inspraak van de leden (wie ‘beslist’):
Schipper-mag-ik-overvaren.  De leden stellen telkens opdrach-
ten voor, maar de leiding kiest die niet.

2.  Rollenspel i.v.m. spontaan zijn of plannen:
De ene van de begeleiding vraagt aan de deelnemers wat ze 
graag eens willen spelen.  Daarna spelen ze dat.  De medebe-
geleiding stelt spelletjes voor waar je materiaal voor nodig hebt, 
en wat dus jammer genoeg niet gaat.  Uiteindelijk kiezen ze een 
spelletje dat ze wel kunnen doen.

3.  Rollenspel i.v.m. veel herhaling inbouwen of voor veel vernieu-
wing gaan:
De leiding gaat voor een originele indeling van de groepen.  We 
zingen het liedje ‘Old MacDonald Had a Farm’.

Old MacDonald had a farm, E I E I O,
And on his farm he had some chicks, E I E I O.
With a chick chick here and a chick chick there,
Here a chick, there a chick, everywhere a chick chick.
Old MacDonald had a farm, E I E I O.

Tijdens de derde en de vierde regel moet je het dier uitbeelden 
waar je over zingt.  Komen aan bod: chick, cat, dog, mouse, cow, 
pig, horse.  De begeleiding kiest na elke strofe de beste twee en 
plaatst hen om beurten in groep één en groep twee.  We blijven 
zingen tot iedereen in een ploeg zit.

Mijn begeleidingshouding 

Na de rollenspelen passen we wat we gezien hebben toe op ons-
zelf.
Vul eerst de driehoek aan met drie lijnen die een schaal voorstel-
len tussen de uitersten van de andere eigenschappen 
(bv. spontaan <--------------------> gepland).
Bespreek met de groep of er zoiets bestaat als de ‘perfecte’ be-
geleidingshouding.  Hoe zou die er dan uitzien?  Leg uit dat de 
‘beste’ houding afhangt van de situatie, jezelf, de groep, enz.

Laat elke deelnemer nadenken over waar ze zichzelf zien in de 
driehoek en op de verschillende schalen.  Bespreek dat met de 
groep:

 , Welke houdingen passen ze toe?  In welke situaties doen ze 
dat?

 , Welke houding is minder hun stijl?  Waarom gebruiken ze die 
niet vaak?

 , Bedenk en noteer een situatie waarin je niet wist hoe te re-
ageren of waarin je misschien niet op de ‘beste’ manier ge-
reageerd hebt.  Bij voorkeur een situatie met je leden, maar 
eventueel ook een situatie met jou als lid (tegenover leiding 
of andere leden) of met ouders.

 , Bespreek de opgeschreven situaties:
 ➜ Hoe kwam het dat je niet wist hoe te reageren?
 ➜ Waardoor vond je dat je fout reageerde?
 ➜ Hoe zouden de anderen hierop reageren?
 ➜ Op welke manieren kun je op zulke situaties reageren?
 ➜ Hoe zou je beter kunnen worden in dit type van houding?  

Breng als begeleiding ook aan dat je natuurlijk niet alleen 
staat als leiding, en dat je medeleiding jou kan aanvullen.

DEEL 3: INZICHTEN TOEPASSEN 
VIA SITUATIES EN STELLINGEN (40 MIN) 

In het tweede deel van het blok gaan we dieper in op de aan-
gebrachte theorie met een methodiek waarin via verschillende 
categorieën vragen en ideeën over begeleidingshouding naar 
voren komen.

Voorbereiding:
 , Hang in het lokaal een rad op dat verdeeld is in zes vakken, 
met de volgende kleuren: groen, rood, geel, paars, blauw en 
oranje.  Hang het verticaal op, met een touw door het midden, 
zodat het kan draaien.

 , Verdeel de leefgroep in ploegjes van twee tot drie deelne-
mers.

 , Laat elke deelnemer op kaartjes onderwerpen, vragen en 
situaties schrijven waarover ze graag nog zouden praten in 
verband met begeleidingshouding.  Geef hen hiervoor vijf 
minuutjes tijd.  Verzamel daarna al die kaartjes, zij worden de 
groene categorie.

 , Bekijk met de begeleiding alle kaartjes en situaties op voor-
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hand na en sorteer de kaartjes voor in functie van wat jullie 
de vorige dagen al besproken hebben of waar de leefgroep 
nood aan heeft.

De methodiek gaat als volgt:
 , Het jongste groepje in de leefgroep begint.  Ze schieten met 
een blaaspijp naar het rad dat in het lokaal hangt (en dat de 
begeleiding laat draaien).

 , Afhankelijk van de geraakte kleur voeren ze de bijbehorende 
categorie uit.  De verschillende categorieën worden hieronder 
uitgelegd.  Daarna is het in wijzerzin aan de volgende ploeg.

 , Let er als begeleiding op dat dit stuk interessant genoeg blijft: 
als jullie bv. een gelijkaardige vraag al eens gehad hebben, 
laat dan nog eens gooien, enz.

De verschillende categorieën 

Reageren (paars)
Iemand trekt een vraag en leest die voor.  De persoon die de vraag 
trekt, moet antwoorden.  Nadien reageren de andere deelne-
mers.  Wat zouden ze zelf anders doen?  Begrijpen ze de reactie?  
De deelnemers mogen de verschillende begeleidingshoudingen 
gebruiken om hun reactie te staven of om er één te vormen.

Situaties (geel)
Lees de situatie voor.  Alle deelnemers leggen een groen of een 
rood kaartje voor zich om aan te duiden wat hun mening is.  Als 
iedereen een kaartje gelegd heeft, open je het gesprek en vraag 
je om de meningen te verduidelijken.

Eigen inbreng (groen)
Bij het begin van dit deel van het blok laat je de deelnemers con-
crete vragen op een kaartje schrijven.  Als ze op groen komen, 
mogen ze hun eigen vraag stellen aan de anderen.  De groep die 
de vraag stelt, heeft enkele minuten de tijd om alles te weten te 
komen over hun vraag.  Ze mogen dus aan de anderen bijvragen 
stellen totdat ze het ‘ideale’ antwoord gevonden hebben.  Heeft 
een groep geen vraag opgeschreven, dan mogen ze een vraag-
kaartje van de begeleiding gebruiken.

Intermezzo (rood)
Hier kun je kiezen uit pictionary of uitbeelden, afhankelijk van 
hoeveel actie je groep nodig heeft.  Wil je hier niet veel tijd aan 
besteden of ‘verliezen’, dan kan dit zeer kort.  Je kunt ook een spel-
letje doen dat aangereikt wordt door een deelnemer.  Dit blokje 
is vooral om de serieuze praatmomenten even te doorprikken.

Van 1 tot 10 (blauw)
De groep krijgt een situatie.  Daarin wordt een reactie van leiding 
gegeven.  Ze lezen de situatie voor en plaatsen die op een schaal 
van 0 tot 10.  0 betekent geen goede begeleidingshouding en 
10 betekent de beste begeleidingshouding.  De andere groepen 
mogen in discussie treden en de situatie hoger of lager plaatsen.  
De verschillende begeleidingshoudingen kunnen de deelnemers 
helpen om tot een gezamenlijk antwoord te komen.  Bij elke si-
tuatie horen enkele vragen die de deelnemers kunnen helpen.

Quiz (oranje)
Er wordt een quizvraag gesteld, waarbij elk groepje voor zichzelf 

hun antwoord opschrijft.
Daarna krijgt elk groepje een punt per juist antwoord.  De ant-
woorden in de bundel zijn vooral bedoeld als achtergrondinfo 
voor de begeleiding, je moet ze dus niet letterlijk voorlezen.  Geef 
de deelnemers wel zeker mee waar ze extra informatie kunnen 
vinden: op chiro.be, in het Tochtenboek, in de afdelingsboeken, 
in VAST EN verZEKERing (een brochure van Chirojeugd Vlaande-
ren) of op het verzekeringsdeel van de website (chiro.be/verze-
keringen).

DEEL 4: ZELFREFLECTIE: 
EIGEN BEGELEIDINGSPROFIEL (25 MIN) 

In het laatste stuk gaan de deelnemers nu heel persoonlijk re-
flecteren over hun eigen begeleidingshouding.  De methodiek 
is gedeeltelijk individueel om de drempel voor de deelnemers 
genoeg te verlagen.
Laat de deelnemers een portret maken van zichzelf als leiding.  
Ze tekenen een persoon maar fantaseren er ook voorwerpen, 
symbolen, kleuren, vormen, enz. bij die iets meer kunnen vertel-
len over hoe zij zijn als leiding.

Voorbeelden:
 , Politie-uniform: ik heb strikte regels en ik wil dat die nageleefd 
worden.

 , Iemand met twaalf armen: ik kan mijn aandacht goed verde-
len over alle kinderen van de groep.

 , Grote oren: ik sta open voor suggesties en kan goed luisteren.
 , Oogkleppen: ik volg alleen mijn eigen weg.

Tip voor begeleiding: leg duidelijk de nadruk op de inhoud of de 
uitleg achter wat ze tekenen.  De uitwerking en het tekentalent 
spelen absoluut geen rol (daar hoeven ze dus ook geen tijd in te 
steken).
Tip 2 voor begeleiding: dit is geen gemakkelijke opdracht.  
Coach elke deelnemer voldoende, zeker als ze wat vastzitten.  
Geef de deelnemers ook genoeg tijd om tot een beredeneerde 
tekening te komen, dan halen ze meer uit het volgende stuk.
Als iedereen hier ongeveer mee klaar is, gaan we verder.
Laat hen terugdenken aan een leider of leidster die ze ooit zelf 
gehad hebben, iemand van wie ze dachten: “Wauw, wat een goe-
de (bege)leid(st)er!”.

Laat hen voor zichzelf een lijstje maken met antwoorden op de 
volgende vragen:

 , Wat maakte dat die persoon als leiding zo goed was voor mij?
 , Welke specifieke eigenschappen waren zo leuk of goed?
 , Welke eigenschappen hadden een averechts effect op mij?

Laat hen daarna nadenken over hoe ze dat op zichzelf kunnen 
toepassen:

 , Over welke eigenschappen wil je graag zelf beschikken in de 
toekomst?

 , In welke eigenschappen wil je graag nog beter worden?
 , Welke eigenschappen kun je leren?

Laat hen op hun flap die eigenschappen met een andere kleur 
aanduiden of ze erbij tekenen.
Ze bedenken ook voor hun ideale leiding en voor zichzelf welke 
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begeleidingstypetjes erbij passen.
Als laatste denken ze na over zichzelf als leiding voor hun eigen 
leden.

 , Op welke manier maak je als leiding je leden gelukkig?
 , Welke eigenschappen zet je daarbij in?
 , Zijn dat eigenschappen die je al bezit?
 , Hebben sommige van jouw eigenschappen soms een ave-
rechts effect?

Die eigenschappen duiden ze in nog een andere kleur aan op 
hun flap.

Nadat ze met de laatste vraag aan de slag gegaan zijn, komen 
de deelnemers om beurten bij iemand van de begeleiding.  Daar 
gaan ze hun profiel voorstellen.  De bedoeling is dat de bege-
leiding hen verder laat stilstaan bij hun eigenschappen en mee 
helpt om ze concreet te maken.  Na dit gesprek hebben de deel-
nemers een persoonlijk begeleidingsprofiel.  Daarnaast hebben 
ze een goed idee van wat van hen goede leiding maakt (positie-
ve bekrachtiging!) en ze weten aan welke eigenschappen ze nog 
willen en kunnen werken.

Coachingtips:
 , Laat de deelnemers op hun gemak volledig vertellen wat ze 
getekend hebben.

 , Stel verduidelijkingsvragen:
 ➜ Wat bedoel je daarmee?
 ➜ In welke situaties is dit al tot uiting gekomen?
 ➜ Wat maakt dat je hier goed of minder goed in bent?

 , Stel vragen over aspecten die niet aan bod komen.  Hoe zien 
leden jou?  Medeleiding?  Leeftijdsgenoten?  Hoe ga je om 
met straffen en belonen?

DEEL 5: SLOT VAN HET BLOK (5MIN) 

Overloop in groep kort de volgende vragen:
 , Op welke van jouw begeleidingseigenschappen ben je het 
meest trots?

 , Aan welke zul je nog werken?
 , Wat neem je mee van dit blok?

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN 
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Naar welke eigenschappen kijk jij op bij andere leiding?
 , Op welke aspecten van je persoonlijke begeleidingshouding ben 

je wel trots?
 , Bij welke andere heb je nog werk voor de boeg?  Licht kort even-

tjes toe.
 , Geef een voorbeeld van iets wat jij soms weleens doet of wat je 

bepaalde (mede)leiding weleens ziet doen, waarvan je vindt dat 
het eigenlijk geen voorbeeld is van een goede begeleidingshou-
ding.

 , Geef drie ideeën die je meeneemt uit de gesprekken over leden/
medeleiding, straffen en belonen, en taken en verantwoordelijk-
heden.
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Creatief denken 
Dag 3, 14 - 16 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers kunnen verschillende brainstormtechnieken 
toepassen.

 , De deelnemers kennen de regels over brainstormen.
 , De deelnemers kunnen creatief omgaan met bestaande ele-
menten van een spel: materiaal, terrein, bestaand spel, enz.

 , De deelnemers kunnen op een respectvolle manier omgaan 
met ieders creatieve stijl, en spelen hierop in.

 , De deelnemers weten wat kinderen en jongeren leuk vinden 
en gebruiken dit bij de technieken.

COMPETENTIES BINNEN  
HET ANIMATORTRAJECT 

1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN 

 , Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent 
hun interesses en speelt daarop in.

2.  EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN 

 , Je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbe-
reidingen voor een goed verloop ervan.

MATERIAAL 
 , Kopiëren: brainstormtechnieken om op te hangen   1 set 
per leefgroep

 , Kopiëren: probleemstellingen   1 set per leefgroep
 , Lege A4-papieren   veel per leefgroep
 , Woordenboek   minstens 1 per leefgroep
 , Tijdschriften   minstens 1 per leefgroep
 , Leesboeken    minstens 1 per leefgroep
 , Kranten    minstens 1 per leefgroep
 , Potjes    3 per leefgroep
 , Kleine papiertjes    minstens 3 per deelnemer
 , Dobbelsteen    1 per leefgroep
 , Balpennen   1 per deelnemer
 , Lege poster    10 per leefgroep
 , Alcoholstiften    enkele per leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Opwarmen (10 min)
 , Deel 2: Opwarmen brainstorm (15 min)
 , Deel 3: Samen starten (15 min)
 , Deel 4: Aanbrengen inzichten (30 min)
 , Deel 5: Toepassen en afronden (45 min)
 , Deel 6: Nabespreking (5 min)

THEORIE 

Om creatief te kunnen en mogen denken, heb je ruimte nodig.  
Deelnemers moeten het gevoel hebben dat ze in een veilige om-
geving zitten waarin ze niet afgestraft worden voor wat ze zeg-
gen.  Er is geen juist of fout.

Voor brainstormtechnieken en creatief denken zijn er een aantal 
regels.  Het is belangrijk dat je die meegeeft aan de deelnemers 
(zie later):

 , Maak tijd voor creativiteit
 , Respecteer elkaar(s ideeën) en zorg voor openheid
 , Creativiteit kun je hebben maar ook leren
 , Vreemde ideeën kunnen nieuwe kansen creëren
 , Brainstormen is geen competitie
 , Als je brainstorm even stilvalt, is dat niet erg
 , We zijn creatief, maar ook resultaatgericht
 , Zeg nooit “nee”, zeg altijd “ja, maar ...”
 , Het is meer dan nadenken alleen
 , Laat ideeën de vrije loop en vel geen negatief oordeel

VERLOOP 

DEEL 1.  OPWARMEN (10 MIN) 

We spelen met de deelnemers een van de volgende twee spelle-
tjes om hun creativiteit te stimuleren.

Wat een verhaal!  

Hierbij schrijft iedereen van de groep een stukje van een verhaal 
zodat je uiteindelijk verschillende verhalen krijgt.  Iedereen (of 
enkele deelnemers) schrijft een eerste zin op hun blad, plooit 
het beschreven gedeelte om en geeft het blad door aan hun 
linkerbuur.  Die schrijft dan een tweede zin, plooit weer om en 
geeft weer door.  Dat gaat verder tot alle bladen de cirkel rond 
gegaan zijn.  Om het spel wat in goede banen te leiden, kun je als 
begeleiding voorbeeldzinnen geven die de deelnemers moeten 
aanvullen.

 , Er was eens een ...
 , Die woonde in een heel mooi ...
 , Hij/zij ... heel graag en haat het om te ....
 , Daarom gaat hij/zij elke dag ...
 , Als hij daar dan ... tegenkomt, dan ...
 , Wanneer hij ... is gaat hij naar ...

...

Impro met materiaal 

Door een simpel improvisatiespel te spelen, kunnen er originele 
ideeën ontstaan om een spel met bijvoorbeeld ander materiaal 
te spelen.  
De deelnemers staan in een kring en er is één bal.  Die gooien ze 
rond in de kring, maar telkens als je de bal vasthebt, is het iets 
anders.  Bij een vuurbal zeg je bijvoorbeeld ‘Aiai, dat is heet!’ en 
je gooit de bal heel snel naar de volgende.  Bij een steen zeg je: 
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‘Oef, wat zwaar!’ en dan is het natuurlijk wat moeilijker om hem 
weer weg te gooien.

DEEL 2.  OPWARMEN BRAINSTORM (15 MIN) 

In het lokaal bied je verschillende brainstormtechnieken aan 
waar de deelnemers zelf mee aan de slag kunnen gaan.  Creëer 
een open ruimte om deelnemers te laten proeven van verschil-
lende brainstormtechnieken, waar ze in een volgende stap crea-
tief mee aan de slag kunnen gaan.

Bij elke brainstormtechniek staat een korte uitleg.  Zo kunnen de 
deelnemers zelfstandig en zonder hulp van begeleiding of ande-
re deelnemers starten.  Het is de bedoeling dat ze op korte tijd 
zoveel mogelijk technieken uittesten en er zo ver mogelijk mee 
komen.

Techniek 1: 1 woord, 1 brainstorm 

Schrijf één kernwoord op.  Schrijf nu rond dat kernwoord alles 
wat in je opkomt dat je eraan kunt linken.

Het kernwoord kun je willekeurig uit jezelf laten komen, de 
begeleiding kan op voorhand een woord kiezen, of leg er een 
(woorden)boek, krant of tijdschrift naast met de opdracht: ‘Het 
kernwoord staat op pagina 163, het 15e woord.’

Techniek 2: Alfabet brainstormen 

Schrijf alle letters van het alfabet onder elkaar.  Verzin bij elke let-
ter een woord.

Techniek 3: Themabrainstorm 

Hier wordt er over verschillende thema’s gebrainstormd.  Ver-
spreid vier flappen in het lokaal met daarop de thema’s, bijvoor-
beeld tv-programma, sport, dieren en hobby’s.  De groep loopt 
rond en iedereen schrijft bij elk thema op wat er in hen opkomt.

Techniek 4: Negatief brainstormen 

Door een probleemstelling om te draaien en dan naar oplossin-
gen te zoeken, kun je tot goede ideeën komen.  Voorbeeld: ‘Hoe 
zorg je ervoor dat de rakwi’s zich doodvervelen op zondagmiddag?’ 
Oplossingen zijn dan: geen spel voorzien, saaie spelletjes voor-
zien, je voordoen als saaie leiding.  Door die oplossingen om te 
draaien, kom je tot een oplossing waarbij rakwi’s zich niet zullen 
vervelen: wél een spel voorzien, originele fijne spelletjes voor-
zien, actief aanwezig zijn als leiding.

Techniek 5: Bloemassociatie 

Principe:
1.  Zet het belangrijkste woord uit je vraag in het midden van 

een groot blad papier (of kies een woord zoals bij ‘1 woord, 1 
brainstorm’).

2.  Bedenk associaties en zet ze als bloemblaadjes rond het 
woord.

3.  Gebruik die nieuwe woorden weer als beginpunt om een nieu-
we associatie te maken met in gedachten het centrale woord.  
Ga zolang door als je wilt.

4.  Kies een woord dat je aantrekt als inspiratiebron om nieuwe 
oplossingen te vinden voor je probleem.

5.  Herhaal dit met andere woorden.

RESTAURANT
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DEEL 3.  TERUGKOPPELEN EN UITBREIDEN (15 MIN) 

Na de opwarming verzamelt de begeleiding de papieren met 
alle brainstormtechnieken.  De deelnemers hebben tot hiertoe 
individueel gebrainstormd, maar maken (binnenkort) deel uit 
van een leidingsploeg.  In een leidingsploeg moet er weleens 
gebrainstormd worden, maar weten de deelnemers ook in welke 
situaties zulke brainstormtechnieken van pas kunnen komen?

Stel de groep vragen als:
 , Wanneer/in welke situaties zou je deze technieken binnen de 
Chiro gebruiken?  (=> in vergaderingen, bij discussies, bij het 
maken van (thema)spelen, voor het thema van het volgende 
bivak, enz.)

 , Vind je het nuttig om zulke technieken te gebruiken?  Waar-
om?

 , Hoe zul je meestal brainstormen?  Individueel?  In groep?

Brainstormen met jezelf is leuk, maar het bleek waarschijnlijk uit 
de voorgaande vragen dat brainstormen vaker in groep gebeurt.  
Daarom gaan we verder in op brainstormtechnieken in groep.  
Sommige technieken zijn een vervolg op andere.  Je kunt zelf 
kiezen op welke vorige brainstormtechniek je de volgende uit-
breidingen toepast.  Overloop ze ook gerust allemaal.

Techniek 1: 5W-brainstorm 

Wie, wat, waar, wanneer, waarom: vragen stellen na de brain-
storm.
Dit is een brainstormtechniek die verder bouwt op een andere.  
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Het doel hiervan is om een volledig overzicht te krijgen van je 
probleem, onderwerp of spel.  
Stel nu bij elke brainstorm de vraag: wie?  En wat?  En wanneer zie 
je dat?  En waarom dan?  (En hoe, op welke manier?)

Tip: maak het visueel en ga eens wild

?

Wie?

Wanneer?

Hoe?

Waarom?

Wat?

Waar?

Hieronder vind je een brainstorm van een vorige techniek:
Stoel:

 , Zitten
 , Aan tafel
 , Eten
 , Stoeien met stoelen
 , Stoelenvoetbal
 , Bureaustoel
 , Klas
 , ...

Nu gaan we er verder op doorvragen met de 5 W’s:
 , Wie gaat er zitten?     de deelnemers of leiding?
 , Wie zit aan een tafel?     de mensen in een restaurant
 , Wat is stoeien met stoelen?     verschillende spelletjes 
met stoelen, (een workshop van DArtA)

 , Wanneer zie je een bureaustoel?     als we op kantoor zijn, 
thuis in mijn kamer, enz.

 , Waarom in de klas?    elke leerling zit achter zijn of haar 
bank op een stoel 

 , Hoe gaan we stoeien met stoelen?     per twee aan elkaar 
gebonden

Techniek 2: Associëren 

Dit is een brainstormtechniek die verder gaat vanuit een andere 
brainstorm, bv. woordenboek (zie 1 woord, 1 brainstorm).

De deelnemers hebben eerst in het wilde weg mogen opschrij-
ven wat er in hen opkomt.  Nu moeten ze echt twee of meer woor-
den gaan associëren met elkaar om te komen tot iets nieuws.

Bv. kies twee woorden op de brainstormflap en schrijf het resul-
taat van je associatie op:

 , Fiets en boom maakt kapot wiel

 , Bloem en water geeft tuinman
Extra: in plaats van te associëren kun je ook rijmen.

Deze associatievorm kun je ook doen met de flappen van het 
themabrainstormen.  Leg de thema’s naast elkaar op het midden 
van de tafel.  De deelnemers moeten zo veel mogelijk linken leg-
gen tussen alle woorden die bij de verschillende thema’s opge-
schreven zijn.
Woorden die je aan elkaar linkt, omcirkel je.  Schrijf ze daarna op 
de extra flap, met de associatie ernaast.
Bv.: stoel en dans staan op verschillende flappen.  Deelnemers 
koppelen die twee woorden aan elkaar en schrijven op de extra 
flap ‘stoel + dans => stoelendans’.

Gebruik de brainstorm van dit blok voor het blok ‘Activiteit op-
bouwen’.  Zo zijn de deelnemers met iets bezig en werken ze naar 
een groter geheel.  Laat je deelnemers een spel uitwerken op ba-
sis van de brainstorms die ze hier gedaan hebben.

DEEL 4.  INZICHTEN AANBRENGEN (30 MIN) 

De ‘regels van het brainstormen’ kun je aanbieden aan de hand 
van toneeltjes.  
Of je kunt de deelnemers de regels laten promoten door er re-
clameboodschappen van te maken.  Verdeel hiervoor de deelne-
mers in groepjes van twee of drie en geef elk groepje een à twee 
regels om rond te werken.  Schrijf bijvoorbeeld alle regels op en 
laat de groepjes er blind trekken.

Bespreek na elke reclameboodschap met de deelnemers welke 
‘regel’ erin aan bod kwam, zodat ze zich die regels eigen kunnen 
maken.

Voor brainstormtechnieken en creatief denken zijn er een aantal 
regels:

 , Maak tijd voor creativiteit
 , Respecteer elkaar(s ideeën) en zorg voor openheid
 , Creativiteit kun je hebben maar ook leren
 , Vreemde ideeën kunnen nieuwe kansen creëren
 , Brainstormen is geen competitie
 , Als je brainstorm even stilvalt, is dat niet erg
 , We zijn creatief, maar ook resultaatsgericht
 , Zeg nooit “nee”, zeg altijd “ja, maar ...”
 , Het is meer dan nadenken alleen
 , Laat ideeën de vrije loop en vel geen negatief oordeel

DEEL 5.  TOEPASSEN EN AFRONDEN (45 MIN) 

Om het blok af te ronden, kunnen we nog een aantal creatieve 
spelletjes spelen met de deelnemers.  Hierdoor wordt hun cre-
ativiteit gestimuleerd en zetten ze ideeën om tot een kort spel.

De potjes van drie 

Voorzie drie potjes.  Alle deelnemers schrijven een soort spelma-
teriaal op.  Die papiertjes gaan allemaal in het ‘materiaalpotje’.  
Dan schrijven de deelnemers een terrein op. Die briefjes gaan in 
het ‘terreinpotje’.  Als laatste schrijven ze hun lievelingsspel op of 



60

een spel dat ze elke zondag wel willen spelen.  Dat stoppen ze in 
het ‘spelpotje’.

Om nu tot een nieuw leuk spel te komen, trekken de deelnemers 
per duo uit elk potje een papiertje.  Maak met die combinatie een 
leuk spel, eventueel met kleine aanpassingen waar nodig.  Laat 
een aantal duo’s hun spel uitleggen en speel het kort.

Alternatief: gebruik alleen het ‘materiaalpotje’.  Laat de deelne-
mers op zoek gaan naar het leukste spel dat ze kunnen verzinnen 
(gekend of nieuw) met het materiaal dat ze uit het potje halen.

Spel op z’n kop 

Een spel kan ook anders gespeeld worden dan wij het altijd spe-
len.  Waarom de lijnen volgen als het ook creatiever kan?!

Speel een spel eens achterstevoren.  Of begin eens met tien doel-
punten en tel dan af: wie als eerste tien doelpunten weggewerkt 
heeft, wint!  Op die manier geef je een ander doel aan het spel. 
Je kunt ook eens ander materiaal gebruiken.  Bv. tienbal met een 
stok in plaats van een bal.  Of wat dacht je van honkbal spelen in 
een bos?  Zo verander je eens van terrein.  Laat je creatieve brain 
maar eens gaan!

Geef de deelnemers per duo een klassieker onder de korte spe-
len (vlaggenstok, dikke Bertha, enz.) en laat hen dat herwerken 
met een knotsgekke insteek.  Laat een aantal duo’s hun spel uit-
leggen en speel het kort.

DEEL 6.  NABESPREKING (5 MIN) 

Ken de ogen van een dobbelsteen een halve zin toe.  De deel-
nemers rollen om de beurt met de dobbelsteen en vullen de zin 
aan.  Als je iets hoort dat je niet kunt plaatsen, mag je om verdui-
delijking vragen.  

Enkele voorbeelden:
 , Mijn hoogtepunt was ...
 , Het moeilijkste voor mij was..
 , Wat me het meest heeft verrast, is ...
 , Ik ben echt blij dat ...
 , Ik wenste dat ...
 , Wat ik hier vooral uit meeneem, is ...

Dit blok gaat over in het blok ‘Activiteit opbouwen’.  De over-
gang tussen de twee is daar mee in verwerkt.  Het is belang-
rijk dat de deelnemers inzien dat brainstormtechnieken nut-
tig zijn bij het maken van spelen.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wanneer kun je brainstormtrucjes toepassen in de loop van je 
Chirojaar?

 , Geef drie toffe brainstormideeën die je zelf weleens wilt proberen.
 , Wat zou een valkuil kunnen zijn als je een brainstorm houdt, vol-

gens jou?
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Activiteit opbouwen 
Dag 3, 16.30 - 17.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers zetten de verworven kennis om in de praktijk 
door een programma uit te werken voor een op voorhand op-
gegeven afdeling.

 , De deelnemers kunnen de aangereikte kennis en vaardighe-
den van creatief brainstormen en creatief denken toepassen 
om een spel(namiddag) op te bouwen.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als bege-
leiding van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met 
verbeterpunten.

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organi-
seren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeter-
punten.

6.  SAMENWERKEN 

Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

MATERIAAL 
 , Papier   Voldoende per leefgroep
 , Pennen   1 per deelnemer
 , Kopiëren: eigenschappen van een spel   1 setje per leef-
groep

 , Kopiëren: stappenplan   1 per deelnemer
 , Vernieuwende spelen als voorbeeld   Setje per leefgroep
 , Afdelingsboeken en Dubbelpunten ter inspiratie    Setje 
per leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: inleiding (15 min)
 , Deel 2: kern / erin vliegen (45 min)

Bij tijdsgebrek kun je groepjes tijdens het volgende blok verder 
laten werken, want dat is vrijblijvend, terwijl dit een belangrijk 
onderdeel is van de cursus.  Dat geldt zeker voor de aspi’s, omdat 
ze hier weinig of geen ervaring mee hebben.  Dit is echter niet 
makkelijk voor hen.  Ze hebben hier begeleiding nodig, en dus 
ook tijd.

THEORIE 

De cursustrekkers hebben op voorhand een terreinverdeling ge-
maakt voor alle groepjes, zodat niet alle groepjes tegelijkertijd 
op dezelfde plaats spelen.  Die geven ze door aan de begeleiding.

Met dit blok willen we de deelnemers laten zien wat er allemaal 
komt kijken bij de opbouw van een Chironamiddag.  De woorden 
‘Chiro is niet zomaar een zondag’ zijn hierbij niet ver weg.  Aan 
het eind van dit blok zouden de deelnemers een idee moeten 
hebben van hoe je een programma maakt. Hopelijk kunnen ze 
zelfs enkele ideeën in hun achterhoofd stoppen.

Om het geen te schoolse bedoening te maken, moet je de onder-
staande theorie niet tot op de letter doceren.  Zorg ervoor dat de 
deelnemers weten dat een spel maken meer is dan snel een idee 
noteren.  Doe dat aan de hand van het onderstaande theoretisch 
kader.  Overloop het vlot en toets af of ze weten waar het over 
gaat.  Maak alles voor de aspi’s zo duidelijk mogelijk door middel 
van concrete voorbeelden uit je eigen leidingsperiode, hetzij een 
klein spel of een groot programma.

Tip: Vraag de deelnemers eerst naar hun mening.  Waar den-
ken ze dat de voorbereiding start en hoe bouw je een volledige 
zondagnamiddag op?

VOORBEREIDING EN BEKENDMAKING 

De voorbereiding kan vanuit verschillende startblokken vertrek-
ken.  Misschien is er al een planning voor het hele trimester of 
heb je met de leidingsploeg een bepaald accent afgesproken.  
Soms kun je inspelen op wat de kinderen/jongeren zelf willen 
meemaken of zijn er een aantal aspi’s mee verantwoordelijk voor 
de werking.  Alleszins moet je er op tijd bij zijn.  In het half uur 
voor de werking begint, geraak je meestal niet ver.  De voorberei-
ding is ook geen soloproductie, maar wel een opdracht voor elke 
leider en leidster van de afdeling.  Nog voor de werking begint, 
maken we het Chirovolkje nieuwsgierig.  Bekendmaken heet dat.  
Je kunt je leden speciaal uitnodigen, mysterieuze tips geven of je 
leden verrassen.

ONTHAAL EN OPENING 

Voor je echt begint, moet de sfeer al te proeven zijn.  Het lokaal 
is omgetoverd, er staan vreemde voorwerpen op het plein, de 
leden krijgen opdrachten, een verkleed personage duikt op.
De opening kan op verschillende manieren gebeuren – hoe cre-
atiever, hoe liever.  Een vlotte uitleg en een originele inkleding, 
aangepast aan de leden, staan borg voor een enthousiaste start.  
Zorg er vooral voor dat de bedoeling duidelijk is en dat iedereen 
zich betrokken voelt.  Best maak je ook goede afspraken voor het 
verloop van de namiddag, zowel met je medeleiding als met de 
groep.

ACTIVITEITEN 

Er zijn natuurlijk oneindig veel mogelijkheden om een boeiend 
programma in elkaar te boksen.  Alleen al het assortiment spe-
len is onuitputtelijk.  Als leiding ben je in feite een uitvinder, niet 
alleen door verschillende spelvormen met elkaar te vermengen, 
maar ook door nieuwe dingen uit te proberen.  Alleszins zijn af-
wisseling, fantasie en een rode draad in het geheel telkens terug-
kerende elementen.
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SLOT EN EVALUATIE 

Zoals goed begonnen half gewonnen is, win je met een goed slot 
het groot lot.  Een spelnamiddag is pas echt geslaagd als hij af-
gerond wordt.  Laat kinderen hun gevoelens uiten, laat hen ver-
tellen wat ze ervan vonden, welke plezante dingen er gebeurd 
zijn of wat hen nog dwars zit.  Vanuit het thema of de program-
maopbouw komen we tot een ontspannend einde dat bijblijft.  
Misschien helpen enkele kinderen opruimen of moet je nog af-
spreken voor volgende week.  Voor jezelf maak je uit of je hier 
nog verder rond werkt of welke aanknopingspunten er zijn voor 
een volgend programma.

SPELTECHNIEK EN BEGELEIDINGSHOUDING 

Ditmusa 

Zorg er altijd voor dat elke letter aan een voorbeeld gekoppeld 
wordt.  Probeer de deelnemers hierbij te betrekken door hen 
naar hun favoriete spelen te vragen.
OPGELET: De theoretische delen over DITMUSA en VOWAS ko-
men nog terug op een ander moment in de cursus.  Tot op het 
bot benaderen is hier dus niet nodig.
Zorg er wel voor dat de deelnemers heel goed beseffen dat een 
spel maken een samenraapsel is van de bovenstaande theorie.

 , DOEL: Opdrachtdoel = doel dat je je leden geeft, bv. bereik 
samen de overkant.  Dat heeft rechtstreeks te maken met het 
spel.  (Leg het doel nét buiten het bereik voor je leden, zo 
wordt het een uitdaging.) Achtergronddoel = doel dat je wilt 
bereiken als begeleiding, bv.  leren samenwerken.

 , INKLEDING: Je verkleden en inleven in je rol (heel de dag).  
Een spel inkleden (zakje bloem = drugs).

 , TERREIN: Duidelijk afbakenen.  Het juiste terrein voor elk spel.  
De grootte bepaalt de intensiteit

 , MATERIAAL: Op voorhand klaarzetten.  Eis respect voor ma-
teriaal, ook van de leden.  Zorg wel dat het past bij de krachten 
van je afdeling.

 , UITLEG: Vijf stappen:
 ➜ Verzamel al je spelers
 ➜ Zet hen in de spelsituatie
 ➜ Zeg wat je toont en toon wat je zegt
 ➜ Doe een proefspel
 ➜ Start duidelijk het eigenlijke spel

 , SPELREGELS: Spelregels zijn nodig.  Ze moeten de veiligheid 
bevorderen.  Ze moeten in functie staan van de doelstellin-
gen.  Ze moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken te scoren 
en tegelijkertijd te verhinderen dat er gescoord wordt.

 , AANGEPAST: Pas je spel aan aan de situatie (aantal leden, de 
tijd van het jaar, de speelduur, de leeftijd van je leden, enz.).  
Durf je activiteit om te gooien als de situatie verandert.

Vowas 

 , VEILIGHEID (vertrouwen): Creëer zowel psychische als fysieke 
veiligheid voor je leden.  Voorkom ongelukken door een goe-
de en verantwoorde opbouw van je activiteit.

 , OBSERVEREN: Kijk goed, interpreteer en doe iets met wat je 
gezien hebt.  Dat kan van aan de zijlijn, maar zeker ook door 
mee te spelen.  Verdeel de taken binnen je leidingsploegje.

 , WAARDEREN: Schenk evenveel aandacht aan alle leden, zo-
wel aan degene die je het beste liggen als de leden met wie 
het minder klikt.  Zo voelen je leden zich beter thuis en dat 
draagt bij tot een goede sfeer in je afdeling.  Zet de goede 
kanten en de talenten van al je leden in de kijker.

 , AANPASSEN: Pas je begeleidingsstijl (autoritair, democra-
tisch, zorgend, ruimte/laisser faire) aan je leden aan.

 , STIMULEREN: breng je enthousiasme over bij je leden, zon-
der hen te forceren (hou rekening met alle andere elementen 
van VOWAS).  Stimuleer je leden met positieve bekrachtiging 
en beloningen en niet door te dreigen met straffen.
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VERLOOP 

DEEL 1: INLEIDING (15 MIN) 

De deelnemers kunnen zelf aan de slag.  Gewapend met achter-
liggende theorie zetten ze nu de stap om zelf een spel te maken.  
Opgelet!  Denk eraan dat een spel maken een moeilijke opga-
ve is voor aspi’s.  Ze hebben dat immers nog (zo goed als) nooit 
gedaan.  Ga dus vaak langs tijdens de voorbereidingen en zorg 
ervoor dat ook zij inbreng hebben in hun groep.

Wanneer je merkt dat aspi’s teruggrijpen naar de leukste spelen 
die ze zelfs als lid ooit gespeeld hebben, spoor hen dan aan een 
andere piste te bedenken, enkel een element uit dat spel te ge-
bruiken of die spelen op een creatieve manier aan te passen, bij-
voorbeeld met DITMUSA.

De groep doet een grote brainstorm over een spel.  Je kunt de 
groep in tweeën splitsen zodat de deelnemers meer aan bod 
komen.  Achteraf kunnen dan duo’s ontstaan met iemand van 
groep 1 en iemand van groep 2 zodat ze meer ideeën hebben 
vanuit de beide brainstormsessies.

Tijdens het blok ‘Creatief denken’ leren de deelnemers verschil-
lende brainstormtechnieken.  Die technieken kunnen ze hier toe-
passen.  Toch bestaat de kans dat de brainstorm stroef verloopt 
of dat de aspi’s vaak het woord overlaten aan de meer ervaren 
leiding.  Als begeleiding zorg je voor de goede aanpak van de 
brainstorm.  Geef de groep tips, trek hen weer op gang als het 
stilvalt, enz.

!  Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat de deelnemers hun 
zegje durven doen, dat ze niet bang zijn voor de reacties uit de 
groep.  Leg dus de focus op ‘elk idee is een goed idee’.  Zo kan de 
brainstorm starten vanuit elk onderwerp.
Neem zelf een afwachtende houding aan en grijp enkel in wan-
neer het gesprek stroef loopt.

Formuleer van tevoren een uitgangspunt voor de groepen.  De 
ene moet bijvoorbeeld een spel maken vanuit een bepaald the-
ma (bv. voertuigen) of een soort spel (bv. een bosspel).  Daarna 
brainstormen ze verder op de brainstorms van het blok ‘Creatief 
denken’.  Op die manier kun je volledig focussen op de creatieve 
ideeën.  Geef mee dat de deelnemers tijdens de vrije momenten 
nog tijd hebben om hun activiteit verder uit te werken.
Bouw verder op de ideeën uit het blok ‘Creatief denken’ door nog 
een tweede of derde techniek toe te passen.  Zo zijn de deelne-
mers met iets bezig en werken ze naar een groter geheel.  

Welke hulpvragen kun je op zo’n moment aan je deelnemers stel-
len?  Hoe kun je hulp bieden?

 , Welke techniek van het vorige blok kun je hier gebruiken?
 , Iedereen schrijft ideeën op.  Leg ze daarna samen, zodat ook 
de stillere deelnemers aan bod komen.

 , Iemand krijgt een specifieke verantwoordelijkheid.
 , Als een spel of activiteit te weinig origineel is: wat zou je willen 
doen als je geen grenzen had en als alles kon?  Vertrek vanuit 
dat standpunt en pas aan.

 , Ga de kring rond en overtref telkens wat je voorganger heeft 
gezegd.

Opgelet: deelnemers komen snel met de ‘gemakkelijke’ thema’s 
zoals ridders en piraten.  Stimuleer hen om creatief te zijn.  Bv. 
een materiaal als thema zoals dozen, of een rage van dit moment.

DEEL 2: KERN – ERIN VLIEGEN (45 MIN) 

Je deelnemers bereiden hun namiddag voor.  Als begeleiding ga 
je regelmatig eens kijken hoe het gaat bij de groepjes en geef 
je voldoende feedback.  Zorg ervoor dat ze goed nadenken en 
stimuleer hen om origineel te zijn.
Vraag naar de spelelementen uit DITMUSA en aandachtspunten 
die ze kunnen bedenken vanuit VOWAS.
Maak de deelnemers zeer duidelijk dat hun spel niet in zijn ge-
heel speelbaar moet zijn tijdens de cursus.  De focus ligt op het 
creatieve proces.

Verloop 

In dit deel werken de deelnemers per twee een activiteit uit.  
De begeleiding bepaalt wie met wie samenwerkt.  Enkele aan-
dachtspunten bij die verdeling:

 , Evenwichtige combinaties: leiding-leiding, leiding-aspi, as-
pi-aspi.  Het beste is dat je iemand met ervaring samen zet 
met iemand met minder ervaring. 

 , Dominant en stil: zet geen twee stille of twee dominante deel-
nemers bij elkaar. Let erop dat elke deelnemer iets durft in te 
brengen zodat ze samen tot een goede activiteit komen. 

 , Iemand uit beide groepen als je in de vorige oefening je leef-
groep in tweeën opgesplitst hebt. 

De duo’s krijgen een thema, een afdeling en een terrein.
Voor de doelgroep is het leuk als ze zelf hun voorkeur kunnen 
geven (behalve aspi’s).  Zo kunnen ze een programma maken 
voor een afdeling die ze graag willen en kunnen ze het later ge-
bruiken.

Leg de stapel kaartjes met eigenschappen van een spel in het 
midden van het lokaal.  De duo’s trekken blind twee kaartjes uit 
de hoop als startpunt.

Laat de groepjes daarna een brainstormtechniek kiezen die ze in 
het vorige blok ingeoefend hebben.  Met die techniek brainstor-
men ze over hun activiteit.  Als je een groep hebt waarin gesprek 
minder vlot op gang komt, kun je zelf een oplijsting maken van 
verschillende brainstormtechnieken en die in het lokaal hangen.

Het is belangrijk dat ze eerst een brainstorm doen en dan pas 
beginnen na te denken over de elementen uit DITMUSA en VO-
WAS.  Zorg er wel zeker voor dat de deelnemers rekening houden 
met die twee theorieën.  Dat doe je door langs te gaan bij de 
verschillende groepjes om te kijken hoe het met de voorberei-
dingen gaat.
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Alle groepjes krijgen een stappenplan (zie bijlage). Het is belang-
rijk dat ze alle stappen doorlopen.

Ons stappenplan is een handig instrument om een Chiroacti-
viteit in elkaar te steken.  Het bestaat uit negen stappen waar 
je vooraf over nadenkt.

Enkele leuke ideeën:
Hang in de grote zaal verschillende vernieuwde spelen op.  Tij-
dens hun voorbereiding kunnen ze daar ideeën opdoen.
Voorzie Dubbelpunten voor je leefgroep om in te bladeren.
Zorg ervoor dat je de afdelingsboeken bij de hand hebt.  Daar 
kunnen ze ideeën uit halen en zo maken ze er kennis mee.

Enkele richtvragen en opdrachten voor als er te veel wordt terug-
gegrepen naar al gekende spelen, als het creatieve proces stroef 
loopt of als groepjes niet tot een consensus kunnen komen.

 , Geef een voorbeeld van een heel simpel Chirospel – voeg nu 
om beurten een element toe.

 , Geef een voorbeeld van een speelclubspel.  Verander nu de 
inkleding (DITMUSA) zodat het een spel kan worden voor bij-
voorbeeld keti’s.

 , Welk spel zou jij ooit nog willen doen?
 , Welk element maakt een spel voor jou tot een geslaagd spel?
 , Je hebt de basis van het spel.  Hoe kun je je leden daar enthou-
siast voor maken?

 , Verplaats je even naar de leefwereld van je leden – wat is hun 
grootste interesse?

 , Als ze niet verder geraken: welke techniek kun je nu gebrui-
ken om inspiratie op te doen?

 , Waarop moet je letten als je dit spel gaat spelen met je leden?  
(VOWAS)

 , Hoe kun je dit spel omvormen voor een andere doelgroep of 
een andere omgeving?  Welke letters uit DITMUSA gebruik je 
daar dan voor?

 , Begin bij een simpel spel en gebruik het sjaalprincipe.  Start 
vanuit de D van DITMUSA, brei verder naar de I, enz. tot je een 
mooi spel krijgt.  Denk eraan: alles mag zolang je ook VOWAS 
in je achterhoofd houdt.

 , TIP: Zorg dat DITMUSA en VOWAS altijd ergens leesbaar in het 
lokaal te vinden zijn.  Zo hebben deelnemers een goed hou-
vast.

 , Idee: doe inspiratie op door naar het beschikbare materiaal 
te gaan kijken, en vertrek van daaruit om een spel te maken.

Uittesten 

Als er tijd over is, kan elk duo zijn programma voorstellen.  De 
kans is wel klein dat je daar tijd voor vindt.  
Ze hoeven het stappenplan niet volledig voor te lezen.  Ze vertel-
len aan de rest van de groep wat voor spel ze verzonnen hebben 
(wat waren hun kaartjes, van waaruit zijn ze gestart, enz.) en ze 
leiden iedereen door het spel.

Tip 
Je kunt die spelen op kleine papiertjes noteren en in een potje 
bewaren.  In de loop van de cursus, als de theorie de deelne-
mers even te veel wordt, kun je hen dan een papiertje laten 
trekken.  De deelnemers die het spel verzonnen hebben, staan 
dan uiteraard ook in voor de speluitleg volgens de regels van 
DITMUSA.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips 
voor trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je be-
geleidingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Hoe ben je te werk gegaan om je spel op te bouwen?  Waarmee 
hield je hierbij rekening?

 , Welke stap in het stappenplan vond jij het moeilijkst?  Waarom 
is dat, denk je?

 , Ben je tevreden over je spel?  Wat maakt dat je tevreden bent?
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Persoonsevaluatie 
Dag 3, 20 - 23 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers reflecteren over hun functioneren binnen de 
leefgroep.

 , De deelnemers kunnen feedback geven aan elkaar en kunnen 
hieruit groeipunten halen.

 , De deelnemers kennen hun eigen positie in de groep.
 , De deelnemers kunnen de positie van anderen in de groep 
bepalen.

 , De deelnemers durven hun mening verwoorden voor de rest 
van de groep.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als bege-
leiding van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met 
verbeterpunten.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig, met respect 
voor elk kind en elke jongere.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat 
er constructief mee aan de slag.

MATERIAAL 
 , Dartsbord (echt of geprint)   1 per leefgroep
 , Dartspijltjes (goedkoper alternatief: kurken met verf, schieten 
met elastieken, blaaspijp)   Er moet 20x geschoten kun-
nen worden

 , Kopiëren: blackboxvragen geprint   1 per leefgroep
 , Enveloppen   1 per persoon
 , Een doosje voor blackbox    1 per leefgroep
 , Wasknijpers of etiketten   1 per persoon
 , Snijplanken    1 of 2 per leefgroep
 , Mesjes    1 of 2 per leefgroep
 , Glazen    1 per persoon
 , (Alcoholvrije) sangria    Kopen
 , Fruit    Kopen
 , Specifiek voor manier 1: Kopiëren: Etiketten met kwaliteiten 

  1 per leefgroep
 , Specifiek voor manier 2: Kopiëren: Talentkaartjes    2 per 
leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 

Optie 1: Kwaliteitenspel
 , Deel 1: opwarmen en samen starten (15 min)
 , Deel 2: Inzichten aanbrengen (120 min)

 ➜ kwaliteitenspel (60 min)
 ➜ blackbox en enveloppen (60 min)

 , Deel 3: afronden (45 min)

Optie 2: Dartsspel
 , Deel 1: Opwarmen (10 min)
 , Deel 2: Samen starten (10 min)
 , Deel 3: Inzichten aanbrengen    dartsspel (130 min)
 , Deel 4: Afronden (30 min)

THEORIE 

BELANGRIJK VOOR DEZE METHODIEK 

Het is heel belangrijk dat dit blok in een gezellige, veilige sfeer 
gebeurt.
Daarom staat het bij voorkeur ook na eten in leefgroep, om in 
die gezellige sfeer verder te gaan.
Voor dit blok is het aangeraden dat de begeleiding meedoet, 
omdat het voor hen heel persoonlijk kan zijn, en dat bevordert 
de veilige sfeer.  Deelnemers willen ook de mening van de bege-
leiding horen.
Boven aan dit document is een tijdsindeling te vinden, maar het 
blok kan gerust uitlopen.  Het belangrijkste is dat het leuk en nut-
tig is, dus als de groep iets beu is, eerder klaar is of langer nodig 
heeft: gewoon doen!
Spreek eventueel met de rest van de begeleiding af of het 
mag/kan uitlopen in de laver.
Een half uur kunnen uitlopen is realistisch voor de meeste groe-
pen.  Niet iedereen heeft dat nodig, maar het is wel handig als het 
al afgesproken is.

BLACKBOX 

De vragen van deze blackbox vind je verderop, onder de rubriek 
‘Bijlage’.
Groepsleden wijzen elkaar onbewust bepaalde groepsfuncties 
toe.  In de blackboxvragen worden ze aangemoedigd om na 
te denken over en zich bewust te worden van die groepsfunc-
ties.  Ten eerste denken ze na over het feit of die groepsfunc-
ties bestaan en daarnaast zoeken ze naar de invulling van die 
groepsfuncties bij bepaalde groepsleden of zelfs bij zichzelf.  Het 
groepsproces bestaat er ook uit om samen stil te staan bij dezelf-
de zaken.  Het is zeker niet de bedoeling om tot een consensus 
te komen.  Dat wordt ook benadrukt doordat ieder groepslid per-
soonlijk moet antwoorden op de blackboxvragen.  Daarna pas 
kan er beïnvloeding zijn van de anderen en worden de onderlig-
gende relaties tussen de groepsleden weer duidelijk.
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TALENTEN 

Als je voor jezelf een top 3 maakt, ga je 
nadenken over je zelfconcept: hoe denk 
ik over mezelf, wat zijn mijn positieve 
punten, ben ik eerder een leider of een 
volger, enzovoort.  De andere deelnemers 
kunnen je echter heel andere talenten 
toeschrijven.  Als de twee lijstjes overeen-
komen, ken je jezelf goed.  Als de twee 
lijstjes totaal niet overeenkomen, dan 
kan dat leiden tot frustratie, verdriet en 
ontgoocheling.  Het is belangrijk dat de 
begeleiding mensen de kans geeft alles 
duidelijk uit te leggen, zodat iedereen al-
les beter kan kaderen en iedereen zichzelf 
ook kan ‘verdedigen’ (misschien heeft ie-
mand een bepaalde eigenschap nog niet 
kunnen tonen tijdens deze cursus).

VERLOOP 

Je kunt deze evaluatie op twee manieren 
laten verlopen.

OPTIE ÉÉN: KWALITEITENSPEL 

Opwarmen + samen starten (15 min) 

Alle deelnemers krijgen een envelop en 
schrijven daar hun naam op.  Hang die 
enveloppen op in het lokaal.  Voor we be-
ginnen, mag iedereen al iets opschrijven 
over hun buur en dat in zijn of haar enve-
lop stoppen.  (Voor een lijst met vragen: 
zie bijlage.)
Het hele blok door stel je af en toe een 
vraag.  Iedereen beantwoordt die dan 
voor één persoon in de leefgroep en stopt 
het briefje in zijn of haar envelop.
 

Inzichten aanbrengen (2 uur) 

Kwaliteiten (1 uur) 
Plak de stickers met kwaliteiten (zie hier-
onder) willekeurig op de deelnemers en 
de begeleiding.  Iedereen bekijkt die kwa-
liteiten.  Probeer ze nu op iemand te plak-
ken van wie je denkt dat ze bij hem of haar 
passen.  Zo gaan we verder tot alle stickers 
verdeeld zijn.
Ga weer bijeenzitten.  Iedereen kijkt welke 
drie kwaliteiten het beste passen.  Die hou 
je bij.  De andere deel je om beurten uit.  
De deelnemers leggen daarbij uit waarom 
ze iets aan iemand geven, en de persoon 
aan wie ze een kwaliteit geven, mag ze 
aannemen of weigeren.  Bij een weigering 
zoeken we met de groep bij wie ze wel 
past.
Er mogen kwaliteiten bij niemand of ie-
dereen passen, want er zijn er te veel in 
omloop.  Het is vooral belangrijk dat ze 
nadenken over wat er nu echt bij hen past, 
en dat ze een zicht krijgen op hoe ze over-
komen bij de anderen.
Plak de stickers erbij op de enveloppen.  
Iedereen schrijft nog enkele antwoorden 
op voor in de enveloppen.
Tijdens het overlopen kan er fruit gesne-
den worden.  Op het einde van het blok 
voeg je sangria toe.

Kwaliteiten voor op de stickers

Vrolijk
Enthousiast
Betrouwbaar
Ernstig
Optimistisch
Netjes
Dapper
Ontspannen
Actief
Bescheiden
Aandachtig
Spontaan
Creatief
Geïnteresseerd
Verantwoordelijk
Zorgzaam
Avontuurlijk
Positief
Luisterbereid

Intelligent
Ruimdenkend
Vrijgevig
Gevoelig
Organisatorisch sterk
Zorgvuldig
Eerlijk
Veelzijdig
Flexibel
Duidelijk
Liefdevol
Geduldig
Verdraagzaam
Behulpzaam
Sterk
Humoristisch
Zelfverzekerd
IJverig
Aardig

Zelfstandig
Handig
Rustig
Voorzichtig
Sympathiek
Sociaal
Leergierig
Dapper
Idealistisch
Meegaand
Enthousiast
Vrolijk
Ordelijk
Realistisch
Geduldig
Vriendelijk
Betrouwbaar
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Blackbox (1 uur) 

Wissel blackbox af met de enveloppen.
Als de sangria even getrokken heeft, kun je ze verdelen en onder-
tussen gezellig opdrinken.

Blackbox
Het spel bestaat uit drie fasen:
1.  De stemming
2.  De voorspelling van de uitslag
3.  De stemmen tellen

1.  De stemming
De begeleiding leest een blackboxvraag voor.  Na een halve mi-
nuut bedenktijd stopt iedereen het naamkaartje van de mede-
speler op wie de vraag volgens hen het meest van toepassing is 
in de blackbox (doosje of envelop).

2.  De voorspelling van de uitslag (2) en het tellen van de stem-
men (3)
Die twee fasen lopen in elkaar over.  Het is aan de begeleiding om 
aan te geven hoelang elke fase duurt.  De begeleiding vraagt aan 
de groep wie volgens hen de meeste stemmen kreeg.  De deel-
nemers krijgen een groen en een rood kaartje.  Wie denkt dat hij 
of zij het meeste stemmen zal hebben, legt de groene kaart voor 
zich.  Wie denkt dat hij of zij helemaal geen stemmen zal hebben, 
legt de rode voor zich.  De bedoeling daarvan is het gesprek op 
gang te brengen.  De begeleiding zorgt ervoor dat iedereen be-
trokken wordt in dit gesprek.
Vervolgens tel je de stemmen en hou je opnieuw een groepsge-
sprek.
(Vragen blackbox: zie bijlage.)

Afronden 45 min 

Wasknijpers (15 min) 
Op het einde kun je het wasknijperspel spelen uit optie 2.

Enveloppen lezen (30 min) 
De deelnemers lezen hun envelop en krijgen de kans om even te 
vertellen wat hen bijblijft of wat niet duidelijk is.

Nabespreking
 , Hoe vond je het om die dingen te lezen of horen over jezelf?
 , Vind je het moeilijk om persoonlijke dingen te zeggen over of 
tegen iemand?

 , Zou je dit met de leidingsploeg kunnen doen?  Waarom?
 , Zou je dat een meerwaarde vinden?  Wanneer wel/niet?

De meerwaarde is dat je elkaar en jezelf beter leert kennen.  Zo 
bevorder je zowel de groepssfeer als de samenwerking binnen 
de ploeg.  Het kan ook helpen bij conflicten om zicht te krijgen 
op de beweegredenen van anderen, opnieuw het positieve te 
zien, of om in te zetten op de kwaliteiten van mensen.

Hier kun je verder ingaan op wat het moeilijk maakt, hoe je zoiets 
kan binnenbrengen in de ploeg.  Je kunt ook stilstaan bij de aspi’s 
(of eerstejaars leiding) in de groep.  Kunnen zij hiermee verder in 
hun Chirogroep?  Nemen ze dit mee?  Kunnen ze dit aanbrengen?

EXTRA: AXENROOS 

Als de groep meer verdieping aankan, kun je de axenroos gebrui-
ken.  Hierbij gaan de deelnemers en de begeleiding elkaars rol/
gedrag in de groep op cursus benoemen.

Leg uit wat de axenroos is en deel de papieren met de uitleg over 
de dieren uit.  Iedereen zet zich apart en schrijft voor alle anderen 
op een briefje welk gedrag en welk dier het meest bij hen passen 
op deze cursus.  Die briefjes stoppen ze in de enveloppen.  
Je kunt alles overlopen, maar daar kruipt heel veel tijd in.  Bekijk 
dus wat haalbaar is.  Als ieder voor zich leest, kun je natuurlijk wel 
extra uitleg vragen.

Uitleg axenroos

Wie zich in een groep bevindt, gaat zich op een bepaalde manier 
gedragen of neemt een bepaalde rol op in de groep.  Die gedra-
gingen noemen we axen.
Een ‘goed’ functionerend mens slaagt erin in elke situatie vanuit 
de juiste ax te handelen of te spreken.  Bij een gezond handelen, 
zul je dus van de ene ax naar de andere overstappen.  Wie erin 
slaagt alle axen zeer stabiel in te nemen zal een sterke persoon-
lijkheid ontwikkelen.
Teken een cirkel, waarbij je de termen invult.  De gedragingen die 
in de cirkel tegenover elkaar staan zijn tegengestelde gedragin-
gen: aanvechten-weerstaan, lossen-houden, geven-vragen.
(Extra info: boven de middellijn staan de dominante gedragin-
gen, onder de lijn de volgzame.)

De dieren komen er als laatste bij.
We koppelen de dieren eraan omdat dat een woordenschat aan-
reikt om sociale relaties bespreekbaar te maken.  De drempel-
vrees om over jezelf te praten is door de dierensymbolen veel 
minder groot omdat mensen zo’n vergelijking niet direct aanvoe-
len als een rechtstreekse evaluatie van hun eigen functioneren.

Om het eenvoudig te houden, beperk je de uitleg: de axenroos 
onderscheidt een tiental grote categorieën van menselijke ge-
dragingen.  Dat is voldoende om mee te werken.  Te veel eigen-
schappen of te veel dieren zou tot verwarring leiden.
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Het is dus normaal dat mensen meerdere axen innemen in een 
situatie, maar het is de bedoeling om de meest voorkomende er-
uit te halen.  Zo krijgt iedereen een beeld van hoe ze overkomen 
in deze groep.

OPTIE TWEE: DARTSBORD 

Opwarmen (10 min) 

Alle deelnemers schrijven hun naam op een envelop.  Hang die 
enveloppen op in het lokaal of leg ze in het midden van de tafel.

Samen starten (10 min) 

Voor de evaluatie gebruiken we een groot dartsbord met vier 
verschillende segmenten:

 , blackbox
 , enveloppen
 , talenten
 , wasknijpers

Elk segment staat voor een spel.  Het doel van de evaluatie is 
dat elk segment vijf keer geraakt wordt met de dartspijltjes, met 
uitzondering van segment 4 (de wasknijpers).  Elke keer dat een 
pijltje in een van de segmenten terechtkomt, speel je het bijbe-
horende spel.  Als een spel vijf keer gespeeld is, krijgt de groep 
een stuk fruit.  Segment 4 (de wasknijpers) kun je pas spelen als 
alle overige segmenten al vijf keer geraakt zijn.  Als elk spel vijf 
keer gespeeld is en het spel afgelopen is, krijgen ze een fles alco-
holvrije sangria waar ze hun stukken fruit bij kunnen doen.  Dat 
kunnen ze dan samen opdrinken bij de bespreking.  Het aantal 
keer dat een segment geraakt moet worden, kun je aanpassen 
aan de beschikbare tijd.

Inzichten aanbrengen (130 min) 

BLACKBOX 

Per keer dat er een pijltje in het blackboxvak belandt, stel je twee 
vragen om te bespreken (blackboxvragen: zie onderaan bij bijla-
ge uitleg methodiek: zie Optie I)).

ENVELOPPEN 

Voor alle deelnemers is er een envelop waar hun naam op staat.  
De enveloppen liggen in het midden met de namen naar bene-
den.  Elke ronde neemt elke deelnemer willekeurig een van de 
enveloppen.
De groep krijgt een opdracht of vraag.  Elke deelnemer maakt de 
opdracht voor de persoon die op zijn of haar envelop staat.  Dan 
leg je alle enveloppen terug in het midden.
Wanneer het spel afgelopen is, dus na de vijfde vragenronde, 
mag iedereen in hun envelop kijken.  Dan volgt er een evalua-
tiemoment.  Iedereen mag één kaartje uit de envelop bespreken 
met de groep (waarom je er wel of niet blij mee bent).  

TALENTEN 

In elke ronde duid je drie groepsleden aan.  Zij krijgen een tiental 
kaartjes met daarop een aantal karaktertrekken, werkwoorden of 
posities in de groep.  Ze gaan even naar buiten en maken een 
top drie van hun talenten.  Het kaartje dat het meest betrekking 
heeft op hen ligt bovenaan.
De rest van de groep verdeelt zich ondertussen in drie kleine 
groepjes.  Elk groepje stelt dezelfde top drie van talenten op voor 
een van de drie deelnemers buiten.  Wanneer iedereen klaar is, 
komen de deelnemers weer binnen en vergelijk je de lijstjes.  
Hebben de deelnemers elkaar en zichzelf goed ingeschat?  Be-
spreek de resultaten kort.

Ronde 1 en 4
Werkwoorden

Ronde 2 en 5
Karaktertrekken

Ronde 3
Posities

Lachen
Entertainen
Luisteren
Helpen
Samenwerken
Onderhandelen
Praten
Organiseren
Leiden
Volgen

Organisator
Verantwoordelijk
Optimistisch
Creatief
Extravert
Bemiddelaar
Bescheiden
Flexibel
Genieter
Veelzijdig

Zorgzaam
Leiden
Leunen
Meewerken
Aanvallen
Concurreren
Zorgen
Afhankeli jk/vol-
gend
Teruggetrokken
Opstandig/weer-
staan

WASKNIJPERS 

Alle deelnemers krijgen drie wasknijpers of etiketten.  Op elke 
wasknijper schrijven ze iets over de groep: hoe je je erin voelt, 
hoe de groep werkt, waar het soms moeilijk gaat, enz.  Iedereen 
hangt die wasknijpers op een zichtbare plaats op hun kleren.
Dan dooft de begeleiding het licht en moeten alle spelers pro-
beren hun wasknijpers op de kleren van anderen te hangen.  Na 
twee minuten gaat het licht weer aan.  Iedereen leest de wasknij-
pers op hun kleren voor.
De begeleiding leidt het gesprek, zorgt dat iedereen aan de 
beurt komt en helpt de deelnemers om het gesprek op een con-
structieve manier te voeren.
Hier gaat het over tot een soort tussentijdse evaluatie waarbij de 
deelnemers even stilstaan bij de gebeurtenissen van de voorbije 
dagen.  Hoe hebben zij dat ervaren?  Merken ze verschillen tus-
sen hun positie in de leidingsploeg en hun ingenomen positie op 
de Animatorcursus?

Afronden (30 min) 

Iedereen leest zijn of haar envelop en krijgt de kans om even te 
vertellen wat hen bijblijft of wat niet duidelijk is.

Nabespreking:
 , Hoe vond je het om die dingen te lezen of te horen over jezelf?
 , Vind je het moeilijk om persoonlijke dingen te zeggen over of 
tegen iemand?

 , Zou je dit met de leidingsploeg kunnen doen?  Waarom wel/
niet?
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 , Zou je dat een meerwaarde vinden?  Wanneer wel/niet?

De meerwaarde is dat je elkaar en jezelf beter leert kennen.  Zo 
bevorder je zowel de groepssfeer als de samenwerking binnen 
de ploeg.  Het kan ook helpen bij conflicten om zicht te krijgen 
op de beweegredenen van anderen, opnieuw het positieve te 
zien, of om in te zetten op de kwaliteiten van mensen.

Hier kun je verder ingaan op wat het moeilijk maakt, hoe je zo-
iets kunt binnenbrengen in de ploeg.  Je kunt ook stilstaan bij de 
aspi’s (of eerstejaars leiding) in de groep.  Kunnen zij hier mee 
verder in hun groep?  Nemen ze dit mee?  Kunnen ze dit aan-
brengen?

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips 
voor trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je be-
geleidingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Van welke feedback die je kreeg, keek je het meeste op?
 , Hoe goed denk je dat je jezelf kent?  Kun je hier een voorbeeld bij 

geven?
 , Welke indruk denk je dat je achterlaat bij de mensen?  Hoe zien en 

ervaren andere mensen jou?
 , Aan welke eigenschap van jezelf zou jij graag iets veranderen?  

Waarom?
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Netwerk 
Dag 4, 10 - 12.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers kennen hun netwerkpartners en weten wat 
het belang is van een goed netwerk.

 , De deelnemers begrijpen wat een netwerk kan beteken voor 
een Chirogroep.

 , De deelnemers weten hoe ze moeten omgaan met hun net-
werk.

 , De deelnemers denken na over hun eigen netwerk.
 , De deelnemers bekijken het ‘netwerken’ ook eens van de kant 
van het netwerk.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

4.  DE VEILIGHEID VAN KINDEREN 
EN JONGEREN WAARBORGEN 

 , Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan 
dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat.

 , Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat 
er constructief mee aan de slag.

 , Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

MATERIAAL 
 , Te kopiëren: Algemeen scoreblad    1 per leefgroep
 , Te kopiëren: Jaarkalender   1 per leefgroep
 , Te kopiëren: Activiteiten   1 set per leefgroep
 , Te kopiëren: Uitleg personages   1 keer
 , Te kopiëren: Spelfiches   1 set per leefgroep
 , Pennen   Een aantal per leefgroep
 , Te kopiëren: Persoonlijk scoreblad   1 per deelnemer
 , Te kopiëren: Spelbord   1 per leefgroep
 , Pionnen   10 per leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 
 , Opwarmen (5 min)
 , Leidingskring (15 min)
 , Netwerk je rot (40 min)
 , Nabespreking (40 min)
 , Afronden (20 min)

THEORIE VOOR BEGELEIDING 

MOGELIJKE NETWERKPARTNERS VAN EEN CHIROGROEP 

Ouders 

De ouders van de leden wonen meestal in de buurt van de Chiro-
lokalen.  Zij zijn het belangrijkste uithangbord van je groep, zo-
wel in goede als in minder goede tijden.  Het zijn de ouders die 
hun kinderen aan de leiding toevertrouwen, die mondelinge re-
clame maken bij andere ouders, die naar een eetfestijn komen of 
die eens naar het zwembad rijden.  Zonder ouders zijn er geen 
kinderen én geen Chiro.  Zonder het vertrouwen van de ouders is 
er ook geen steun voor de leiding en is het dus moeilijk werken.  
Chiroleiding zorgt bijna wekelijks voor een leuke namiddag voor 
kinderen.  Heel wat ouders schatten dat naar waarde en doen al 
eens graag een inspanning als de groep wat hulp of steun kan 
gebruiken.  Ze helpen zo niet alleen je groep, financieel of prak-
tisch, maar het zijn voor hen ook ideale momenten om wat beter 
kennis te maken met de leiding en om hun kinderen in actie te 
zien.  In sommige groepen kunnen ouders ook op een meer for-
mele manier de groep helpen.  Er zijn vzw’s die lokalen helpen 
beheren en uitbaten, er zijn oudercomités die meehelpen aan 
fondsenwerving en die bijvoorbeeld de band met de parochie 
onderhouden.

Oud-leiding 

Sommige Chirogroepen hebben een oud-leidingswerking, ande-
re dan weer niet.  Of er nu een expliciete oud-leidingswerking is 
of niet, oud-leiding zal altijd op de een of andere manier verbon-
den blijven met hun groep.  Soms zijn zij een grote hulp, soms is 
het ook vervelend dat ze zich blijven bemoeien met bepaalde 
dingen die je liever zelf zou oplossen.  Oud-leidingswerkingen 
zorgen ervoor dat leidingsploegen van vroeger elkaar nog altijd 
zien en dat ze ‘hun’ groep nog altijd kunnen helpen.  Zo kun je 
hun mening vragen bij belangrijke beslissingen.  Oud-leiding 
kun je inschakelen voor hulp bij eetavonden, je kunt hen vragen 
om een grote activiteit ineen te steken, je kunt hen contacteren 
als je met bepaalde vragen zit, om een ontspannende activiteit 
voor leiding in elkaar te steken of als vervangleiding.

Basisschool en middelbare school 

De school is in de eerste plaats de plaats waar je leden het groot-
ste deel van hun tijd doorbrengen.  Je kunt je dus wel indenken 
dat de school een belangrijke plaats inneemt in het leven van 
de kinderen en jongeren.  De school is ook de uitgelezen plaats 
om aan ledenwerving te doen.  Deel een folder uit in de klassen.  
Voorzie speelplaatsanimatie, of misschien mag je zelfs een spel 
spelen in de klassen.  Kinderen die in de Chiro zitten, zijn er trots 
op dat hun leiding eens naar hun school komt.  Misschien is dat 
wel het grote geheim achter schoolwerving: niet de spelletjes 
die gespeeld worden op de speelplaats, maar het feit dat kinde-
ren tegen andere kinderen over hun Chiro-ervaringen vertellen.  
Heel wat Chirogroepen gebruiken lokalen of terreinen van een 
school.  Een goede band met de school is dan ook onontbeer-
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lijk.  Maar de school kan ook in andere gevallen nuttig zijn voor je 
groep: om materiaal te lenen of om de schoolbus of de turnzaal 
te gebruiken, bijvoorbeeld.

Parochie 

Veel Chirogroepen hebben een soort haat-liefdeverhouding 
met hun parochie.  De parochie is vaak een goede steun, want 
de Chirogroep mag hun lokalen en terreinen gebruiken.  Ander-
zijds krijgen Chirogroepen soms kritiek vanuit de parochie: zij 
begrijpen het jonge Chirovolkje niet altijd.  Andere Chirogroepen 
hebben dan weer een zeer goede relatie met hun parochie en 
hebben zelfs een proost die veel voor hen betekent.  Hulp bij een 
viering, hulp bij omgaan met het verlies van een Chirolid, enz.  Je 
kunt bij hen voor verschillende zaken terecht.

Jeugddienst / Jeugdraad 

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan.  
Het is de spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur en 
omgekeerd.  Jongeren kunnen op die manier hun mening over 
het jeugdbeleid geven.  Op de jeugdraad kun je dus mee beslis-
sen over wat er moet komen of moet veranderen voor de jeugd 
in de gemeente: de inrichting van speelpleintjes, het materiaal in 
de uitleendienst of subsidies, enz.  Veel gemeenten bieden heel 
wat praktische diensten aan.  Dat kan gaan van vrachtwagens ter 
beschikking stellen voor bivakvervoer tot onderhoud van loka-
len, tot de uitleendienst van de gemeente.  De jeugdconsulent 
staat groepen ook met plezier bij bij al hun vragen en problemen.

Andere jeugdbewegingen 

Scouts, KSA, speelpleinwerking, jeugdhuis, enz.  Over het muur-
tje durven kijken, kan positief werken.  Vlaanderen heeft het 
meest uitgebreide jeugdnetwerk van de wereld.  Het zou dom 
zijn hier geen gebruik van te maken.  Contact met naburige 
jeugdverenigingen kan een meerwaarde brengen.  Samen een 
activiteit organiseren, materiaal uitwisselen, elkaars activiteiten 
bezoeken.  Gewoon leuk om eens met meer te zijn, een grote 
activiteit te kunnen organiseren of materiaal te gebruiken dat je 
niet elke week ter beschikking hebt.

Andere verenigingen 

Sportclubs, Oxfam, carnavalsvereniging, enz.  Samenwerken met 
een volwassenenvereniging kan helpen om meer mensen te 
bereiken.  Via zo’n vereniging kun je misschien zelfs leden wer-
ven.  Veel volwassenen in verenigingen hebben namelijk ook 
kinderen.  Sportclubs maken ook deel uit van het netwerk van 
de groep.  Ongetwijfeld zitten een aantal van jouw leden in een 
sportclub.  Misschien kun je eens op bezoek gaan bij de een of 
andere minder bekende sporttak?

Gewest 

Samen met enkele groepen uit nabijgelegen gemeenten en ste-
den vormt jouw groep één gewest.  De taak van de gewestploeg 
is groepen ondersteunen waar nodig en hen vormingskansen 
bieden.  Ze doen dat door vorming te organiseren, groepsleiding 
samen te brengen, leiding samen te brengen, ledeninitiatieven 
te organiseren, enzovoort.  Omdat een gewest dicht bij de groe-
pen staat, is het de ideale partner om op zoek te gaan naar ant-
woorden bij opborrelende vragen en problemen.  Het spreekt 
vanzelf dat het voordeel biedt wanneer de Chirogroep en het 
gewest elkaar goed kennen.

Verbond 

Enkele gewesten samen vormen een verbond.  De verbonds-
ploeg wil de Chiro in haar verbond sterker maken.  Dat gebeurt 
in de eerste plaats door de gewesten te ondersteunen en door 
hen uitwisselings- en vormingskansen te bieden.  Daarnaast or-
ganiseren ze cursussen voor de leiding en een bivak voor aspi’s.

Chirojeugd Vlaanderen 

Op vijf regionale secretariaten houden we opendeur voor al wie 
van Chiro houdt.  Op elk secretariaat staan beroepskrachten en 
vrijwilligers klaar voor jullie.  Ze houden zich bezig met publi-
ceren, voortgezette cursussen organiseren, en zo veel meer.  Je 
vindt er diensten en commissies waarop je een beroep kunt doen 
voor concrete activiteiten of ondersteuning bij een vraag.

Oudercomité 

Vzw 

Sportdienst 

Cultuurraad 

Straathoekwerker, buurtwerker, opbouwwerker 

Jeugd Rode Kruis 

Pastoor 

Gepensioneerdenbond 

Handelaars (de bakker, slager, drukker, enz.) 

 ...  
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TIP
Tijdens deze activiteit krijg je vaak de reactie van de deel-
nemers dat ‘het bij ons zo en zo en zo is’, waarop je dan het 
complete relaas krijgt van de een of andere onderpastoor die 
niet van de kinderen van de achternicht van iemand van de 
oud-leiding heeft kunnen blijven.  Dat proberen we te vermij-
den door al van in het begin duidelijk te maken dat het niet de 
bedoeling is bepaalde personen te viseren of compleet tot in 
de details uit te wijden over hoe het er in de lokale Chirogroep 
aan toegaat.
Anderzijds kan het achterliggende verhaal heel erg belangrijk 
zijn om te begrijpen van waar de frustratie of het enthousias-
me komt.  Praktisch gezien is het dus de taak van de begelei-
ding ergens een middenweg te zoeken tussen het persoon-
lijke-wat-ons-aanbelangt en datgene waar wij eigenlijk niets 
mee te maken hebben.

THEORIE VOOR DEELNEMERS 

Als Chirogroep ben je geen eiland.  Je staat midden in de samen-
leving en komt met heel wat andere mensen, verenigingen, or-
ganisaties in contact.  Elk van die actoren laat zijn sporen na op 
de werking van je groep en de activiteiten die je organiseert.
Niet alleen je wekelijkse werking bepaalt hoe de buurt naar je 
Chirogroep kijkt.  Al is de kwaliteit van je Chironamiddag heel 
belangrijk, je zult ook nog andere inspanningen moeten leveren 
om er te staan in je omgeving!  Komen jullie voldoende naar bui-
ten?  Van waar kennen de mensen jullie?  Van de megafuif met 
veel overlast of van de animatie op de straatfeesten?  Je imago 
is zeer belangrijk: om te werken, maar ook om leden te houden.  
Om verankerd te zijn in je buurt heb je als Chirogroep een band 
nodig met heel wat partners.  Die wirwar van contacten maakt 
het Chiroleven vaak ongezien sterk.
Je netwerk kun je zien als een Chirofamilie.  Die familie vraagt 
heel wat aandacht en soms is het zelfs zo dat de familieleden 
hulp nodig hebben.  Ze hopen dat ze kunnen rekenen op de 
Chiro.  En familie wil zo nu en dan ook eens zeggen wat ze overal 
van denken.
Er is geen enkele familie waar het windstil is.  Soms wil je je net-
werkpartners het liefst negeren of er eens goed tegen roepen.  
Verheerlijken en doodknuffelen kan ook.  Wie dat netwerk goed 
verzorgt, zal zien dat je familie ook heel wat voor jou over heeft 
en onverwachts een grote steun kan zijn als het even moeilijk 
gaat.

INVESTEREN IN EEN NETWERK, 
WAT BEDOELEN ZE DAARMEE?  

Omdat connecties soms vervagen en mensen uit verenigingen 
verdwijnen, is het belangrijk dat je voortdurend contacten blijft 
leggen en extra mensen leert kennen.  Bovendien moet je erop 
toezien dat de gelegde contacten onderhouden worden.  Dat 
vraagt veel tijd en moeite, maar het loont.  
Een goed middel voor het onderhouden van het netwerk dat het 
dichtst bij jouw Chirogroep ligt (denk hierbij aan ouders, de bu-
ren, enz.), is huisbezoeken organiseren.

KAN ER IETS FOUT LOPEN BIJ NETWERKING?  

Jammer genoeg wel.  Zo kan de betrokkenheid van een netwerk-
partner te groot worden: mensen gaan zich moeien.  In zo’n situ-
atie komt het erop aan om duidelijke afspraken te maken.  Een 
andere mogelijke oorzaak voor het spaaklopen van contacten is 
negatieve publiciteit.  Als veel mensen je groep kennen, zullen er 
ook veel over praten.  Mensen roddelen helaas graag.  De vaak 
opgeblazen verhalen kunnen je goede naam schade berokke-
nen.  Een derde mogelijke oorzaak voor het verzuren van net-
werkrelaties is overbevraging.  Netwerkpartners kunnen te veel 
verwachten.  Het spreekt voor zich dat je dat best zo diploma-
tisch mogelijk aanpakt!

ZOVEEL VALKUILEN.  
LOONT HET DAN ALLEMAAL WEL DE MOEITE?  

Absoluut!  Een stevig netwerk biedt zeker meer voor- dan nade-
len.  Alleen op je eiland is maar alleen.  Bovendien vormen alle 
contacten die je legt met de buitenwereld een enorme verrijking 
voor je groep.  Loopt er een contact spaak, dan is dat jammer 
maar zeker niet onoverkomelijk.



73

VERLOOP 

OPWARMEN (5 MIN) 

Elke leefgroep fungeert gedurende dit spel als een Chiroploeg.  
De deelnemers maken kort kennis met de verschillende mogelij-
ke actoren in een Chironetwerk.  Voor het spel start, kan de leef-
groepbegeleiding even nagaan of alle deelnemers bekend zijn 
met de term ‘netwerk’.  Speel hiervoor “Zeg eens euh!”.  Koppel 
daarna kort terug, zodat voor iedereen duidelijk is wat ‘het net-
werk’ is.

Methodiek: Zeg eens euh!  

Verdeel de groep in vieren.  Elke groep krijgt om de beurt een 
thema waar ze één minuut over moeten praten.  Samen met het 
thema krijgen ze een verbodswoord dat ze niet mogen gebrui-
ken.  Groep 1 begint.  Hun beurt is voorbij zodra een ander panel-
lid een van de volgende fouten opmerkt:

 , Het stopwoord euh wordt gebruikt.
 , Het verbodswoord wordt gezegd, al dan niet in een samen-
stelling waarin het ook een zelfstandige betekenis heeft.  
Voorbeeld: als het verbodswoord ‘noot’ is, dan zijn woorden 
zoals ‘okkernoot’, ‘walnoot’ en ‘muzieknoot’ niet toegestaan 
omdat ‘noot’ hier aangezien kan worden als bestaand zelf-
standig naamwoord.  Woorden zoals ‘genoten’, ‘reisgenoten’, 
‘gesnoten’ mogen wel omdat het verbodswoord hier geen 
zelfstandige betekenis heeft.

 , Er viel een stilte van langer dan vijf seconden.
 , De groep praat niet meer over het thema.

Wie een fout opmerkt, roept “fout!”.  De tijd wordt stilgezet en de 
roeper geeft aan wat er gebeurd is.  Klopt dat, dan gaat de beurt 
naar die speler.  Hij of zij moet nu proberen de resterende secon-
den vol te spreken.  De winnaar is degene die aan het spreken is 
wanneer de teller nul bereikt!

Thema’s:
 , Ouders betrekken bij je werking-verbodswoord: ‘wij’
 , Voordelen van een stevig netwerk-verbodswoord: ‘ons’
 , Ons dorp (of onze stad)-verbodswoord: ‘hier’
 , Netwerk-verbodswoord: het werkwoord ‘zijn’

SAMEN STARTEN (55 MIN) 

Deel 1: Leidingskring (15 min) 

De leefgroep zet zich rond een tafel en start een leidingskring 
(LK).  Iemand van de begeleiding doet dienst als VB en kan even-
tueel wat zaken opschrijven die belangrijk kunnen zijn bij de 
nabespreking.  De VB mag ook ingrijpen of sturen wanneer de 
ploeg er zelf echt niet uit komt.  
Binnen de vijftien minuten moet je zowel een score geven als de 
jaarplanning opstellen.  Let er dus op dat de deelnemers niet te 
ver uitweiden en ze snel genoeg knopen doorhakken.

1.  Score geven aan netwerk (ronde 1)
De leefgroep is een Chirogroep.  Op hun eerste LK krijgen ze een 

lijst met alle netwerkpartners (parochie, oudercomité, drukker, 
enz.).  Elke netwerkpartner moeten ze punten geven, met een 
tien voor degene die ze het belangrijkst vinden en een één voor 
de minst belangrijke.  Iedere score mag maar één keer gebruikt 
worden.  Ze schrijven die score op een algemeen blad.  Het is 
belangrijk dat de groepsscore een consensus is van de volledige 
groep.  Niet iedereen moet er daarom volledig mee akkoord gaan 
maar het is zeker niet de bedoeling dat één persoon zijn of haar 
mening opdringt!  Dit algemeen blad moet goed bijgehouden 
worden, want het is de beginsituatie van het tweede deel.  Als 
ieder element een score heeft gekregen, schrijven ze de score 
over op hun persoonlijk scoreblaadje (in de kolom groepsscore).

TIP
Voor aspi’s is het netwerk nog een heel vaag gegeven.  Heb je 
veel aspi’s in je leefgroep, dan raden we aan de tien netwerk-
partners eerst te introduceren.  Trek als begeleiding om de 
beurt een bijpassend attribuut aan en stel je voor!

2.  Jaarplanning opstellen
Elke leefgroep krijgt een jaarkalender, waarop ze enkele verplich-
te activiteiten en enkele vrij te kiezen activiteiten moeten plaat-
sen.  De groepen kiezen zelf de prioriteit van de activiteit.  De be-
doeling is dat ze hun jaarkalender kunnen waarmaken (zie deel 
2).  Er wordt hen echter zo’n lange lijst gegeven dat het onmoge-
lijk is om alles te plannen.  Automatisch zullen ze kiezen voor dat-
gene wat zij het belangrijkst vinden voor hun Chirogroep.  Hun 
keuzes zullen een gevolg hebben in het verdere verloop van het 
spel.

Deel 2: ‘Netwerk je rot!’ (40 min) 

De deelnemers gaan op pad en spreken netwerkpartners aan.  
Dat zal begeleiding zijn die elk een andere rol voor zich neemt.
Per leefgroep moet iemand van de begeleiding een rolletje spe-
len als netwerkelement.  De andere begeleiding blijft zitten in 
het leefgroeplokaal (of op een centraal afspreekpunt voor de 
leefgroep) en is VB.  Het doel is om zoveel mogelijk van hun jaar-
planning te doen slagen met de hulp van de netwerkpartners.
Spreek vlak voor dit deel begint even met al de begeleiding cen-
traal af, zodat je de scores kunt doorgeven die de verschillende 
leefgroepen aan de verschillende netwerkpartners geven.  Zo 
kan daar zeker niet mee valsgespeeld worden.
De deelnemers mogen zich opsplitsen.  Per activiteit die ze in-
gepland hebben, krijgen de deelnemers een spelfiche met op-
drachten op.  De partners zijn echter niet zomaar te overhalen, ze 
verwachten iets in de plaats.  Als je de partner onbelangrijk vindt 
en je hen dus een lage score hebt gegeven tijdens de LK, zullen 
zij je ook niet helpen bij je activiteit.  Als begeleiding krijg je een 
fiche ‘Uitleg personages’ die je kunt gebruiken als richtlijn voor 
het al dan niet mee- of tegenwerken, aan de hand van de score 
die ze in de vorige ronde aan jou als netwerkpartner gaven.
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INZICHTEN AANBRENGEN (40 MIN) 

Deel 1: Nabespreking ‘Netwerk je rot’ (10 min) 

De deelnemers komen aan in het leefgroeplokaal nadat ze de 
rondgang hebben gedaan.  Ze overlopen welke activiteiten ge-
lukt zijn en welke niet.  Daarbij moet de nadruk vooral gelegd 
worden op het zoeken naar de oorzaak van eventuele activitei-
ten die niet gelukt zijn.

De volgende richtvragen kunnen helpen bij deze bespreking:
Wat maakt dat een bepaalde activiteit niet gelukt is?
Zijn de argumenten die de netwerkpartner gebruikte terecht?
Hoe zou jij reageren als je die netwerkpartner was?
Zijn er bepaalde netwerkpartners die gevoeliger zijn voor mis-
stappen van een Chirogroep?
Op welke vragen kreeg je een negatief antwoord?  Hoe kwam 
dat?  Wat kun je doen om dat om te draaien?  Bij wie zou je met 
die vragen nog terechtkunnen?

Deel 2: Score geven aan het netwerk – eigen situatie (ronde 2) (10 
min) 

Nadat alles overlopen is, maken de deelnemers nog eens een top 
tien op van hun netwerkelementen.  Dat doen ze nu persoonlijk.  
Hierbij houden ze rekening met twee elementen: enerzijds met 
wat ze in het eerste deel ondervonden hebben en anderzijds de 
situatie in hun eigen Chirogroep.  Het doel van de individuele top 
tien is vooral om er voor jezelf en je eigen Chirogroep nog eens 
over na te denken: “Wat vind ik belangrijk in m’n netwerk?”
Het grote verschil met ronde 1 is dat ze, behalve dat het nu indi-
vidueel is, ook zelf een netwerkelement mogen toevoegen.  Dat 
kan iets of iemand zijn die voor hun Chirogroep ook een groot 
verschil maakt.  
De deelnemers schrijven hun top tien op hun persoonlijk score-
blaadje.

Deel 3: Het dorp/de stad (20 min) 

In het leefgroeplokaal ligt er centraal een spelbord.  Dat is de 
afbeelding van een dorp waar er ruimte is voor alle netwerke-
lementen.  Op het spelbord komen pionnen te staan die het net-
werk voorstellen.  Die moeten op de juiste beginsituatie staan zo-
als dat in deel 1 met de groep bepaald is.  Voor de duidelijkheid: 
10 is het belangrijkste, 1 het minst belangrijke!
Hoe verder het element van het centrum staat, hoe minder be-
langrijk het is.  We vragen de deelnemers argumenten aan te 
brengen waarom ze vinden dat bepaalde elementen hoger of 
lager mogen staan.  Zo’n argument is een praktisch voorbeeld 
van hoe een netwerkelement nuttig kan zijn voor de plaatselijke 
Chirogroep.
Centraal staat het uitwisselen van argumenten pro of contra een 
netwerkpartner die de deelnemer belangrijk vindt.  Het is niet 
de bedoeling om je eigen Chironetwerk volledig na te bootsen.  
Om beurten mogen de deelnemers een element kiezen om te 
verschuiven.  In het begin mogen ze maar één argument geven, 
meer op het einde kunnen de deelnemers meerdere argumen-
ten opgeven.

Op het spelbord staat er ook een vraagteken.  Dat is voor als een 
deelnemer een praktisch voorbeeld heeft van een netwerkele-
ment dat niet bij de andere tien zit.  Uiteraard moet het vraagte-
ken niet gebruikt worden als dat niet nodig is.  Normaal gezien 
zal niemand van de deelnemers zijn of haar persoonlijk netwerk 
helemaal op het bord kunnen zetten.

AFRONDEN (20 MIN) 

Vervolgens krijgen ze de opdracht om eens na te denken over 
hoe hun netwerk er nu uitziet en wat er misschien nog beter 
kan.  Zijn er instanties die nog ontbreken in hun netwerk of zijn 
er partners die beter wat ‘dichter naar het centrum’ zouden staan 
voor hun werking?  Ze kunnen de argumenten van anderen ge-
bruiken om hun eigen visie bij te stellen.
De belangrijkste veranderingen die de deelnemers zouden wil-
len maken, overloop je even.   
Het belangrijkste tijdens de nabespreking is dat de groep het 
belang inziet van een goed en onderhouden netwerk.  Die na-
bespreking kun je houden aan de hand van enkele richtvragen:

 , Met welke elementen in het netwerk zijn er al contacten?
 , Hoe verlopen die contacten?
 , Welke nieuwe argumenten hebben de deelnemers gehoord 
in verband met de netwerkelementen?

 , Zijn er dingen waar ze in hun groep nu aan zullen aan werken 
nadat ze dit allemaal gehoord hebben?

 , Wordt er op de LK nagedacht over het netwerk?  Of is dat alle-
maal vanzelfsprekend?

 , Worden de contacten op een bepaalde manier onderhouden?  
Is er binnen de groep aandacht voor het verzorgen van het 
netwerk?  (nieuwjaarskaartjes, verzendlijst, bezoekje, bedan-
king na bewezen diensten, enz.)

 , Heb je een idee of voorbeeld van hoe je de relatie met een 
netwerkpartner beter kunt onderhouden?

 , Is er binnen de groep iemand verantwoordelijk voor de pr? Ie-
mand die artikels schrijft voor websites, kranten, enz. die door 
externen gelezen worden?

 , Zijn er netwerkelementen die in jullie Chirogroep totaal geen 
belang hebben?

 , Zijn er elementen die broodnodig zijn voor een plaatselijke 
Chirogroep?

 , Is ‘netwerking’ altijd een win-winsituatie?  Zo nee, hoe kun je 
dat dan veranderen?

 , Welke zijn de voor-/nadelen van een degelijk uitgebouwd 
netwerk?

 , Kenden jullie de netwerkpartners eigenlijk goed?
 , Kennen jullie hun werking?
 , Deden jullie al eens een beroep op hen?  Zelden?  Vaak?
 , Kwamen jullie tot verrassende partners die vanaf nu echt tot 
de mogelijkheden horen?

 , Zouden jullie hen vanaf nu wel meer (of minder) durven aan-
spreken?

 , Gaan jullie je bij hen meer of beter bekendmaken en in welke 
situaties?

 , Denken jullie dat alle partners jullie en jullie werking kennen?  
Welke wel?  Welke niet?  Hebben jullie daar een verklaring 
voor?
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Tips in de loop van het spel
Als begeleiding moet je heel goed in de gaten houden dat het 
bordspel niet te competitief opgevat wordt.  Het is zeker niet 
de bedoeling om nadien een winnaar te kronen.  Het bordspel 
is enkel bedoeld als middel om deelnemers gemakkelijker te 
laten uitwisselen over de verschillende manieren waarop een 
netwerkelement een meerwaarde kan betekenen voor een 
plaatselijke Chirogroep.
Vonden de deelnemers het een interessant blok?  Raad hen 
dan aan zeker eens het Netwerkspel te spelen met hun lei-
dingsploeg.  Je kunt het downloaden via chiro.be/netwerkspel.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips 
voor trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je be-
geleidingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wie zit er in mijn netwerk, ook al wist ik het niet?
 , Welke groepen of personen in mijn netwerk kunnen wij helpen, of 

wie kan onze Chirogroep helpen?
 , Wat vind je belangrijk bij het netwerk van jouw Chirogroep?  Wat 

verwacht je van je netwerk?
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Omgaan met moeilijke situaties 
Dag 4, 14 - 16 uur

DOELSTELLINGEN
 , De deelnemers weten waar ze terechtkunnen met vragen.
 , De deelnemers kunnen reageren op een moeilijke situaties.
 , De deelnemers weten welke partners er in hun netwerk zijn 
die hen kunnen ondersteunen bij moeilijke situaties.

 , De deelnemers kunnen duidelijke afspraken maken.
 , Deelnemers gaan respectvol om met informatie en mensen in 
moeilijke situaties.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT

4. DE VEILIGHEID VAN KINDEREN 
EN JONGEREN WAARBORGEN

 , Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties.
 , Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

5. RESPECTVOL HANDELEN

 , Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar.
 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig met respect 
voor elk kind en elke jongere.

6. SAMENWERKEN

 , Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat 
er constructief mee aan de slag.

 , Je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan.

MATERIAAL 
 , Papieren met het aanbod van de ploegen    1x
 , Aandelen printen     1x
 , Brochures      ruim aanbod aanvragen op chiro.be/bro-
chures

 , Balpennen      1 per groepje + 2 per begeleidingsduo
 , Scorebord (op papier of digitaal), eventueel projector om sco-
re bij te houden      1

OVERZICHT & DUUR
 , Deel 1: Uitleg in grote groep (15’)
 , Deel 2: Beursspel in kleine groepjes (75’)
 , Deel 3: Nabespreking (30’)

THEORIE

HET GEWEST

Het gewest moet in alle omstandigheden het eerste aanspreek-
punt zijn voor onze groepen.  Het gewest kan/moet groepen 
doorverwijzen.  Als we het gewest inschakelen als tussenpersoon 
zullen zij de vragen en problemen van hun groepen beter leren 
kennen.  Stadsgroepen moeten weten wie de beroepskracht is 
die verantwoordelijk is voor de stadswerking.

De vijf basistaken voor een gewestwerking. 

1.  GROEPEN KENNEN EN ONDERSTEUNEN OP MAAT (= SOM)

Steun Op Maat is:
 , Persoonlijke aandacht besteden aan de groepen
 , Werken aan problemen in de leidingsploeg
 , Binnen het netwerk op zoek gaan naar ondersteuning
 , De groep voorbereiden om weer zonder jullie steun verder te 
gaan

2.  GROEPSLEIDING SAMENBRENGEN

Het kan deugd doen om eens uit te wisselen met andere groeps-
leiding.  Hoe pakken zij de vergadering aan?   Hoe doen zij dat 
met die subsidies?  Als gewest heb je de taak om ervoor te zorgen 
dat zij dat kunnen doen.   En vergeet de VB’s niet.   De vragen die 
zij hebben, zijn nog een beetje anders dan die van de groepslei-
ding.

3.  LEIDING SAMENBRENGEN

Waar heeft jullie leiding nood aan?  Gezellig samenzijn?  Nieuwe 
ideeën opdoen voor afdelingsactiviteiten?  Veilig op tocht en bi-
vak?  Hoe behandel ik een schaafwonde?  Help, leidingstekort?  
Amai, wij hebben lastige leden?  Hoe maak ik een spannend tou-
wenparcours?  Of gewoon een supercool nachtspel?

4.  VORMING ORGANISEREN

Voorbeelden: de workshop stagebegeleiding en actieve partici-
patie aan het animatortraject.

5.  LEDENINITIATIEVEN ORGANISEREN

Ga zelf met het gewest een activiteit uitwerken.  Nog leuker is dat 
de leiding van de betreffende afdelingen mee helpt voorberei-
den.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.  En vele handen maken 
licht werk.  En ja, ook op die manier leg je contacten binnen de 
plaatselijke leidingsploegen en betrek je de leiding bij het ge-
west!

Als gewest ben je een belangrijke schakel in de ondersteuning 
van de nationale werking, bijvoorbeeld om het jaarthema mee 
bekend te maken, groepen warm te maken voor vorming, Start-
dagen, enz.  In de andere richting is het aan jullie om klanken van 
groepen (via het verbond) door te geven.
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HET VERBOND 

De taken van een verbond 

1.  GEWESTEN STEUNEN OP MAAT (SOM)

 , Alle gewesten leren kennen en hén elkaar leren kennen
 , Gewestleiding bijeenbrengen
 , Alle gewestmensen bijeenbrengen

2.  VORMING ORGANISEREN

 , De Kaderinleidingscursus (KIC) organiseren
 , Animatorcursus organiseren

3.  NATIONALE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

 , Startdag: dat is een jaarlijks startmoment voor alle Chirolei-
ding en hét lanceringsmoment van het jaarthema

 , Aspitrant: dat is een vijfdaags preleidingsbivak voor aspi’s dat 
om de 2 jaar georganiseerd wordt.

 , De Chiroraad bijwonen en de nationale werking ondersteu-
nen.   De verbondsleiding heeft hier een belangrijke rol.

DE DIENSTEN 

Dienst Internationale Activiteiten (DIA)

Zij zorgen ervoor dat Chirogroepen internationaal een connectie 
kunnen vinden.  Ze werken daarvoor samen met buitenlandse 
partnerorganisaties.

De DIA bestaat uit twee deelgroepen:
 , Werkgroep Activiteiten: werkt activiteiten uit in Vlaanderen 
en volgt de activiteiten op die door Fimcap of onze partners in 
het buitenland georganiseerd worden.

 , Werkgroep Bivak en Partnerschap: werkt het aanbod uit 
voor groepen die op buitenlands bivak willen.  Zij geven mo-
gelijkheden om op uitwisseling te gaan met een andere groep 
en daarnaast volgen zij het partnerschap op.

Dienst Avontuurlijke Activiteiten (DAA)

 , Organiseren een hele waaier aan avontuurlijke activiteiten 
(een cursus, weekends, dagen, workshops) voor aspi-, lei-
dings- en kaderploegen, onder andere Tochtenbivak, Technie-
kendag en Teamweekends

 , Workshops voor zowel keti’s, aspi’s, leiding en kaderploegen

Dienst Artistieke Activiteiten (DArtA)

 , Organiseren expressieve workshops op Animatorcursussen 
en andere initiatieven

 , Organiseren Expressieweekend

Spoor ZeS – staat voor Zingeving en Solidariteit 

De hoofdtaken van Spoor ZeS zijn:
 , Werkgroep Lagereschoolproject: kriebelt juffen en meesters 
van de basisschool om aan Chiro te doen in de klas, voor de 
thema’s armoede en solidariteit met het Zuiden.

 , De stuurgroep: houdt als een goede machinist Spoor ZeS op 
het juiste spoor.

 , Werkgroep Methodieken: maakt sfeer en bedenkt fijne mo-
mentjes die goesting geven in Chiro.

 , Werkgroep Jongerenspel: dompelt zich onder in andere cul-
turen en maakt daar een fijn Chirospel van.

 , Werkgroep Tekstenboekje: verzint en verzamelt snedige tek-
sten in kleine fijne tekstenboekjes.
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COMMISSIES<

Chirojeugd Vlaanderen heeft verschillende commissies.  Zij zijn 
in het leven geroepen om informatie over bepaalde thema’s te 
verspreiden naar de andere kaderploegen en op die manier dus 
ook naar de Chirogroepen.  Dat kan in de vorm van een spel, een 
document of een methodiek.  De commissies zijn een belangrijk 
aanspreekpunt voor de kaderploegen.

Hieronder alle bestaande commissies:
 , De afdelingscommissie: Afdelingscafé en Spelenclub
 , De Groepsleidingcommissie
 , De commissie Jeugdbeleid
 , De commissie Diversiteit
 , De commissie Continuïteit
 , De commissie Vorming
 , De Assortimentscommissie

REDACTIES

Naast de commissies en diensten vind je in Chiroland ook redac-
ties: meer bepaald de Dubbelpuntredactie, de Vlamredactie en 
de Videoredactie.  De Dubbelpuntredactie publiceert elke maand 
een tijdschrift voor leiding en kader, de Vlamredactie is de motor 
achter het tijdschrift dat om de twee maanden uitkomt voor ke-
ti’s en aspi’s, en de Videoredactie maakt filmpjes die ertoe doen.

VERLOOP

DEEL 1: UITLEG (15 MIN) 

Als er in jullie Chirogroep iets gebeurt, kun je dat niet altijd alleen 
oplossen.  Dat kan om een probleem gaan, of je kunt een vraag 
hebben of nood aan specifieke kennis.  Een deel van jullie net-
werk is de grote Chiro.  Ieder onderdeel van de Chiro heeft zijn 
kennis en doel, waarmee ze jullie kunnen helpen.  Dat gaan we 
ontdekken.  Enerzijds zijn er het gewest en het verbond, ander-
zijds zijn er nationale diensten, commissies en redacties.

Spelverloop:
1. De deelnemers maken groepjes van drie of vier personen (mix 

van Chirogroepen, ervaring, geslacht, enz. is aangeraden).
2. De deelnemers komen per groepje naar de beurs om een aan-

deel te kopen.  Ze mogen zelf kiezen welk, maar het moet wel 
aanwezig zijn.

3. Ze krijgen de situatie mee die bij dat aandeel hoort.  Ze schrij-
ven op het papier hoe zij zouden reageren.  Staat er al iets 
op het blad van een groepje dat het aandeel eerder kocht en 
weer doorverkocht, dan moeten ze nu anders reageren.  Alle 
stellingen zijn gelinkt aan een bepaald begeleidingsduo (en 
waar zij zich bevinden).  Voor elk aandeel heb je ongeveer vijf 
minuten verdedigingstijd bij de begeleiding.  Hoe minder tijd 
jullie gebruiken voor de voorbereiding, des te meer aandelen 
kun je kopen.

4. Je kunt hulp inroepen van het gewest of het verbond.  
5. De begeleiding beoordeelt de reactie.  Is het een goede, dan 

zal het aandeel in waarde stijgen.  Is de reactie niet goed, dan 
kan de waarde dalen.

6. De stijging of daling van de waarde van het aandeel wordt op 
een scorebord genoteerd.

7. Groepen kunnen ervoor kiezen om hun aandeel weer te ver-
kopen voor de nieuwe waarde of een beter antwoord te zoe-
ken om het nog meer in waarde te laten stijgen.  Telkens wan-
neer je een aandeel terugverkoopt aan de beurs worden het 
aandeel en het scorebord aangepast.  Hier staan twee mensen 
van de begeleiding.  Zo hebben zij maar te roepen: “Aandeel 
Chirovlag: gestegen met € 100”.

Voorbeeld: het aandeel van de Chirovlag is € 200 waard.  Een 
groepje koopt het, zoekt een reactie en komt terug naar de 
beurs.  Het is een originele en goede reactie, waardoor de 
waarde zal stijgen met € 100.  Op het paneel verander je de 
waarde van het aandeel van 200 naar 300.  Het volgende 
groepje dat het aandeel wil kopen, zal € 300 moeten betalen.

8. Er zijn geen foute reacties.  De aandelen stijgen door extra 
suggesties of door het aanspreken van de juiste hulplijnen.  
Hoe minder we kunnen toevoegen aan jullie reactie, hoe ho-
ger de waarde van het aandeel.

DEEL 2: AANBRENGEN VAN DE INZICHTEN (75 MIN) 

Zeg op voorhand niets over wat ze met hun winst kunnen doen.  
Het moet om de stellingen draaien, de beurs is enkel motivatie.  
Op het einde van het spel wordt de winst geteld om toch een 
winnaar aan te duiden.
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Begeleidingsduo’s hebben elk eigen situaties van de aandelen.  
Die situaties moeten voorbereid worden.  Bedenk een aantal bij-
vragen en een lijst van mogelijke goede en minder goede op-
lossingen.  Bekijk zeker welke dienst of commissie ingeschakeld 
kan worden.

De begeleidingsduo’s bepalen wie van het deelnemersgroepje 
de stelling moet verdedigen.

De begeleidingsduo’s bepalen het puntenaantal (min. 100, max. 
1000).

 , Geen extra ideeën: de waarde blijft of zakt.
 , Losse ideeën: de waarde stijgt 100.
 , Hulp van het gewest of verbond: de waarde stijgt 200.
 , Hulp van de juiste dienst of commissie: de waarde stijgt 300.

Wat verwachten we van jou als begeleiding?
1.  Lees in sneltempo de voorgaande reacties.  Laat het groepje 

de nieuwe reactie mondeling voorgestellen (kort en bondig, 
wees streng).

2.  Stel bijvragen als: “Wat loopt er fout?  Waar hadden zij geen 
aandacht of oog voor?  Wat hadden ze volgens jullie anders of 
beter moeten doen?  Waar zit de kern van het probleem?  Wat 
zijn de mogelijke gevolgen als je het niet aanpakt?  ...”, “Maar 
als je dat doet, zou dit dan niet kunnen gebeuren?”.

3.  Beoordeel de situatie aan de hand van de waardeschaal.

In het begin zullen de meeste aandelen stijgen.  Zijn er al reacties 
op je aandeel, dan kun je aandelen ook laten dalen in waarde.  
Je mag na een tijdje meer verwachten van de speculanten.  Een 
aandeel dat veel waard is, mag meer stijgen dan een aandeel dat 
weinig waard is.  Duurdere aandelen zijn meestal moeilijker of 
zijn al veel meer verkocht geweest.

Elk aandeel kost € 100 euro bij opstart van de beurs.  Elk aandeel 
heeft een eigen naam.
Elk aandeel kan drie keer gekocht worden (door drie verschil-
lende groepjes).  Hetzelfde groepje kan niet tweemaal hetzelfde 
aandeel kopen.
Een groepje kan maar één aandeel tegelijkertijd aankopen.  Pas 
na het inleveren van het vorige kunnen ze een nieuw aankopen.
De groep moet ook telkens volledig aanwezig zijn bij het bege-
leidingsduo.  Anders begint de verdedigingstijd van vijf minuten 
niet te lopen.  Dat is om te vermijden dat groepjes zich gaan op-
splitsen.

De deelnemers kunnen tips krijgen bij het gewest en het ver-
bond.  Dat zijn een of twee kamers met tips.  Je kunt hiervoor 
de info over commissies, diensten en redacties op p. 245-256 
gebruiken, maar jullie kunnen dat daarnaast zelf nog wat invul-
ling geven.  Let erop dat ze hier niet te lang bezig zijn, zodat ze 
zeker meerdere situaties kunnen doen.  De tips in deze kamers 
zijn brochures, flappen met info over de diensten en commissies, 
filmpjes met uitleg over diensten of commissies, enz.  Er kan ook 
extra begeleiding zijn die info geeft, enz.
Extra tip: nodig wat verbonders en gewesters uit voor dit blok, 
dan kunnen ze zelf uitleg geven over hun taken en mogelijke on-
dersteuning.  Misschien kun je zelfs wat mensen van de commis-
sies en diensten uitnodigen?

DEEL 3: AFRONDEN (30 MIN) 

Nabespreking per leefgroep: de deelnemers vertellen hun in-
drukken na het spel.

Enkele vragen:
 , Kende je alle diensten/commissies/redacties?
 , Welke heb je leren kennen?
 , Zijn er vragen/problemen/situaties in jullie groep waarbij een 
nationale ploeg kan helpen?

 , Is het duidelijk hoe je hen kunt bereiken?  (chiro.be/eloket -> 
hier staan contactformulieren om de juiste mensen te berei-
ken of 03-231 07 95)

 , Zijn er ploegen je pad gekruist waarvan het nog niet helemaal 
duidelijk is wat zij kunnen betekenen?

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 
Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wat vond je van al die diensten en commissies die spelen, Chiro-
cursussen, evenementen enz. aanbieden voor leden en leiding?

 , Welke zaken vond je wel nuttig en interessant, en waarvan wil je 
verder op de hoogte blijven?

 , Heb je zelf al eens een moeilijke situatie meegemaakt als leiding?  
Hoe heb je toen gereageerd?
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Workshops 
Dag 4, 16.30 - 18.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , Via een divers aanbod vorming op maat aanbieden: de deelne-
mers kunnen het ‘vaste cursuspakket’ aanvullen met blokken 
waar zij een specifieke nood aan of interesse voor voelen.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

Variabele competenties: de workshops die je aanbiedt, moeten 
gelinkt kunnen worden aan minstens één animator-competen-
tie.  Een overzicht van de competenties vind je vooraan in de be-
geleidingsbundel.

OVERZICHT 
In twee blokken van elk een uur bieden we een aantal workshops 
aan waaruit elke deelnemer er individueel twee kiest om te vol-
gen.  De workshops worden dus niet in leefgroep aangeboden.  
Als cursusploeg kies je zelf welke workshops je aanbiedt en wie 
ze geeft.

WIE KAN WORKSHOPS BEGELEIDEN?  

 , Begeleiding uit de cursusploeg zelf
 , Externen binnen de Chiro: leden van commissies, diensten of 
redacties

 , Externen buiten de Chiro, bv. aanbod uit het Vlaamse jeugd-
werk

Het blok ‘Workshops’ staat ingepland op een moment dat het 
voor workshopgevers niet altijd even haalbaar is om naar een 
Chirohuis te komen.  Dat is zo omdat het moeilijk is om te schui-
ven met andere blokken.  Je mag dit blok wel gerust verwisselen 
met de blokken ‘Spel begeleiden’ of ‘Activiteit opbouwen’.  Mis-
schien vallen die blokken op een woensdagnamiddag of in het 
weekend en krijg je dan meer workshopgevers op je cursus.

HOE LAAT JE DEELNEMERS EEN KEUZE MAKEN?  

Om de workshops te verdelen, kun je net voor of net na de mid-
dag eerst alle workshops kort voorstellen aan heel de groep.  
Daarna maak je de verdeling binnen elke leefgroep.  Geef elke 
leefgroep een aantal papiertjes (toegangsticketjes) zodat er in 
totaal een tiental per workshop zijn.  Maak ook duidelijk voor 
welk van de twee blokken het ticketje geldt als dezelfde work-
shop twee keer gegeven wordt.  Het is dan de opdracht van de 
leefgroep om zelf een verdeling te maken die rekening houdt 
met ieders wensen.  
Let ook op dat ze niet te veel ‘vergeten’ wat ze hadden, anders 
krijg je toch nog overvolle en lege workshops.

WAT VOOR WORKSHOPS KIES JE?  

Probeer een leuke mix te maken van inhoudelijke, creatieve en 
spelworkshops, zodat er voor ieder wat wils is en alle deelnemers 
een keuze kunnen maken waarmee ze echt iets bijleren (dus ook 
zowel voor ervaren leiding als voor aspi’s).  De meeste workshops 
worden in groepjes van maximaal twaalf personen gegeven.  
Workshops waar veel vraag naar is, kun je dan bv. parallel aan 
verschillende groepen geven.  Let er ook op dat de inhoud van 
workshops niet overlapt met vaste cursusinhoud.  Voor sommige 
inhoudelijke workshops is het leuk als er iemand extern met ex-
pertise langskomt om ze te begeleiden.

Voorbeelden van workshops voor animatoren:
 , Inhoudelijk: EHBO, verzekeringen, fuiven, motivatie, seksuali-
teit, preleidingsvorming

 , Creatief: sjorren, spelen met verf / met fietsbanden / met 
scheerschuim, combineren/variëren 

 , Spelworkshops: spelen voor kleine groepen, improviseren, 
fantasiespelen, enz.

Je kunt ook bij andere verbonden eens informeren welke (zelfge-
maakte?) workshops zij geven op hun Animatorcursus.

Belangrijk!  De workshops maken deel uit van het vormings-
pakket en zijn bijgevolg een volwaardig blok.  Bereid ze dus 
zeker in die optiek voor.

 , Zorg dat je bij elke workshop bij eventuele controle kunt 
aantonen aan welke competentie er gewerkt wordt.

 , Zorg ervoor dat je bij elke workshop een korte nabespre-
king of terugkoppeling houdt.  Bijvoorbeeld na een work-
shop improviseren: sta met de deelnemers stil bij hoe ze 
een improvisatieactiviteit kunnen organiseren.  Waar moe-
ten ze rekening mee houden, hoe kunnen ze ervoor zorgen 
dat hun leden enthousiast meedoen, enz.?

HIGHLIGHTS UIT HET CHIROAANBOD 

 , Aandacht voor Alive / aspiwerking: chiro.be/methodiek-the-
ma/preleidingsvorming 

 , Draaikrachtspel: chiro.be/draaikracht.  Hierbij aansluitend 
kun je in het massaspel iedere speler een speciale eigenschap 
meegeven, om hen concreet diversiteit te laten ervaren in 
plaats van hier een theoretisch blok aan te wijden.

 , Sixpack (alcohol en andere drugs in de Chiro): chiro.be/six-
pack

 , Omgaan met een crisis: chiro.be/crisis
 , Pick your parents / ouderbetrokkenheid: chiro.be/ouderbe-
trokkenheid

 , Pesten en hoe ermee om te gaan: Jong & Van Zin biedt enkele 
workshops aan. jongenvanzin.be/vorming-en-workshops

 , Tussend’Oortjes: chiro.be/tussendoortjes

Het volledige aanbod binnen de Chiro vind je in de Kadergras-
duiner of op chiro.be/vorminggeven.  Vraag in één keer al je 
workshops aan op chiro.be/vorminggeven.  Denk eraan dat 
sommige ploegen maar een keer per maand vergaderen, dus 
vraag externe workshops op tijd aan!
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STERKTES VAN JE EIGEN BEGELEIDINGSPLOEG 

Benut zoveel mogelijk de sterktes en talenten van je eigen bege-
leidingsploeg.  Wie is waar expert in?  Kan hij of zij hierover een 
workshop geven?

AANDACHTSPUNTEN VOOR BEGELEIDING 

 , Zorg ervoor dat je genoeg keuzeruimte laat aan de deelne-
mers door meer plaatsen te voorzien dan deelnemers.  Maar 
zorg er ook voor dat er geen keuzeblokken moeten wegvallen 
doordat je te veel keuzes aanbiedt.

 , Zoek thema’s waar de begeleiding zich goed bij voelt.  Een 
kans om begeleiding hun eigen troeven te laten uitspelen, 
mag je niet laten liggen.

 , Zorg voor een gevarieerd aanbod.
 , Denk eraan dat de meeste deelnemers voor jonge afdelingen 
staan of nog geen leiding zijn.  Pas je aanbod hieraan aan.

 , Een aanbod dat direct mee naar huis genomen kan worden, is 
zeker een meerwaarde.

 , Zorg ervoor dat de deelnemers een bewuste keuze maken, 
laat de begeleiding de blokken goed voorstellen (wat, voor 
wie, hoe, welke leeftijd, waar, enz.).  Je kunt de verschillende 
blokken ook op posters aankondigen met alle nodige info 
erop.  Een tafelmoment kan ook een ideaal moment zijn om 
ze voor te stellen.

 , Zorg dat deelnemers van dezelfde leidingsploeg zich zoveel 
mogelijk verspreiden over verschillende workshops.

 , Vraag externe mensen voor specifieke expertise die niet in de 
ploeg aanwezig is.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wat vond je interessant?
 , Wat wist je nog niet?
 , Wat neem je hieruit mee naar huis?
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Waarden en normen 
van een animator 
Dag 4, 20 - 23 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers staan stil bij welke waarden en normen ze zelf 
belangrijk vinden.

 , De deelnemers discussiëren op een respectvolle manier met 
elkaar.

 , De deelnemers gaan na welke waarden en normen ze in hun 
groep belangrijk vinden.

 , De deelnemers komen tot een gezamenlijke beslissing.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar.
 , Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig, met respect 
voor elk kind en elke jongere.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan 
dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat.

MATERIAAL 
 , Schrijfgerief   Per deelnemer 1
 , Papier   Per deelnemer min.  1
 , Kaartjes   Per deelnemer
 , Grote flappen   Per leefgroep 6
 , Balpennen    Per deelnemer
 , Te kopiëren: Afgedrukt voorbeeld leidingskenteken   Per 
leefgroep 1

 , Te kopiëren: A3-blad met waarden   Per leefgroep 1
 , Te kopiëren: Paspoorten   Per leefgroep 1x
 , Eventueel A4-overzicht van de paspoorten   Per deelne-
mer

 , Verkleedkleren, hoeden, pruiken voor voorstelling   Per 
leefgroep of verdeeld onder de begeleiding

 , Afgedrukte spiegelteksten   Per leefgroep 1 x 3 teksten 
op A4

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Voorstelling personages (30 min)
 , Deel 2: Samen starten (60 min)

 ➜ Inleefspel (45 min)
 ➜ Nabespreking inleefspel (10 min)

 , Deel 4: Link met de Chirowaarden
 ➜ Gebruikte criteria (15 min)
 ➜ Persoonlijke waarden (30 min)
 ➜ Waarden-top 3 (15 min)
 ➜ Chirowaarden (30 min)

THEORIE 

Het is belangrijk dat de deelnemers discussiëren zonder invloed 
van de begeleiding.  De begeleiding volgt de discussie om bij de 
nabespreking te kunnen terugkoppelen met concrete voorbeel-
den.  De begeleiding kan wel een vraag stellen om de discussie 
op gang te brengen.
De begeleiding let ook op dat de deelnemers op een respectvol-
le manier met elkaar discussiëren.
Let op de tijd, zodat er voldoende tijd is voor de verdere stappen 
en de nabespreking.

VERLOOP 

OPWARMEN (30 MIN) 
VOORSTELLING PERSONAGES 

Situatieschets 

Een gemengde Chirogroep met een leidingsploeg van twaalf 
mensen heeft plots in de helft van het Chirojaar problemen.  
Door een ruzie stoppen er ineens vier.  De acht overblijvers (zes 
leidsters, twee leiders) beslissen om uit kandidaten uit het dorp 
maximaal vier nieuwe mensen te kiezen.  Omdat de werking ge-
woon moet kunnen doorgaan, moet dat op heel korte termijn 
gebeuren.

Verloop 

De deelnemers gaan bij elkaar zitten, gericht naar één stoel te-
genover hen.  Ze zullen sollicitatiegesprekken houden.  Er zijn 
een aantal mensen die graag bij hen in de leidingsploeg zouden 
komen en zij komen zich voorstellen.  Wijs de deelnemers erop 
dat ze een beperkte tijd per persoon hebben, dus een vraag kan, 
maar geen kruisverhoor.
Pas op!  Laat de deelnemers focussen op de normen en de waar-
den, niet op het feit dat ze misschien later echte sollicitaties moe-
ten afnemen.
De begeleiding speelt de verschillende personages.  Ze gaan bui-
ten het lokaal staan met verkleedkleren, hoeden, pruiken, enz.
De begeleiding heeft de kaartjes van de personages en geeft ze 
bij hun sollicitatie af.  Die spiekbriefjes zijn best handig.
De bedoeling is dat de belangrijkste kenmerken meegegeven 
worden, maar zonder oordeel.  Dat is aan de deelnemers.
Begeleider 1 gaat binnen, stelt zich voor, krijgt een vraag, geeft 
het kaartje af.  Ondertussen maakt begeleidster 2 zich klaar.  Als 
de eerste begeleider buitenkomt, maakt die zich weer klaar ter-
wijl begeleidster 2 binnen is.  En zo tot iedereen geweest is.
Nog een leuk idee: met de begeleiding bij andere leefgroepen 
een personage gaan voorstellen, zodat de leefgroepen effectief 
allemaal verschillende mensen te zien krijgen.  Hierbij kunnen de 
trekkers en logistiekers inspringen.  Of doe de voorstelling in gro-
te groep en ga dan per leefgroep zitten voor de discussie.
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SAMEN STARTEN (60 MIN) 

Inleefspel (45 min) 

De leefgroep zal als gemengde Chirogroep beslissen wie er in de 
leidingsploeg komt.  Als begeleiding duid je nog even de bedoe-
ling, nl. samen eruit geraken welke mensen bij jou in de leidings-
ploeg komen op basis van de eigenschappen die gekend zijn.  
Geef mee hoeveel tijd ze nog hebben.
Elk personage wordt beschreven op een paspoort.  Die paspoor-
ten leg je op tafel.  Wie niet in aanmerking komt, wordt symbo-
lisch geschrapt door het paspoort aan de kant te leggen.
De begeleiding leeft zich niet mee in, maar kijkt toe en let op 
de waarden die aan bod komen tijdens de discussie.  Zo kun je 
praktische voorbeelden uit de discussie aanhalen bij de nabe-
spreking.

Vragen om de discussie te helpen:
 , Valt er iemand op?
 , Is er iemand die je zeker wel/niet in je ploeg wil?
 , Waarom wel/niet?
 , Wat maakt dat je die eigenschap zo belangrijk vindt?

Nabespreking inleefspel (10 min) 

 , Is de leefgroep tot een besluit kunnen komen?  Waarom wel?  
Waarom niet?

 , Welke criteria vond de leefgroep het belangrijkst?
 , Waren er individuele criteria die de bovenhand haalden?
 , Vond je het moeilijk om te selecteren?
 , Heb je je laten overtuigen?
 , Ben je van je eigen mening afgeweken?
 , Voelde je je soms schuldig?
 , Waren er conflicten?  Waardoor kwam dat?

Mogelijke kandidaten

LIZA is een medewerkster van jeugdhuis De Belangstelling.  Ze 
is een bezige bij die zelden thuis te vinden is.  Enkele leidsters 
kennen haar van in het jeugdhuis.  Ze schuimt alle fuiven af en 
dat meestal tot in de late uurtjes, niet zelden in beschonken 
toestand.  In het weekend slaapt ze dan ook graag lekker uit.
Liza is verder nog actief in de plaatselijke toneelvereniging en 
ze speelt contrabas in de stedelijke muziekacademie.  Ze staat 
bekend als een zeer creatief iemand maar durft haar taken in 
het jeugdhuis weleens te verwaarlozen als het allemaal wat te 
veel wordt.

JORIS is een jongen met een motorische handicap, hij zit in 
een rolstoel.  Jarenlang was hij lid van de naburige Chirogroep.  
Na zijn aspirantenjaren is hij gestopt met Chiro omdat hij geen 
leider kon worden.  Joris studeert filosofie (en kan daar wel-
eens over doorbomen) en hij houdt heel erg van kortverhalen 
schrijven.  Joris is goed gekend in de buurt en alle kinderen zijn 
dol op hem.

JOKE is de overbuur van Jef.  Binnen de leidingsploeg is ze 
goed gekend, vooral onder de leiders.  Joke is namelijk al ja-
ren de ‘babe’ van de gemeente.  Heel wat jongens vinden het 
jammer dat ze hun communie al gedaan hebben.  Joke geeft 
namelijk vormselcatechese.  De meisjes begrijpen niet wat de 
jongens zo fantastisch vinden aan haar.  Volgens hen is ze over-
duidelijk naïef, moet je voor alles haar handje vasthouden en 
zal ze zeker nooit een quiz winnen.

Oud-aspi PAUL is een handige Harry die de leidingsploeg al 
meermaals heeft geholpen met klusjes aan de lokalen.  Hij 
heeft daar ook wel wat tijd voor.  Paul is vaak thuis omdat hij 
moeilijk werk vindt.  Hij is een geëngageerde jongen die zijn 
ziel kan geven voor een aantal zaken waar hij sterk in gelooft.  
Zo is hij een voorvechter van dierenrechten, is hij pro legalise-
ring van softdrugs (hij is zelf ook gebruiker) en hij duwt je mail-
box vol met allerhande petities om het regenwoud te redden 
of te protesteren tegen oorlogen.

ROELAND is de voorzitter van de jeugdraad.  Hij is een echt 
leiderstype en een krak in dingen organiseren.  Momenteel ligt 
zijn voorzitterschap wat onder vuur omdat de andere leden 
vinden dat hij te veel op eigen houtje doet en te weinig aan 
de groep voorlegt.  De jeugdraad is trots op hun voorzitter die 
ongelofelijk bekwaam is maar ze hebben het moeilijk met zijn 
betweterige houding.

EVA is een medestudent van leider Niels en heeft al weleens la-
ten vallen dat ze graag leidster zou worden in een jeugdbewe-
ging.  Ze heeft nooit in een vereniging gezeten maar volgens 
Niels is ze zeer vlot en sociaal.  Eva heeft een vaste vriendin, 
Clemence.  In het dorp zijn ze gekend als vurige medewerk-
sters van de holebibeweging ‘Hela Holebi’.

Leidster HILDE kent Dimi van de plaatselijke speelpleinwer-
king.  Hij is een geëngageerde Greenpeace-activist die ook 
voor de partij Groen actief is.  Hij is vegetariër en hoopt zo veel 
mogelijk mensen te overtuigen om vegetarisch te gaan leven.  
Dimi is ook het lief van Geertrui, de ribbelleidster, maar tussen 
hen lijken de ruzies af en toe heel hoog op te lopen.

CHALEB is een medewerker van buurtwerking Spike ’n Go.  Hij 
is een cursus Nederlands aan het volgen en kent veel kinderen 
van de ‘vreemdelingenwijk’.  Hij is zeer gelovig en vertelt graag 
over zijn eigen cultuur en godsdienst.  Chaleb studeert voor 
kinderopvoeder en zijn grootste droom is ooit de Mount Eve-
rest te beklimmen.

INZICHTEN AANBRENGEN (105 MIN) 

Link met Chirowaarden: We leggen de link met de Chirowaar-
den aan de hand van de volgende stappen.
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Stap 1: Gebruikte criteria (15 min) 

Leg de deelnemers uit dat ze zich gebaseerd hebben op verschil-
lende criteria bij het kiezen van de profielen.  Vraag eventueel 
aan de deelnemers welke criteria zij belangrijk vonden, en welke 
de doorslag hebben gegeven bij hun beslissingen.

 , Welke criteria heb je gebruikt?
 , Wat maakt dat je toch voor deze gekozen hebt en niet voor 
de andere?

Definitie 
Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of 
groep als wenselijk beschouwd worden.  Een waarde is iets 
wat je belangrijk vindt, iets wat je wilt nastreven.
Normen zijn regels waarin die waarden tot uitdrukking ko-
men.  Ze uiten zich in verwachtingen tegenover anderen, zo-
wel impliciet als expliciet.
Voorbeeld: ik sta altijd op voor ouderen (norm, dat wordt min 
of meer verwacht) omdat ik respect heb voor anderen / oude-
ren (waarde).
Zorg er aan de hand van voorbeelden uit de discussie voor dat 
het duidelijk is wat waarden zijn.
De criteria die de deelnemers gebruikt hebben, hangen sa-
men met hun persoonlijke waarden.

Stap 2: Persoonlijke waarden (30 min) 

Geef elke deelnemer een kaart waar ze een positieve gebeur-
tenis op schrijven die ze zelf meegemaakt hebben.  De situatie 
mag zich evengoed buiten hun Chiroleven afgespeeld hebben, 
maar ze moeten wel persoonlijk betrokken geweest zijn.  Terwijl 
de deelnemers aan het schrijven zijn, geef je hun de bijkomende 
opdracht om eens na te gaan over welke waarde het in dat ver-
haal gaat, welke waarden er centraal staan.  Ze mogen meerdere 
waarden noteren, maar minstens één die eruit springt.

Als de deelnemers zelf niet direct op waarden komen of als het 
begrip ‘waarden’ voor hen wat te abstract is, kun je hen een lijstje 
geven met een aantal belangrijke waarden op.  Wacht hier even 
mee tot de deelnemers er zelf wat opgesomd hebben.  Benadruk 
dat de waarden op dit blad maar enkele voorbeelden zijn, er zijn 
er natuurlijk veel meer.

Op de voorkant van de kaart met het persoonlijke verhaal zetten 
de deelnemers in één woord over welke waarde het in dit verhaal 
gaat.  Daarna laat je de deelnemers om beurten hun verhaal ver-
tellen.  Wanneer het verhaal verteld is, mag degene die aan het 
woord was, zeggen over welke waarde het verhaal ging en zijn 
of haar kaart in het midden leggen, met de waarde naar boven.

Nadat je alle verhalen overlopen hebt, stel je deze vragen:
 , Zijn dit de dingen die jullie het belangrijkste vinden in jullie 
omgang met jullie Chiroleden?

 , Zijn dit dingen die jullie willen nastreven in jullie samenwer-
king in de leidingsploeg?

 , Zijn dit dingen die jullie in het samenspel aan jullie Chiroleden 
willen doorgeven?

 , Bepalen deze waarden mee waarom jullie in de Chiro bepaal-
de beslissingen nemen over bepaalde thema’s?

Stap 3: De waarden-top drie (15 min) 

Als iedereen zijn of haar verhaal verteld heeft en alle waarden in 
het midden liggen, bekijk je met de groep even of er belangrijke 
waarden ontbreken.  Worden er nog nieuwe genoemd, schrijf die 
dan ook op een kaart en leg ze bij de andere.
Met de voorliggende waarden stelt iedereen nu een ‘waar-
den-top drie’ op: welke waarden stellen zij centraal in hun leven, 
in het samenleven tussen mensen, in hun relaties, in hun visie op 
de maatschappij, enz.?  Iedereen schrijft die top drie voor zichzelf 
op.

Stap 4: De Chirowaarden (30 min) 

De deelnemers verdelen zich in drie groepjes.  Ze krijgen elk een 
spiegeltekst.
De deelnemers kiezen een theatertechniek waarmee ze de waar-
de naar voren brengen die in de spiegeltekst aangehaald wordt.  
Aantal voorbeelden: mime, pantomime, poppenkast, gewoon 
theater, tableau-vivant, rijmtheater (eindwoorden rijmen tel-
kens), Middelnederlands theater, enz.
De deelnemers spelen hun stukje.  Daarna opent de begeleiding 
een gesprek.  “Wat hebben ze proberen voor te stellen?  Waaraan 
denk jij?”  Enz.  Het is vooral belangrijk dat ze even de tijd nemen 
om hierover na te denken.
Misschien komen de waarden die de deelnemers in hun top drie 
gezet hebben ook overeen met de waarden die in de toneeltjes 
naar voren kwamen.  Wanneer alle theaterstukken gebracht zijn, 
breng je iedereen samen en leest de begeleiding samen met de 
leefgroep de spiegelteksten even door (zie bijlage).  Zij verwoor-
den de drie Chirowaarden: innerlijkheid, graag zien en rechtvaar-
digheid.

Daarna stel je de volgende vragen:
 , Vinden zij hun waarden hierin terug?
 , Wordt hier op een juiste manier geformuleerd waar de Chiro 
voor staat en waar de Chiro zich door laat leiden in hun sa-
menspelen, samenleven en visie op de samenleving en maat-
schappij?

 , Passen die waarden bij een jeugdbeweging als de Chiro?

AFRONDEN (5 MIN) 

Sluit af met een verwijzing naar het leidingskenteken (zie p. 257).  
Vraag de deelnemers of ze weten waar dat teken voor staat.  Het 
antwoord op je vraag is: “Het kenteken staat voor een boom met 
als wortels de drie Chirowaarden en als takken de zes afdelingen.”

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.
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VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wat vond je van de Chirowaarden?  Sta je hier achter?
 , Waarom zit jij in de Chiro?
 , Wat zou jij graag aan jouw Chirogroep veranderen zodat die 

meer aan jouw waarden voldoet?
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Iedereen Mee  
Dag 5, 10 - 12.30 uur 

DOELSTELLINGEN 
 , De deelnemers ervaren hoe het is om naar de Chiro te komen 
als wie je bent niet overeenkomt met wat de maatschappij als 
norm beschouwt.

 , De deelnemers wisselen uit over hoe zij bepaalde situaties 
aanpakken en leren van elkaar.

 , De deelnemers weten wat zij zelf en de Chiro verstaan onder 
diversiteit.

 , De deelnemers kennen tips om als Chirogroep na te gaan of 
ze iemand willen en kunnen opnemen.

 , De deelnemers weten waar ze terechtkunnen met vragen 
over diversiteit.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT
1.  KINDEREN EN JONGEREN BEGELEIDEN

 , Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jon-
geren aan.

 , Je weet wat kinderen en jongeren kunnen en kennen en je 
houdt hier rekening mee.

4.  DE VEILIGHEID VAN KINDEREN EN JONGEREN WAAR-
BORGEN

 , Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties.
 , Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

5.  RESPECTVOL HANDELEN 

 , Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties.
 , Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze.

MATERIAAL
MATERIAAL DEEL 1: ROLLENSPEL 

 , Pen en papier    enkele per leefgroep
 , Rolstoel of iets dat daarop lijkt    1 per leefgroep
 , Blinddoek    1 per leefgroep
 , Gekleurde lintjes (4 kleuren)    1 lint per deelnemer
 , Kopiëren: rolbeschrijvingen    1 set per leefgroep
 , 6 verschillende foto’s van de omgeving (fotozoektocht)    
1 set per leefgroep

 , Snoepjes (als verrassing)    paar per leefgroep

MATERIAAL DEEL 2: WAT IS DIVERSITEIT? 

 , Pen en papier     enkele per leefgroep
 , Fluitje     1 per leefgroep 

MATERIAAL DEEL 3: OVER INCLUSIE

 , Pen en papier    enkele per leefgroep
 , Kopiëren: Kernwoorden visietekst    1 A3 per leefgroep
 , Fluitje    1 per leefgroep

 , Kopiëren: willen/kunnen-as    1 A4 per 2 deelnemers
 , Kopiëren: willen/kunnen-as cases     1 set per leefgroep

MATERIAAL DEEL 4: CHIROLEIDING STAAT ER NIET ALLEEN 
VOOR

 , Bijlage verwijzingen voor meer uitleg

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Rollenspel (25 min)

 ➜ Rollenspel (15 min)
 ➜ Terugkoppeling (10 min)

 , Deel 2: Wat is diversiteit? (40 min)
 ➜ Diversiteit van de Chirogroep (10 min)
 ➜ Definitie vormen (30 min)

 , Deel 3: Over inclusie (50 min)
 ➜ Willen/kunnen-as: 40 minuten als je vier cases uitwerkt
 ➜ Nabespreking: 10 minuten

 , Deel 4: Chiroleiding staat er niet alleen voor (5 min)

THEORIE 
INCLUSIE IN DE CHIRO: VISIETEKST 

Inclusie: watte?

Lars is 16.  Hij ligt moeilijk in de groep, heeft vaak woede-uitbar-
stingen, volgt buitengewoon secundair onderwijs.  De leiding 
denkt dat hij niet graag naar de Chiro komt, toch vraagt hij tel-
kens naar de volgende activiteiten.  Amel is 10 en net verhuisd 
naar België.  Ze spreekt thuis enkel Arabisch en kent de spelletjes 
niet.  Ze is een echte wildebras en loopt voortdurend rond.  Milan 
is 12 en heeft het syndroom van Down.  Hij speelt liever mee met 
de speelclub, maar is heel groot en sterk in vergelijking met de 
andere speelclubbers.  De Chiro is zijn favoriete hobby!

Het is niet vanzelfsprekend dat sommige kinderen en jongeren 
naar de Chiro komen.  Niet voor de leidingsploeg maar ook niet 
voor het kind of de jongere zelf.  Sommige kinderen moeten iets 
meer inspanningen doen om naar de Chiro te komen.  Toch heb-
ben zij of hun omgeving een positieve keuze gemaakt: ze willen 
erbij!
Vanuit de Chirowaarden graag zien en rechtvaardigheid, en de 
Chiromethoden participatief en gemeenschapsgericht wer-
ken, kiezen wij ervoor dat onze Chirogroepen een afspiegeling 
van hun buurt zijn.  Ze stellen zich open en zoeken actief naar 
alle kinderen en jongeren uit de buurt, ongeacht taal, karakter, 
verstandelijke beperking of culturele achtergrond.  We vormen 
samen één groep met één doel: een leuke Chirotijd beleven.  Om 
dat te bewerkstelligen, kiezen we voor een inclusieve manier van 
werken.
In de Chiro kiezen we er hierbij ook bewust voor om zelf inspan-
ningen te doen om mogelijke leden te betrekken in de werking.  
De Chirogroep zorgt ervoor dat elk kind zich welkom voelt in de 
groep en neemt verantwoordelijkheid om drempels weg te wer-
ken of extra zorg te bieden.  De Chiro sluit niet uit.  Ons doel is 



87

niet dat alle kinderen en jongeren naar de Chiro gaan.  Wel willen 
we dat elk kind dat graag naar de Chiro wil komen die mogelijk-
heid krijgt.

Waarom kiezen we voor inclusie?

Beeld je eens in: een afdeling met zestien identieke kinderen.  Als 
je ‘t ons vraagt: vrij saai.  Iedereen is verschillend.  En dat is oké.  
Diversiteit maakt jouw Chirogroep boeiend en altijd anders.  Het 
zorgt ervoor dat we creatief zijn.  Diversiteit is een verrijking voor 
jouw Chirogroep.

Bij de Chiro, dat ben je voor het leven.  Het is een plaats waar je 
leert wat hevig spelen is, waar je je amuseert voor twee en vrien-
den voor het leven maakt.  Bij de Chiro zijn is een voorrecht, en dat 
willen en kunnen we geen enkel kind ontnemen.

Diversiteit maakt niet enkel onze groep interessanter, het maakt 
onze leden ook sterker.  In onze groepen worden verschillen niet 
geproblematiseerd, maar zorgen ze ervoor dat we een sterker 
geheel vormen.  Zo nemen onze leden al van jongs af aan een open 
houding aan.  Ze leren samenwerken ondanks verschillen.
In de Chiro geloven we in een rechtvaardige maatschappij.  Als 
we onze Chirobril opzetten, zien we dat heel veel kinderen toch 
in aparte hokjes opgroeien.  Er zijn niet altijd kansen voor kin-
deren en jongeren om elkaar te leren kennen.  Dat vinden we 
jammer.  Wij geloven in een wereld waar alle kinderen en jongeren 
dezelfde kansen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten en versterken. 
Aan die droom willen we beginnen werken in onze eigen Chiro-
groep.

Hoe werken aan inclusie? 

Chiroleiding neemt initiatief en gaat in dialoog met ouders.  Bij 
dat gesprek kunnen andere partijen betrokken worden.  We den-
ken aan de rol die expertise-organisaties en brugfiguren kunnen 
spelen.  Als een kind extra zorg nodig heeft, overlegt de leiding 
altijd eerst met ouders en/of expertise-organisatie en/of brugfi-
guur over hoe we het kind kunnen opnemen in de Chirogroep.  
Het kind kan eventueel ook betrokken worden in dat proces.  Op 
basis van die gesprekken kunnen leiding en ouders beslissen of 
de leiding de verantwoordelijkheid over de zorg van het kind kan 
opnemen.  Wanneer we vermoeden dat de draagkracht van de 
Chirogroep niet groot genoeg is, zoeken we samen naar moge-
lijkheden, alternatieven en oplossingen.

Bij de afweging of we iemand die extra zorg nodig heeft, opne-
men in onze Chirogroep, houden we het concept van de ‘rede-
lijke aanpassing’ in ons achterhoofd.  Is de aanpassing die moet 
gebeuren om iemand op te nemen in de groep redelijk?  Enkel als 
de aanpassingen onredelijk zijn, kun je iemand weigeren zonder 
dat je die persoon discrimineert.

We zoeken proactief naar een manier om aansluiting te vinden 
bij de buurt.  We stellen onszelf de vraag of we iedereen bereiken 
en proberen diegenen die nog uit de boot vallen er alsnog bij te 
krijgen.  We zetten onze deur open en gaan actief naar buiten 
om anderen te leren kennen.  Chirojeugd Vlaanderen biedt hand-
vatten om aan de slag te gaan met diversiteit in Chirogroepen.  

Chirogroepen kunnen met vragen terecht bij hun gewest, hun 
verbond en de commissie Diversiteit.

We weten dat het niet altijd mogelijk is om iedereen bij de wer-
king te betrekken.  Sommige uitdagingen zijn niet haalbaar, 
andere wel.  Toch geven we pas op als we alle mogelijkheden 
onderzocht hebben.  Sommige factoren heb je niet in de hand, 
soms mist een Chirogroep de juiste infrastructuur.  Mislukken kan 
en mag, de kracht ligt hem in het proberen, een open houding 
en het zoeken naar alternatieven.  We vinden het belangrijk dat 
Chiroleiding in gesprek gaat met de ouders van een kind om te 
beslissen of het al dan niet naar de Chiro kan komen.

We hadden het tot nu toe vooral over inclusie binnen afdelingen.  
Wat als leiding bijvoorbeeld een ernstige fysieke beperking heeft, 
beperkt Nederlands spreekt of een vorm van autisme heeft?  Dan 
geldt hetzelfde als voor leden, maar dan toegepast op leiding: 
dialoog staat centraal, samen zoeken we naar manieren om ie-
dereen op te nemen in de leidingsploeg.

Experimenten binnen de Chiro 

In wat voorafging, hadden we het vooral over de inclusieve 
werking van lokale Chirogroepen.  Maar wat met experimenten 
waarbij we ons richten op een afgebakende (bv. etnisch-culture-
le) doelgroep?  Past dat binnen onze visie op inclusie?  Het ant-
woord is ja.  We gebruiken die experimenten telkens als opstap 
naar een inclusieve werking.  Beide kunnen voor ons bestaan: én 
een doelgroepspecifieke werking (als opstap naar inclusie) én 
een inclusieve werking bij bestaande Chirogroepen.  Het doel 
van die projecten is altijd om op lange termijn aan inclusie te 
werken.

Inclusie in het kader 

Voor kaderploegen geldt hetzelfde als voor Chirogroepen: ze 
werken inclusief.  Ze proberen zoveel mogelijk een afspiegeling 
te zijn van de buurten waarin hun Chirogroepen actief zijn.  Ook 
kaderploegen houden bij hun werving en werking rekening met 
mogelijke drempels en werken actief aan de diversiteit binnen 
hun ploeg.
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VERLOOP
DEEL 1: ROLLENSPEL (25MIN) 

We willen de deelnemers laten ervaren hoe het is om naar de 
Chiro te komen als wie je bent niet overeenkomt met wat de 
maatschappij als norm beschouwt.  We doen dat aan de hand 
van een rollenspel.  Geef vooraf geen inleiding.  De begeleiding 
speelt de leiding van een willekeurige Chirogroep, de deelne-
mers spelen tito’s.  De deelnemers krijgen een rolbeschrijving 
van personen van allerlei pluimage.  Er zit bijvoorbeeld iemand 
in een rolstoel bij, iemand in armoede, iemand die thuis geen Ne-
derlands spreekt enz.  Zorg ervoor dat de oefening ernstig geno-
men wordt zodat het doel van het rollenspel niet verloren gaat.

De rolbeschrijving voor de deelnemers en de situatie voor de 
begeleiding vind je in de bijlage.  Geef aan de deelnemers een 
kaartje zodat zij weten wie zij zijn in het rollenspel.  Denk eraan: 
begeleiding = leiding, deelnemers = leden.  Zorg ervoor dat min-
stens een van de deelnemers de rolbeschrijving observator toe-
gewezen krijgt.  Heb je meer deelnemers dan rolbeschrijvingen?  
Geef de overige deelnemers dan ook de rol van observator, dan 
wordt de nabespreking alleen maar beter.  De opdracht van ob-
servatoren houdt in dat ze de gelaatsuitdrukking/reactie van de 
deelnemers in de gaten houden en hierover terugkoppelen na 
het rollenspel.  Laat hen opschrijven wat ze zien.  Maak op voor-
hand duidelijk dat de deelnemers aandachtig moeten zijn en dat 
er een nabespreking komt.

Je krijgt twee situaties voorgeschoteld.  Zorg dat je met de be-
geleiding goed weet hoe de situaties in elkaar zitten en hoe je ze 
het beste speelt.

Situatie 1: groepsdag

Het is groepsdag op kamp, dat wil zeggen dat heel de Chirogroep op uitstap gaat.  Eerst stond er op de planning dat ze naar de 
zoo zouden gaan, dat is last minute veranderd naar het meer van Rotselaar.  ‘s Morgens tijdens het ontbijt legt de leiding uit wat 
iedereen moet meenemen en wie in welke groep zit.  De groepen worden ingedeeld en elke groep krijgt een gekleurd lint zodat 
iedereen weet bij wie ze zitten.  De tito’s gaan met de fiets.

 , Maak duidelijk dat het groepsdag is.
 , Maak duidelijk dat de groepsdag veranderd is op de dag zelf (van ‘zoo’ naar ‘het meer van Rotselaar’).
 , Vertel wat iedereen moet meenemen (handdoek, zwemgerief, zakgeld, zonnecrème, enz.) en wie in welke groep zit (blauw, 
geel, groen, oranje, enz.).  Kies ter plekke (maak bijvoorbeeld groepjes van drie).

 , Geef iedereen een lintje en maak duidelijk dat het belangrijk is bij de groep te blijven want er staan verschillende activiteiten 
op de planning die ze niet samen doen maar om de beurt.

 , Vertel dat ze met de fiets gaan.
 , Zeg dat ze ‘s middags allemaal samen frietjes eten met een lekkere frikandel spécial.

Situatie 2: fotozoektocht

Viking Kubb is net afgerond, maar het plein is nog niet opgeruimd.  De leiding schakelt van het ene spel naar het andere: het is 
fotozoektocht!  Dat wil zeggen dat elke groep een kaart krijgt waar de route op staat die ze moeten volgen om de foto’s te vinden.  
De bedoeling van het spel is dat je om het snelste alle foto’s gevonden hebt.  De winnaars krijgen een verrassing!

 , Leg het spel uit en zorg ervoor dat er nog dingen rondslingeren op het plein.
 , Maak duidelijk dat de fotozoektocht zich zowel in het bos als op het plein afspeelt.
 , Splits de groep in tweeën.

 ➜ Zorg ervoor dat Nesma, Roos en Linda niet alle drie bij elkaar zitten (kliekje).
 ➜ Zorg ervoor dat Marie en Lukas samen in een team zitten (kunnen niet goed met elkaar opschieten).

 , Zeg dat het spel start en doe alsof het spel bezig is (zoek voor ca. vijf minuten naar foto’s, hang er zes in het lokaal).
 , Geef aan zowel de eerste als de tweede een verrassing i.p.v. enkel aan de eerste.

Tijdens de nabespreking zullen alle deelnemers praten over hun 
rol en over hoe ze zich daarbij voelden.  

Richtvragen voor de nabespreking:
 , Hoe was het om de persoon te spelen die beschreven staat 
op je kaartje?

 , Wat ging goed?  Wat ging slecht?  Op welke momenten?  Wat 
maakt dat je dat als moeilijk/makkelijk ervoer?

 , Wat had jij als leiding gedaan in die bepaalde situatie?
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DEEL 2: WAT IS DIVERSITEIT? (40MIN) 

Dit deel gaat over de diversiteit binnen de Chiro.  Wat verstaan de 
deelnemers onder diversiteit?

Diversiteit van de Chirogroep (10 min) 

Iedereen moet individueel opschrijven hoe ‘divers’ hun Chiro-
groep is aan de hand van enkele voorbeelden (om te vermijden 
dat de deelnemers bv. enkel ‘heel divers’ opschrijven).  Geef hier 
vijf minuten de tijd voor.  Hierna volgt er een gesprek in groep 
over wat ze opgeschreven hebben.
Bijvoorbeeld: bij mij in de Chiro zit er iemand met een bril, iemand 
met een andere huidskleur, iemand met een andere religie, enz.

Definitie vormen (30 min)

Elke deelnemer probeert individueel een definitie van diversiteit 
op te schrijven.  Na vijf minuten gaan de deelnemers per drie zit-
ten.  Ze leggen hun definitie aan elkaar voor en proberen samen 
een nieuwe, bewerkte definitie te vormen.  
Na een tiental minuten leg je de discussie stil.  Nu gaan er telkens 
twee groepjes bij elkaar zitten zodat er groepen van zes perso-
nen ontstaan.  Opnieuw proberen ze tot een gezamenlijke de-

finitie van diversiteit te komen.  De discussie gaat van start, de 
nieuwe definitie wordt opgesteld en vervolgens leggen we de 
discussie na tien minuten stil.  
Zet de hele groep bij elkaar en bespreek wat de groepjes hadden 
gevonden.  Het is niet gemakkelijk een definitie te bedenken die 
diversiteit omschrijft.  Maak duidelijk dat het niet erg is dat ze het 
moeilijk vonden en dat het normaal is dat de definities van elkaar 
verschillen.  Diversiteit is een groot woord, het kan breed geïnter-
preteerd worden.  Discussieer over de twee bekomen definities 
en formuleer een gezamenlijke.

DEEL 3: OVER INCLUSIE (50 MIN) </TITEL 4>

In dit deeltje gaan we na in welke mate een Chirogroep iemand 
’wil’ opnemen en in welke mate een Chirogroep iemand ’kan’ 
opnemen.  (Bijvoorbeeld: Abdel is moslim en eet halalvlees.  Op 
kamp wil hij halalvlees.  Kan/wil de leiding Abdel in de Chiro?)
Splits de leefgroepen in tweeën.  Leg bij elke groep een willen/
kunnen-as (zie bijlage) en enkele cases (dezelfde per groep) die 
je een voor een uitwerkt.  Bij elke groep moet er een begeleider 
of begeleidster zijn die het gesprek kan opvolgen en sturen.  De 
bedoeling is dat de deelnemers elke case op de willen/kunnen-as 
plaatsen en argumenteren waarom ze voor die positie kiezen (ca.  
10 min).

Met de willen/kunnen-as kunnen we een visie vormen over wanneer en in welke mate een Chirogroep iemand ‘wil’ opnemen en wan-
neer, en in welke mate, een Chirogroep iemand ‘kan’ opnemen.

 , Y-as = kunnen-as: ga telkens na in welke mate het praktisch mogelijk is om een kind of jongere op te nemen in je Chirogroep
 , X-as = willen-as: ga telkens na in welke mate jullie het als leidingsploeg zien zitten om een kind of jongere op te nemen in je Chiro-
groep
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Na de oefening komen de twee groepen weer bij elkaar en hou-
den we een nabespreking (ca. tien minuten).

 , Vonden de deelnemers de oefening moeilijk?
 , Kunnen Chirogroepen mensen weigeren?
 , Wat zijn daar goede redenen voor?
 , Op welke manier kun je ervoor zorgen dat het toch mogelijk is 
om iemand in je Chirogroep op te nemen, al leek het in eerste 
instantie moeilijk?

 , Wat zijn stappen die je zou ondernemen?
 , Hebben jullie met jullie leidingsploeg al eens zo’n situatie 
meegemaakt?

 , Hoe hebben jullie dat toen aangepakt?

De Chiro is er voor iedereen.  Daarom werken we inclusief.  We 
streven ernaar dat Chirogroepen zoveel mogelijk een afspiege-
ling zijn van de buurt waarin ze zitten.  Elk kind dat bij de Chiro 
wil, moet daar de mogelijkheid toe krijgen.  Bij de theorie vind je 
de visietekst over inclusie, die dieper op het voorgaande ingaat.  
Neem met de begeleiding die visietekst vooraf door om de dis-
cussie te kunnen voeden.

Kern visietekst

Waarom kiezen we voor inclusie?
 , Diversiteit maakt jouw Chirogroep boeiend en altijd anders.
 , Bij de Chiro zijn is een voorrecht, en dat willen en kunnen we 
geen enkel kind ontnemen.

 , Zo nemen onze leden al van jongs af aan een open houding 
aan.  Ze leren samenwerken ondanks verschillen.

Hoe werken aan inclusie?
 , Chiroleiding neemt initiatief en gaat in dialoog met de ouders.
 , ‘Redelijke aanpassing’: is de aanpassing die moet gebeuren 
om iemand op te nemen in de Chirogroep redelijk?

 , Zelf de vraag stellen: bereiken we iedereen?
 , Proberen, een open houding aannemen en zoeken naar alter-
natieven.

 , Dialoog staat centraal, samen zoeken we naar manieren om 
iedereen te betrekken bij de werking.

DEEL 4: 
CHIROLEIDING STAAT ER NIET ALLEEN VOOR (5 MIN)

Voor Chiroleiding is het belangrijk om te weten bij wie ze waar-
voor terechtkunnen.  Dat zowel binnen als buiten de Chiro 
(groepsleiding, volwassen begeleiding, scholen, organisaties, 
enz.).  Vraag aan de deelnemers of zij weten wie ze kunnen con-
tacteren en vul aan met de informatie hieronder en uit de bijlage.

Een gesprek met de ouders en/of leerkracht van het lid kan hel-
pen.  Zij kunnen je tips geven voor de omgang met het kind.  Zij 
kennen het kind op een andere manier dan jij.

Je kunt altijd contact opnemen met Chirojeugd Vlaanderen via 
chiro.be/eloket of via diversiteit@chiro.be.
Ook andere organisaties in de buurt van jouw Chirogroep kun-
nen een hulp zijn.  Denk aan scholen, doelgroepgerichte organi-
saties, enz.

Bovendien zijn er verschillende websites waarop je kunt kijken: 
zie bijlage.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS
Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Welke tips onthou je uit het blok?
 ,  Hoe ga jij om met diversiteit?  Wat vind jij hierin makkelijk of 

moeilijk?
 , Hoe kun je nog beter inspelen op de diversiteit bij leden?
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Activiteit uitvoeren + feedback 
Dag 5, 14 - 18.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , Deelnemers kunnen de aspecten van voorgaande blokken in 
de praktijk toepassen.

 , Deelnemers kunnen feedback geven met respect voor elkaar.
 , Deelnemers leren feedback te aanvaarden.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

Alle competenties worden tijdens dit blok aangehaald.

MATERIAAL 
Alles wat de aparte groepjes nodig hebben om hun activiteit tot 
een goed einde te brengen.  Zorg dus tijdens de voorbereiding 
van de cursus dat je genoeg extra materiaal meeneemt om de 
deelnemers tijdens dit blok genoeg opties te geven.

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Opwarmen (20 min)
 , Deel 2: Samen starten (210 min)
 , Deel 3: Afronden (10 min)

THEORIE 

Hieronder geven we een stappenplan en tips over feedback ge-
ven.  Het is niet de bedoeling van dit blok om de deelnemers echt 
aan te leren goede feedback te geven.  Dat komt namelijk in het 
Hoofdanimatorweekend aan bod.  Het is wel belangrijk dat je dit 
als begeleiding tijdens het gesprek in het oog houdt en eventu-
eel de belangrijkste tips op voorhand even uitlegt.  
Als de leefgroep er matuur genoeg voor is, kun je er natuurlijk zo 
ver in gaan als je zelf wilt.  Je kiest dus zelf hoeveel van deze 
theorie je wilt doorgeven aan je deelnemers.

Het allerbelangrijkste om mee te geven en op te letten, is het 
volgende:
Feedback is een kans om te leren, geen aanval op je persoon.
Of iets genuanceerder:
Feedback leert je hoe je gedrag op een ander is overgeko-
men, en geeft zo aan hoe je je gedrag kunt aanpassen om 
anders over te komen.
Dat betekent dat je er als begeleiding op moet letten dat je ‘foute’ 
feedback op tijd afblokt.  Bijvoorbeeld:

 , Kritiek geven op de persoon
 , Uitweiden over details van de ervaring waar de ontvanger 
niets uit kan leren

Tip
Print de tips hieronder af op een klein briefje om aan de deel-
nemers te geven ter ondersteuning tijdens de feedback (zie 
bijlagen).

TIPS OM FEEDBACK TE GEVEN 

 , Beschrijf concreet gedrag
 , Wacht op een goed moment
 , Geef feedback in een sfeer van vertrouwen en veiligheid
 , Geef weer welke gevoelens je bij de boodschap hebt
 , Wacht niet te lang met feedback te geven 
 , Neem niet alleen negatieve elementen op in de feedback- 
informatie

 , Wees uitnodigend en vraag om reactie van de ander
 , Doe suggesties ter verbetering
 , Wees kort en bondig
 , Hou rekening met het incasseringsvermogen van de ander
 , Geef je kritiek in vraagvorm
 , Zeg ook iets positiefs als je negatieve kritiek wilt geven zonder 
te kwetsen

 , Gebruik ik-boodschappen, bv. ik + gevoel + gedrag andere
 , Werk via feedback aan een open relatie
 , Let op non-verbaal gedrag

TIPS VOOR ALS JE FEEDBACK KRIJGT 

Feedback geven is informatie uitwisselen over het effect dat ons 
gedrag op een ander heeft.  Door naar kritiek te luisteren, kun je 
je gedrag bijsturen.  Als je kritiek ziet als een kans om te leren 
en niet als een aanval op je persoon, is het niet zo vervelend 
om kritiek te krijgen.

 , Probeer de feedback te begrijpen.  Vraag door naar wat de 
persoon echt bedoelt.

 , Toon waardering voor de feedbackgever.
 , Beoordeel de feedback in context.  Geef je eigen interpretatie.
 , Doe iets met de feedback.

STAPPENPLAN OM FEEDBACK TE GEVEN 

Om goede feedback te geven, passen we de volgende opbouw toe.

Feiten (benoemen)
Wat ik merk: beschrijf het concreet gedrag.
Bv.  Ik zie je regelmatig op je horloge kijken.
Interpretatie
Wat ik denk: geef je eigen interpretatie hiervan.
Bv.  Ik denk dan dat wat ik zeg je niet erg interesseert en dat je 
graag zou hebben dat het al voorbij was.  Of ik denk dan dat je 
het erg belangrijk vindt dat we op tijd stoppen met de vergade-
ring.
Gevoelens
Wat het effect is op mij: geef je gevoel weer, zeg wat het je doet.
Bv.  Ik voel me daar helemaal niet prettig bij en dan heb ik al zin 
om maar zo snel mogelijk komaf te maken met de vergadering.
Verwachting
Wat ik nodig heb: geef aan welk gedrag jou zou helpen of stimu-
leren.
Bv.  Is dat je minder op je horloge kijkt en laat merken dat je actief 
de vergadering volgt.

Door die stappen te volgen, bied je de andere persoon de kans 
om onmiddellijk te reageren en zo zijn of haar gedrag te verdui-
delijken.
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VIJF V’S OF VERKEERDE REACTIEWIJZEN 
BIJ FEEDBACK KRIJGEN 

Vechten
Vanuit de gedachte ‘de aanval is de beste verdediging’ direct in 
de tegenaanval gaan: ‘kijk naar jezelf ... precies of jij zo goed ...’  
Ook direct proberen aan te tonen dat de andere ongelijk heeft 
en de kritiek onmiddellijk ontkennen, zijn vormen van vechten.  
De kritiek is onterecht, slaat niet op jou, enz.  Je gaat dus dadelijk 
in de verdediging.
Vluchten
Weglopen is jezelf heel klein maken en jezelf bijna kleineren, je-
zelf extreem verontschuldigen of direct klagen over de situatie, 
de omstandigheden.
‘Sorry hoor, dit is echt extreem dom van me, zie je wel dat ik het 
niet kan, ik verpest ook altijd alles ...’
Vermijden
Dit kan op verschillende manieren: de situatie waarin je ooit 
kritiek hebt gekregen vermijden, de andere voor zijn door zelf-
kritiek te geven, van onderwerp veranderen telkens de andere 
ergens over lijkt te willen beginnen, de kritiek weglachen.
Verklaren
Je motiveert het bekritiseerde gedrag door het gedetailleerd te 
verklaren.  Je probeert ervoor te zorgen dat het gedrag aanne-
melijk wordt.  Je gaat op zoek naar een excuus.  Hierdoor breng je 
jezelf direct in een mindere positie: je denkt niet na over hoe te-
recht de kritiek is, je screent de feedback niet op zijn waarheids-
gehalte: je zoekt direct verklaringen.
Verstarren
Alleen nog doodstil met de mond vol tanden blijven zitten, vol-
ledig dichtslaan.

Bij de 5 V’s verlies je uit het oog dat de kritiek in eerste in-
stantie iets zegt over de ander:  de ander vindt iets dat jij doet 
vervelend.  Het is menselijk dat je schrikt bij kritiek.  Maar weet 
dat degene die de kritiek geeft de enige persoon is die kan con-
cretiseren wat hij of zij vervelend vindt.
Je moet je realiseren dat achter de kritiek van de ander ontevre-
denheid en een vraag schuilt.  Als die twee dingen duidelijk zijn, 
kun je beslissen wat je met kritiek gaat doen: naast je neerleggen, 
er iets van leren, met een deel ervan instemmen, onderhandelen 
of een compromis zoeken.

VERLOOP 

In het vorige stuk van de cursus hebben de deelnemers in  
duo’s een namiddagactiviteit voorbereid.  In de komende vier uur 
krijgt elk groepje de tijd om een try-out te doen van hun activi-
teit, en krijgen ze daarna feedback om hun activiteit en begelei-
dingshouding verder te verbeteren.

DEEL 1: OPWARMEN (20 MIN) 

Het hele blok is opgebouwd als een afwisseling van:
 , Een duo dat de leiding neemt over de rest van de deelnemers 
en hun activiteit uitvoert

 , De rest van de deelnemers die feedback geven aan dat duo

Om van start te gaan en de drempel te verlagen voor je deelne-
mers geef je eerst het voorbeeld met de begeleiding:

 , Licht even toe waarop er gelet wordt tijdens het spel, zodat 
ook de andere deelnemers makkelijker feedback kunnen ge-
ven.

 , Bedenk (op voorhand) een spel.  Bij voorkeur iets nieuws waar 
je niet te veel tijd in steekt, zodat er waarschijnlijk nog zaken 
fout gaan, of het spel gewoon helemaal niet zo leuk blijkt als 
je het effectief speelt, enz.

 , Speel het spel een tiental minuten met je deelnemers.
 , Geef je deelnemers tien minuten de tijd om feedback te ge-
ven.  Let hier vooral op dat je meteen de tips voor het geven 
van feedback toepast en uitlegt waar nodig, zodat ze het voor 
de deelnemers zelf meteen beter doen.  Pas ook de gedetail-
leerde aanpak hieronder toe!

 , Stimuleer de deelnemers om kritisch te zijn!  Dit is niet mak-
kelijk voor hen.  Laat hen feedback geven en geef daarna als 
begeleiding feedback.  Denk eraan, je geeft hier een goed 
voorbeeld.

DEEL 2: SAMEN STARTEN (3,5 UUR) 

Elk duo krijgt 20 minuten de tijd om hun namiddagactiviteit te 
organiseren.  De bedoeling is dus dat dit een miniversie (try-out) 
is van hun volledige namiddagactiviteit, niet één spel dat ze daar-
uit geselecteerd hebben.  Na elke activiteit komt de groep weer 
bijeenzitten in een kring en bespreken ze de activiteit, waarbij 
de organisatoren feedback krijgen.  Neem hiervoor een tiental 
minuten.  De begeleiding speelt mee en observeert tijdens het 
spelen.

Voor wie organiseert een duo hun activiteit?  

Hierin heb je als cursusorganisatie de keuze:
 , De leefgroepen bijeenhouden.  Elk duo organiseert dus hun 
activiteit voor de andere deelnemers (en de begeleiding) van 
hun eigen leefgroep.  De begeleiding observeert hun eigen 
leefgroep.

 , De leefgroepen opsplitsen en de helften combineren met an-
dere leefgroepen.  De begeleiding blijft dan bij één helft.

 , De duo’s volledig mengen en nieuwe groepen maken van een 
vijftal duo’s, waar je dan twee mensen van de begeleiding bij 
zet.
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Op basis waarvan kiezen we hiertussen?
 , Duo’s mengen verhoogt de drempel, zeker voor onervaren 
begeleiding.  Hetzelfde geldt als er begeleiding bij staat die ze 
minder goed kennen.

 , Duo’s mengen die elkaar minder goed kennen verhoogt 
de uitdaging, en zal er dus voor zorgen dat ze meer in hun  
stretchzone komen en meer kunnen bijleren.

 , De helft van de leefgroepen mengen is een tussenweg.  Een 
beetje ongemakkelijk, maar niet alles is onbekend.

 , Je kunt tijdens de cursus de leefgroepen en duo’s opvolgen 
en met de begeleiding bespreken welke keuze het beste zal 
werken.

Is de volgorde van duo’s belangrijk?  

Om dezelfde reden als waarom je als begeleiding eerst het goede 
voorbeeld geeft, begin je best niet met het minst ervaren duo.  
Maar laat hen ook niet tot op het einde wachten.

Hoe pak ik feedback geven aan?  

Feedback geven en krijgen is minstens even belangrijk als de ac-
tiviteit spelen zelf.  Neem er dus alle nodige tijd voor, maar zorg 
er natuurlijk wel voor dat elk duo genoeg tijd krijgt.
Nadat een spel gespeeld is, breng je iedereen samen in een kring.  
Geef alle deelnemers enkele minuten de tijd om hun feedback 
neer te schrijven in hun eigen boekje, zodat ze elk echt hun eigen 
idee hebben en het makkelijker durven verkondigen.  Ook het 
organiserende duo doet dat.  Daarna overloop je iedereen in de 
cirkel, te beginnen met het duo zelf, waarbij ze vertellen wat ze 
opgeschreven hebben.  Het duo kan daar dan op antwoorden 
(hoeft niet), anderen kunnen bevestigen of tegenspreken.
Let er zeker goed op dat dit alles op een veilige en correcte ma-
nier verloopt.  Het mag geen eindeloze discussie worden.
Het duo schrijft de feedback die ze krijgen op in hun boekje (no-
dig voor het volgende blok!).

Als begeleiding kun je bijvragen stellen:
 , Hoe is de voorbereiding gegaan?
 , Wat was de reden voor hoeveel materiaal jullie gebruikt heb-
ben?

Vraag door over de aspecten van DITMUSA, VOWAS en begelei-
dingshouding, zoals ze in vorige blokken aan bod zijn gekomen.
Op het einde kun je eventueel feedback aanvullen als er weinig 
uit de groep komt.

DEEL 3: AFRONDEN (10 MIN) 

Rond het blok af met enkele vragen die polsen naar hoe ze het 
ervaren hebben:

 , Zou je je eigen activiteit ‘in het echt’ spelen?
 , Aan welke delen van je activiteit heb je te weinig aandacht 
besteed?  Of te veel?

 , Hoeveel tijd steek je doorgaans in je activiteiten, hoelang op 
voorhand begin je eraan?

 , Wat heeft je positief verbaasd in de samenwerking met je 
partner, die je ervoor nog nooit gezien had?

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Welke feedback heb je gekregen?
 , Waar ben je goed in?
 , Waar kun je nog bijleren?  Wat doe je de volgende keer anders?



94

Zelfreflectie  
begeleidingshouding 
Dag 5, 20 - 22.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers staan stil bij de zaken die ze tijdens de cursus 
geleerd hebben.

 , De deelnemers staan stil bij hun eigen begeleidingshouding.
 , De deelnemers formuleren persoonlijke acties om tijdens hun 
stage aan te werken.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als bege-
leiding van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met 
verbeterpunten.

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organi-
seren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeter-
punten.

MATERIAAL 
 , Flappen     4 per leefgroep
 , Stiften     1 per deelnemer
 , Schrijfgerief     Per deelnemer
 , De trajectboekjes     Per deelnemer
 , Knutselgerief     Eventueel, voor de creatieve manier
 , Postkaarten     1 per deelnemer

OVERZICHT EN DUUR 
 , Deel 1: Flappen aanvullen (20 min)
 , Deel 2: Acties formuleren (115 min)
 , Deel 3: Terugkoppelen naar de groep (15 min)

THEORIE 

Voor de stage en het reflectiemoment is het belangrijk om de 
deelnemers voorbereid op pad te sturen.  Dat wil zeggen dat je 
aangeeft hoe belangrijk de stage en hun stageboekje zijn. Daar-
naast moeten ze een duidelijk zicht hebben op hoe de stage 
werkt, en vooral op hun eigen kunnen en werkpunten.  Daarom 
krijg je hier tijd om te zorgen dat alle deelnemers enkele duide-
lijke, concrete en haalbare acties formuleren om mee aan de slag 
te gaan tijdens hun stage.  Die kunnen ook het vertrekpunt zijn 
bij het reflectiemoment.

Enkele hulpmiddelen:
 , Maak van het boekje een rode lijn door de cursus.
 , Geef de deelnemers na elk blok even de tijd om hun boekje 
in te vullen.

 , Geef de boekjes een vaste plek (bv. een box).
 , Je kunt bij de dagevaluatie al de competenties laten invullen 
die expliciet aan bod komen.

 , Als je bij de dagevaluatie de blokken al serieus bespreekt, kun 
je de laatste dag tijd uitsparen bij de evaluatie.  Dan moeten 
enkel de algemene blokken nog, waardoor je meer tijd krijgt 
voor de individuele gesprekken.  Zo krijg je ongeveer 15 mi-
nuten per deelnemer voor het gesprek.  Op dat moment zit 
het ook nog fris in hun geheugen.

VERLOOP 

OPWARMEN (20 MIN) 

We leggen vier grote flappen op de grond.  De deelnemers krij-
gen vijf minuten de tijd om ervoor te zorgen dat de flappen he-
lemaal vol staan.

 , Wat vond ik heel leuk deze cursus?
 , Wat was nieuw?
 , Wat neem ik mee?
 , Wat moet ik als animator kunnen?

We leggen de bedoeling uit van dit blok, namelijk even stilstaan 
bij de afgelopen dagen.

 , Wat heb ik geleerd?
 , Wat kan/weet ik al?
 , Wat is nieuw voor mij?
 , Waar wil ik graag iets mee doen na de cursus?
 , Wat zal ik ermee doen?

De eerste drie flappen zijn extra inspiratie voor het volgende 
deel.

Aan de hand van de vierde flap worden de competenties van 
een animator overlopen (zie bijlage).  Lees voor wat er op de 
flap staat, en link dat aan de competenties.  Formuleer bij elke 
competentie minstens één concreet voorbeeld – doe dat zelf of 
laat de deelnemers dat doen.  Als alle competenties duidelijk zijn, 
start het volgende deel.

SAMEN STARTEN + INZICHTEN AANBRENGEN (115 MIN) 

Wat neem ik mee?  + concrete acties 

In dit blok stellen de deelnemers samen met hun leefgroepbege-
leiding hun stagedoelstellingen op.  Wees ambitieus!  Wat voor 
begeleider of begeleidster wil jij zijn?  Waaraan wil je nog wer-
ken?  Wat had die leiding waar je als speelclubber zo naar opkeek 
dat jij ook wilt hebben voor jouw speelclubbers vandaag?
De deelnemers zetten zich even apart en lezen in hun boekje wat 
ze de voorbije dagen opgeschreven hebben om mee te nemen.  
Ze kiezen aan de hand van de antwoorden die ze gaven op de 
vragen de concrete doelstellingen die ze tijdens hun stageperio-
de willen bereiken.  Doelstellingen zijn concrete, haalbare doelen 
die ze zichzelf opleggen en die ze zullen proberen te bereiken tij-
dens hun normale Chirozondagen, het bivak en andere Chiroac-
tiviteiten.

De stagedoelstellingen kunnen gaan over de dingen waar ze van 
nature erg sterk in zijn nog beter inzetten, of ze kunnen werken 
aan de competenties waar ze nog veel in kunnen groeien.  In het 
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ideale geval is het een combinatie van beide.  Leg voor 
elke stagedoelstelling ook een concrete deadline vast.  
Een deadline kan liggen tussen een periode van drie 
maanden en een jaar van vandaag.  Het is de bedoeling 
dat ze die doelstellingen koppelen aan de competen-
ties.  Dat is handig voor het reflectiemoment.

Over die punten schrijven ze concrete acties op.  Dat gebeurt 
vooral individueel, maar het kan nuttig zijn als deelnemers elkaar 
na een tijdje gaan helpen om concrete acties te bedenken of te 
formuleren.  De begeleiding gaat rond, kijkt of het lukt en helpt 
waar nodig.

Pas op: waar we je op de vorige vragen aanmoedigden om am-
bitieus te zijn, zou het niet goed zijn als je jezelf hier onhaalbare 
doelen oplegt.  Kies voor kleinere, concrete, haalbare doelstel-
lingen die je een klein beetje extra moeite kosten maar die toch 
haalbaar blijven.

Op het einde van dit blok hebben ze ongeveer drie acties om 
mee verder te gaan.
Enkele vragen om te helpen:

 , Waarom wil je dat graag meenemen?
 , Wat wil je ermee bereiken?
 , Waarom wil je daarin verbeteren?
 , In welke situatie kun je hierop oefenen?
 , Kun jij ervoor zorgen dat deze situatie zich voordoet?
 , Is deze actie haalbaar?
 , Kun je deze actie zelfstandig uitvoeren?  Wie kan jou ermee 
helpen?

Waar moet je als begeleiding op letten?
 , Dat de acties concreet zijn
 , Dat de acties een deadline hebben
 , Dat de acties/doelstellingen aan competenties gekoppeld zijn
 , Dat de acties haalbaar zijn

Je kunt ervoor kiezen om de acties die je deelnemers formuleer-
den voor hun stage in een apart gesprekje met hen te bespreken.

Opgelet: op de laatste dag van de cursus is het de bedoeling 
dat de begeleiding ook individuele gesprekjes voert met de 
deelnemers.  Die moeten gaan over de competenties uit het 
trajectboekje van de overheid.  Als je bij dit blok kiest voor de 
individuele methodiek, is het belangrijk dat je probeert enkel 
te focussen op de acties voor de stage en dat je nog niet te 
sterk inzoomt op de sterke punten en de groeipunten van de 
deelnemer.

Voor de gesprekjes op de laatste dag is een kwartier per deel-
nemer gerekend (ongeveer).  Als je vermoedt dat je voor die 
gesprekjes meer tijd nodig zal hebben, kun je ervoor kiezen 
om hier toch al te beginnen met die gesprekjes.

Mogelijke vragen voor tijdens de gesprekjes:
 , Wat wil je meenemen van op de cursus?  Wat wil je uitprobe-
ren?

 , Wat heb je hier bijgeleerd?
 , Welke acties wil je hiervoor ondernemen?

 , Zie je het zitten om dit in je Chirogroep te doen?
 , Hoe ga je dat aanpakken?
 , Hoe kan je stagebegeleiding jou daarmee helpen?

De deelnemers zullen tijdens de gesprekken hun traject-
boekje invullen en hun acties uitwerken.  Als die klaar zijn, zijn 
ze vrij.  Ze kunnen bijpraten, een spel spelen of even chillen.  Ze 
blijven wel in de buurt van het lokaal zodat ze weten wanneer 
het hun beurt is voor het gesprek.

AFRONDEN (15 MIN) 

Terugkoppeling naar de groep 

Hier kun je kiezen uit de volgende opties:
 , Speeddaten 
De deelnemers gaan per twee tegenover elkaar staan en 
krijgen elk 1 minuut om aan de andere te vertellen waar ze 
mee aan de slag gaan.  Na de eerste minuut is de andere 
aan de beurt.  Daarna schuift een rij door tot iedereen elkaar 
gezien heeft.

 , Creatieve wijze 
De deelnemers krijgen enkele minuten voorbereidingstijd 
om hun actiepunten of een actiepunt voor te stellen.

 , Pictionary 
De deelnemers tekenen wat ze gaan doen.  De andere deel-
nemers raden.

Als je deelnemers meer tijd nodig hebben voor hun acties of 
voor de individuele gesprekken kun je dit onderdeel laten vallen.  
Het is belangrijker dat ze concrete acties hebben en aan de slag 
kunnen tijdens hun stage dan dat ze delen met anderen.  Dit is 
interessant omdat ze elkaar kunnen stimuleren en achteraf om te 
polsen hoe het gaat.

Postkaart schrijven 

De deelnemers schrijven hun concrete acties op een postkaart 
en schrijven hun naam en adres erop.  Die kaart wordt een à twee 
maanden na de cursus naar hen opgestuurd.  Dan kunnen ze kij-
ken wat ze al gedaan hebben, wat nog niet aan bod gekomen is, 
of wat er al veranderd is.

Tips om je deelnemers betrokken te houden, vind je bij ‘Tips voor 
trekkers en begeleiding’, helemaal in het begin van je begelei-
dingsbundel.
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VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 

Deze vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wat kun je al/nog niet?
 , Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je ontdekt hebt tijdens 

de cursus?
 , Waar wil je graag iets mee doen na de cursus?
 , Welke concrete acties zul je ondernemen om met die punten ver-

der te gaan?
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Evaluatie en stage (2,5 uur)
Dag 6, 9.30 - 11 uur en 11.30 - 12.30 uur

DOELSTELLINGEN 

 , De deelnemers weten hoe hun stage zal verlopen.
 , De deelnemers staan stil bij de zaken die ze tijdens de cursus 
geleerd hebben.

 , De deelnemers reflecteren over zichzelf en hun rol in de ploeg.
 , De deelnemers reflecteren over de cursus en geven sterke en 
verbeterpunten aan.

COMPETENTIES BINNEN HET 
ANIMATORTRAJECT 

2.  EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN 

 , Je geeft na afloop van een activiteit aan wat goed en slecht 
verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een volgende 
activiteit.

3.  OVER ZICHZELF REFLECTEREN ALS ANIMATOR 

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als bege-
leiding van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met 
verbeterpunten.

 , Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organi-
seren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeter-
punten.

6.  SAMENWERKEN 

 , Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat 
er constructief mee aan de slag.

MATERIAAL 
 , Trajectboekjes per deelnemer
 , Springballen     Per deelnemer een, en telkens twee bal-
len per kleur (twee groene, twee gele, twee rode, enz.)

 , Flipperkastgeluiden/gamemuziek     Per leefgroep
 , Cd-speler of laptop om muziek af te spelen     Per leef-
groep 1

 , Flappen met thema’s en vragen in verband met de ploeg, en 
flappen met telkens enkele blokken of momenten uit de cur-
sus om te evalueren    Per leefgroep

OVERZICHT EN DUUR 

Dit blok bestaat uit drie onderdelen:
 , Deel 1: Uitleg stage en trajectboekje (30 min)
 , Deel 2: trajectboekjes invullen en individuele gesprekjes (90 
min)

 , Deel 3: Evaluatie van de cursus (30 min)

DEEL 1: UITLEG STAGE EN TRAJECTBOEKJE (30 MIN) 

Verloop 

Tijdens het blok “zelfreflectie begeleidingshouding” maakten de 
deelnemers al kennis met de competenties van een animator, en 
formuleerden ze voor zichzelf stagedoelstellingen.  In dit blok 
overlopen we met de deelnemers alle praktische en inhoudelijke 
informatie over de stage.

Dit blok duurt 30 minuten.

Tip
De begeleiding kan het vervolg van het animatortraject en de 
stage voor iedereen gezamenlijk toelichten bij het laatste ontbijt.  
Zo is er meer tijd voor het bespreken van de ingevulde compe-
tenties in de trajectboekjes.  Zorg ervoor dat je als begeleiding in-
houdelijk alles weet over de stage en het reflectiemoment, want 
er komen veel vragen.

Wat je deelnemers moeten weten over stage 

Overloop samen met je deelnemers de inhoud die hieronder 
staat.  Laat de deelnemers er hun boekjes bij nemen, zodat ze 
daar dingen bij kunnen schrijven.  Informatie die ingevuld moet 
worden en die ze al weten, kunnen ze meteen invullen.

Een stage is – net zoals de cursus – een plek om ervaringen op te 
doen.  De stage is een manier om te groeien in de verschillende 
competenties van een animator.  We verwachten niet dat deel-
nemers op het einde van de stage in alle competenties perfect 
zijn.  De perfecte animator bestaat immers niet.  We geloven 
wel dat een stage dient om te groeien in je rol als animator.  Grijp 
die groeikans om beter te worden in datgene waar je nog marge 
hebt om te groeien.

Overloop met de deelnemers kort de richtlijnen, aandachtspun-
ten, geef enkele voorbeelden van mogelijke stageactiviteiten en 
doorloop het trajectboekje.

RICHTLIJNEN 

 , De stage duurt vijftig uur.
 , De stage kan pas beginnen vanaf het moment dat de cursus 
(vijftig uur vorming) afgerond is.

 , De stage moet begeleid worden door iemand die voldoet 
aan minstens een van de volgende voorwaarden.

 ➜ Je hebt een hoofdanimatorattest 
 ➜ Je hebt een instructeursattest 
 ➜ Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van 
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studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming 
omvatten

 ➜ Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegd-
heid op een jeugddienst of in het jeugdwerk

 ➜ Je hebt de workshop voor stagebegeleiding gevolgd
 , Je mag je stage ook bij een andere organisatie dan de Chiro 
doen.  Je mag je stage zelfs verdelen over twee of meerdere 
organisaties.

 , Je stagebegeleiding moet jou via je KAVO-ID koppelen aan je 
Chirogroep, die geregistreerd is als stageplaats in de KAVO-
tool.  Na je stage moet hij of zij je stage op voltooid zetten in 
die KAVO-tool.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN 

 , Deelnemers zitten op voorhand en in de loop van de stage 
best regelmatig kort samen met hun stagebegeleiding.  
Op die manier kun je de stage snel bijsturen waar nodig en 
krijg je een beter zicht op je leerkansen en groeipunten.

 , De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun stage- 
en leertraject.  Neem dus zelf initiatief om bv. je medeleiding 
te bevragen of om vragen te stellen aan je stagebegeleiding 
over de activiteiten die je doet, als je ergens niet zeker over 
bent, enz.  Met die informatie kun je opnieuw aan de slag om 
dingen uit te proberen en om te groeien in je rol als animator.

 , De stage is bedoeld om te groeien in alle competenties.  Vijf-
tig uur dezelfde activiteit doen is onvoldoende om een zinvol-
le en leerrijke stage te hebben.

 , Het trajectboekje is een hulpmiddel om het leerproces op 
te volgen en bedenkingen, feedback en weetjes op te schrij-
ven.  Het is ook de basis voor het reflectiemoment op het ein-
de van de stage.  Verlies het dus niet!

 ➜ STAGE VOOR ASPI’S 

 , Wanneer je als aspi aan je stage begint, zijn er enkele aan-
dachtspunten waar je best rekening mee houdt.  Aspi zijn is 
immers kostbaar.  Een degelijke aspiwerking staat voor amu-
sement, engagement, een groeiende verantwoordelijkheid, 
freewheelenderwijs keuzes maken en af en toe op je bek 
gaan.  Aspirant zijn is een aanloop naar leiding zijn, maar de 
nadruk blijft op het aspi-zijn liggen.  Om die nadruk te behou-
den, voorzien we handvaten om een evenwichtige stage te 
lopen.

 , Het kan best dat niet iedereen in je aspiploeg het animator-
traject volgt.  Dat is helemaal oké.  Sommige zaken zijn echter 
ook voor degenen die het traject niet volgen interessant, bv. 
een kampactiviteit in elkaar steken.  Bekijk met je stagebege-
leiding of het nuttig is om bepaalde stageactiviteiten met 
de hele afdeling te doen, zodat je niet altijd los van je afde-
ling activiteiten aan het doen bent in het kader van je stage.  
Behoud hier echter wel het evenwicht tussen ‘activiteiten in 
het kader van stage of preleidingsvorming’ en je gewone as-
piwerking.

 , Om het evenwicht te bewaren tussen stage en aspi-zijn raden 
we aan om de vijftig uur stage te spreiden over een langere 
periode.  Doe daarom maar één keer per maand een activiteit 
die kadert in je stage.  Maak bij die activiteiten in de eerste 
plaats gebruik van wat al standaard in je werking zit, zonder 
daarnaast veel extra andere zaken te organiseren.  Je hebt 

trouwens drie jaar om heel je traject af te werken.
 , Vraag in de eerste plaats aan je aspileiding om jou als ani-
mator in spe te begeleiden.  Zij kennen de groep immers het 
beste.  Je aspileiding kan hiervoor een vorming voor stagebe-
geleiding volgen bij het gewest.  Meer info hierover vind je op 
de Chirosite (chiro.be/vorming/animatorcursus/stage).

 , Omdat je als aspi nog geen leiding bent, hebben we enke-
le specifieke voorbeeldactiviteiten bedacht die je tijdens 
je stage kunt doen om aan je competenties als animator te 
werken.  Die vind je in het trajectboekje van de Chiro en op  
chiro.be/vorming/animatorcursus/stage.

HOE KUN JE JE STAGE INVULLEN?  

Hieronder vind je mogelijke stageactiviteiten die deelnemers 
kunnen gebruiken om aan competenties te werken.  Je kunt 
enkele voorbeelden meegeven, maar de lijst staat ook in het tra-
jectboekje dat de deelnemers krijgen.  Waarschijnlijk zijn niet alle 
voorbeelden op jou van toepassing, het is ook maar een leidraad 
om deelnemers op weg te helpen.
Wat op de lijst staat, is geschikt om aan een of meerdere com-
petenties te werken.  De deelnemers moeten zelf kijken waar ze 
nood aan hebben en kiezen best activiteiten die hun leerproces 
het meest vooruit stuwen.

Opgelet!  Niet alle stageactiviteiten gelden effectief als sta-
ge-uren.  De overheid hanteert de volgende definities voor 
stageactiviteiten:

 , Animator: de uren waarbinnen je activiteiten met de kin-
deren en tieners begeleidt

 , Hoofdanimator: de uren waarbinnen je animatoren bege-
leidt

 , Instructeur: de uren waarbinnen je effectief vorming geeft

Je mag voor je stage dus enkel de uren tellen die binnen die 
definities passen.  Toch zijn ook de andere activiteiten op de 
voorbeeldlijst zinvol om aan de verschillende competenties 
te werken.  Ze kunnen bijvoorbeeld een hulp zijn om in een 
bepaalde competentie extra te groeien.

 ➜ ANIMATOR 

 , Werk een Chironamiddag uit, begeleid die en evalueer na-
dien.  Doe dat voor je eigen afdeling, maar ook voor een gro-
ter publiek, bv. een groot spel voor de volledige Chirogroep.

 , Pas het spel aan aan verschillende leeftijden en grotere of klei-
nere groepen.

 , Werk een Chironamiddag uit en hou rekening met VOWAS. Na 
het begeleiden van deze activiteit overloop je samen met je 
stagebegeleiding de onderdelen van VOWAS en hoe alles ver-
lopen is, wat beter had gekund, enz.

 , Organiseer een Chironamiddag in samenwerking met een af-
deling van een andere jeugdvereniging uit de buurt.

 , Organiseer een evacuatie- of brandoefening voor je Chiro-
groep.

 , Controleer de EHBO-koffer en vul aan waar nodig.
 , Organiseer een basiscursus EHBO voor je medeleiding.
 , Ga op huisbezoek bij je leden of spreek ouders aan wanneer 
ze hun zoon of dochter komen afzetten.
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 , Functioneer in de ploeg, neem verantwoordelijkheid op: bv. 
een duidelijk takenpakket opnemen en uitvoeren, zoals ver-
slag nemen of in een werkgroep mee de Chirofuif organiseren.

 , Leg op een enthousiaste manier een spel uit.
 , Neem deel aan een ploegevaluatie.
 , Evalueer taken en ga met die evaluatie aan de slag.  Bouw 
hiervoor een (wekelijks) evaluatiemoment in.

 , Ga om met ‘moeilijke’ kindjes: leer situaties inschatten en er 
goed mee omgaan (bv. pestgedrag in de groep).

 , Pas een spel à la minute aan.
 , Organiseer een tussentijds overleg met medeleiding.
 , Breng grotere rode draden aan binnen een activiteit of week-
end.

 , Werk een activiteit uit waar je expliciet aan de groepssfeer 
werkt in je afdeling.

 ➜ ANIMATOR ALS ASPI 

 , Leg eenzelfde spel uit aan verschillende leeftijden.
 , Geef leiding aan verschillende afdelingen, en bespreek na-
dien op welke manier je je aanpak aangepast hebt.

 , Geef een keer leiding aan de rest van de leidingsploeg.
 , Maak een groot spel waarbij de afdelingen gemengd worden 
en de opdrachten van die aard zijn dat alle leeftijden weleens 
‘hun’ spel hebben: iets dat op hun niveau is, of waarbij de 
moeilijkheidsgraad aangepast is aan hun leeftijd.

 , Bereid een activiteit voor voor een aspidag waarbij je leiding 
geeft aan een specifieke afdeling.

 , Geef een dag leiding en maak een visuele voorstelling van de 
groep waaraan je leiding hebt gegeven.

 , Bespreek mogelijke situaties tijdens een preleidingsactiviteit 
als ‘De Naakte Waarheid voor aspi’s’, bv. over respectvol han-
delen.

 , Werk een thema uit voor een zondag, voor je hele Chirogroep, 
afdelingsoverschrijdend.

 , Organiseer een concrete activiteit, bijvoorbeeld een ontspan-
nende activiteit voor de leiding.

 , Organiseer mee de aspifuif of een groot evenement.
 , Het is heel belangrijk dat er ook na de activiteit ruimte is voor 
evaluatie, dat er benoemd wordt wat er goed ging en wat er 
een volgende keer beter moet.  Benoem wat je bij anderen 
zag.  Dat kan binnen de aspiploeg, maar na een activiteit bij 
een afdeling ook met de rest van de leidingsploeg.

 , Hou met je medeleiding een evaluatie op het einde van een 
activiteit.

 , Hou toezicht tijdens een bepaalde activiteit (afspraken na-
komen, stil zijn, eventueel straffen uitdelen, enz.) met nadien 
nabespreking.

 , Toets tijdens de voorbereiding af of de activiteiten zowel fy-
siek als emotioneel veilig zijn voor de leden.

 , Werk actief mee aan activiteiten vanuit je hele Chirogroep (bv. 
spaghettislag, festival, enz.) of vanuit de aspiploeg (bv.  aspi-
fuif ).

Belangrijke dingen die in het trajectboekje staan 

Het trajectboekje bestaat uit twee delen: een officieel deel van 
de overheid en een eigen deel van de Chiro zelf.

DEEL 1: OFFICIEEL GEDEELTE VAN DE OVERHEID 

Het boekje is een officieel instrument tijdens het traject dat start 
vanaf de cursus.  Het is de bedoeling dat de deelnemers zicht 
krijgen op hun competenties, zodat ze weten waar ze goed in zijn 
en waar ze nog aan moeten werken.  Dat officieel deel wordt na 
de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment zowel door 
de deelnemer als door de (cursus- of stage)begeleiding ingevuld.

Inhoud van dit deel:
 , Praktische elementen:

 ➜ Gegevens deelnemer
 ➜ Gegevens stageplaatsen – belangrijk!  Check zeker of jouw 

Chirogroep op mijnkadervorming.be geregistreerd staat 
als stageplaats, anders moet je die zelf nog registreren.  
Anders kan niemand jouw groep opgeven als stageplaats.

 ➜ Uitleg over het traject en de stage.  Dit is minder belang-
rijk, aangezien we hier zelf een visie over hebben.  Die 
staat in het ‘eigen deel’ van het trajectboekje voor de deel-
nemer en in de stagebegeleidingsbundel.

 ➜ Gegevens van de stagebegeleiding – hier vul je de gege-
vens in van de persoon die jouw stage zal begeleiden.

 ➜ Ook als je (deels) buiten de Chiro stage doet, heb je dat 
officieel deel nodig.  Zorg dus dat het telkens goed inge-
vuld is.

 , De competenties:
 ➜ Per competentie een hoofdbalk (en daaronder eventuele 

deelcompetenties): daarin duidt zowel de stagiair(e) (de 
cursist dus) als de cursusbegeleiding en later ook de sta-
gebegeleiding aan in hoeverre de stagiair(e) die compe-
tentie bezit.  De stagebegeleiding doet dat op het einde 
van de stage.  Er is ook bij elke competentie plaats voor-
zien om wat extra uitleg te schrijven.  De stagebegelei-
ding vult enkel de zaken aan waar expliciet ‘stage’ of ‘sta-
gebegeleiding’ staat.

 , Overzichtspagina: ruimte voor de stagebegeleiding om be-
denkingen en feedback te noteren.  De stagiair(e) kan boven-
aan ook feedback geven op de stagebegeleiding.

 , Beoordelingspagina’s: er is per trajectonderdeel een beoor-
delingspagina.  Vóór de stage duidt de stagebegeleiding 
aan of de stagiair(e) voldoet om naar het reflectiemoment 
te gaan en het traject af te ronden.  We gaan ervan uit dat 
elke stagiair(e) aan het reflectiemoment kan beginnen na 
afloop van de stage.  Als dat volgens iemand niet het geval 
is, contacteer dan altijd de beroepskracht van je verbond of  
vorming@chiro.be als tweede opinie.  Bekijk altijd samen of 
de stagiair(e) nog extra zaken moet ondernemen.



100

DEEL II: EIGEN GEDEELTE VAN DE CHIRO 

Dit is een eigen deel, dat meer methodisch opgebouwd is.  Het is 
een werkinstrument voor de stagiair(e) om ervaringen te note-
ren van tijdens de cursus, de stage en het reflectiemoment.

Inhoud van dit deel:
 , Uitleg over de stage: voorbeelden van mogelijke stageactivi-
teiten

 , Stageplan maken: hoe wil de stagiair(e) aan bepaalde compe-
tenties werken en wat zijn hiervoor nuttige stageactiviteiten?

 , Activiteiten bijhouden: een handig hulpmiddel om het over-
zicht te bewaren over de voltooide activiteiten.  Dit is geen 
must om te gebruiken, maar wel handig.

 , Gespreksmethodiek om op het einde van de stage terug te 
blikken.  De uitleg staat ook in de stagebegeleidingsbundel 
die stagebegeleiding krijgt.  De samenvatting van dat gesprek 
neemt de stagiair(e) mee naar het reflectiemoment.  Maak van 
dat moment ook gebruik om het trajectboekje van de over-
heid in te vullen.

Reflectiemoment 

Na de stage moet de stagiair(e) nog deelnemen aan een reflec-
tiemoment om zijn of haar attest te behalen.  De doelstelling: sa-
men met de stagiair(e) een beeld van zichzelf krijgen, van waar 
hij of zij nu staat wat de competenties betreft die bij het voor-
opgestelde attest horen.  Verder kan de stagiair(e) voor zichzelf 
inschalen waar hij of zij al goed in is, hoe hij of zij daar nog beter 
in kan worden, en waar er nog werkpunten liggen.  Hierbij is het 
zeker even belangrijk om zich te realiseren waar er al grote stap-
pen gezet zijn als om werkpunten te identificeren.  We willen dat 
dit een waardevol moment wordt waarbij zelfreflectie mogelijk 
wordt gemaakt door gesprek met de begeleiding, maar ook met 
de andere stagiair(e)s die voor hetzelfde attest gaan en bijgevolg 
aan dezelfde competentieprofielen willen werken.

Het reflectiemoment duurt vier uur en wordt georganiseerd door 
de verbonden.  Inschrijven kan via chiro.be/vorming.

Het is belangrijk dat de stagiair(e) het volledige trajectboekje 
meeneemt naar het reflectiemoment.  Verlies die documenten 
dus niet!
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DEEL 2: INVULLEN TRAJECTBOEKJES 
EN INDIVIDUELE GESPREKJES (90 MIN) 

Zoals eerder al aangehaald moet het boekje van de overheid op 
drie momenten ingevuld én ondertekend worden: na de cursus, 
na de stage en na het reflectiemoment.  Neem nu de tijd om met 
je cursisten het boekje in te vullen voor het deel ‘Na de cursus’.

Wat moet er gebeuren?

Vul op pagina 4 de gegevens van de cursist in, en de gegevens van 
de cursus 

Vereniging die jou begeleidt:
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
vorming@chiro.be
03-231 07 95
Nummer gevolgde cursus: te vinden op de deelnemerslijst
Naam begeleider of begeleidster ter plekke: iemand van je leef-
groepbegeleiding
Functie binnen de vereniging: instructeur animatorcursus
Tip: je kunt hier op voorhand stickers van maken (of laten maken 
door jullie educatief medewerker).  Bij ‘begeleider ter plekke’ vul 
je dan de cursusverantwoordelijke in, die is voor alle deelnemers 
dezelfde.  Zo moet je die informatie niet dicteren voor iedereen.

Vul de pagina’s met de competenties in (pagina 13 tot 29) 

Cursisten moeten de balkjes bij alle competenties en alle deel-
competenties invullen.
Ze kunnen bij elke competentie werkpunten en sterke punten 
noteren.

Geef de cursisten hier voldoende tijd voor.  We raden sterk aan 
om een individueel gesprek te voeren met alle deelnemers over 
hun sterke punten en groeipunten.  Je kunt je met de leefgroep-
begeleiding het beste opsplitsen, zodat jullie elk tegelijkertijd 
één-op-één-gesprekjes kunnen voeren.  Je hebt toch zeker een 
kwartiertje per deelnemer nodig.  In die gesprekjes is het de be-
doeling dat je een coachende houding aanneemt, je moet de 
deelnemers niet evalueren.

Vragen voor tijdens de gesprekjes:
 , Welke competenties zijn jouw sterke punten?  Waarom?
 , Kun je hiervan een voorbeeld geven?
 , Hoe heb je dat tijdens deze cursus getoond?
 , In welke competenties kun jij nog groeien?
 , Wat zou je kunnen doen om aan die competenties te werken?
 , Waar wil je over een jaar staan als leiding?
 , Wat neem je mee naar huis van deze cursus?
 , ...

Ook als leefgroepbegeleiding moet je het boekje invullen.  Het 
is voldoende als per boekje één begeleider of begeleidster dat 
doet.  Je kunt dat tijdens het gesprek doen, terwijl je de compe-
tenties bespreekt met de deelnemer.  Als je een andere mening 
hebt over hoe goed een deelnemer is in een bepaalde compe-
tentie is het een goed idee om dit wel even te kaderen.
Per competentie moet je minimaal de algemene beoordeling in-
vullen.  Ook moet je het overzicht op p. 29 invullen.

Tijdens de individuele gesprekjes kunnen de andere deelnemers 
hun boekjes invullen als ze nog niet aan de beurt geweest zijn.  
De anderen kun je bijvoorbeeld het lokaal laten opruimen.

Vul de pagina ‘Beoordeling na de cursus’ in (p. 30) 

Links bovenaan de datum van vandaag.
Kleur het bolletje zodat de cursist stage mag lopen.  Heb je hier 
twijfels over?  Kleur dan NIET het andere bolletje, maar neem 
contact op met de educatief medewerker van het verbond of 
met het aanspreekpunt Vorming (vorming@chiro.be).
Noteer eventueel een aantal werkpunten.
Zowel de deelnemer als de leefgroepbegeleiding die het boekje 
invulde, moeten hun naam en handtekening zetten.
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DEEL 3: EVALUATIE VAN DE CURSUS (30 MIN) 

Overzicht en duur 

 , Deel 1: inleiding (5 min)
 , Deel 2: flipperkast speeddate (40 min)
 , Deel 3: nabespreking (5 min)

Theorie 

Als je de cursus en de ploeg evalueert, zorg dan dat de belang-
rijkste blokken zeker grondig geëvalueerd zijn.  Zo kan de vol-
gende cursusploeg met die feedback aan de slag.

Verloop 

OPWARMEN (5 MIN) 

Het leefgroeplokaal is een flipperkast.  Elke deelnemer is een bal, 
voorgesteld door een springbal.  Als leiding word je gelanceerd 
en amuseer je je in de leidingsploegflipperkast.  Je gaat keihard, 
botst met de andere ballen en stuitert rond in zo’n ploeg vol be-
weging.
We herhalen afwisselend fase 1 en 2.

SAMEN STARTEN (15 MIN) 

 ➜ FASE 1: FLIPPEREN 

De leefgroepbegeleiding verspreidt springballen in het lokaal 
door ze hard op de grond te laten botsen: evenveel als het aantal 
deelnemers, en twee van elke kleur.  Alle deelnemers starten op 
dezelfde plaats in het lokaal.  Zodra de muziek start (flipperkast-
geluiden), proberen ze elk een springbal te bemachtigen.  Wan-
neer de muziek stopt, start de speeddatefase.

INZICHTEN AANBRENGEN 

 ➜ FASE 2: SPEEDDATE 

De spelers gaan per twee zitten: de twee spelers met een gele 
springbal bij elkaar, de twee met een rode, enzoverder.  Bij een 
oneven aantal spelers doet er iemand van de leefgroepbegelei-
ding mee.  Per duo kies je een thema waar je kort over babbelt.  
De thema’s hangen verspreid op in het lokaal, telkens met enkele 
startvragen erbij.  Het is belangrijk dat jullie zowel de thema’s en 
richtvragen in verband met de groep bespreken, als de blokken 
evalueren.  Hiervoor kun je een flap per blok voorzien.  Iedereen 
schrijft hier de belangrijkste punten of ideeën op die tijdens de 
speeddate naar boven komen.

Na een paar minuten (maximaal vijf ) verspreid je de springballen 
opnieuw in het lokaal, start je de flipperkastmuziek en begint de 
volgende flipperfase.

Het is leuk om hier af te wisselen tussen uitwisselthema’s over de 
groep en evaluatieflappen voor specifieke blokken of momenten 
in de cursus.  Zo liggen er meer flappen dan er duo’s zijn en kun-
nen ze kiezen.  Achteraf kunnen ze nog aanvullen.  Als de groep 
de springballen beu is, kunnen ze rondgaan en de flappen verder 
aanvullen.

Extra idee
De belangrijkste evaluatiepunten en ideeën kun je noteren op 
allerlei voorwerpen die nog in het materiaalhok te vinden zijn, 
op een tros ballonnen per thema of op iets aantrekkelijker ge-
maakte flappen: geknipt in de vorm van een tekstballon voor het 
thema ‘je mening geven’ of twee hand-in-handpoppetjes voor 
de ploegmakkersflap, eventueel met een typische of originele 
ploegfoto erbij.

Thema’s en richtvragen in verband met de groep 

PLOEGMAKKERS 

 , Wat vind je van je leefgroepgenoten?
 , Wat verwacht je van hen?
 , Wat mogen ze van jou verwachten?
 , Wat bewonder je in hen?
 , Wat kun je nog van hen leren?
 , ...

JE MENING GEVEN 

 , Geef je vaak je mening in de leefgroep?
 , Hoe moedig je anderen aan om dat te doen?
 , Als je als (bijna) enige een andere mening hebt dan de rest 
van de ploeg, geef je dan je mening?

 , Is het gemakkelijker om je mening te geven in een kleine of 
een grote ploeg?

 , Wordt er naar ieders mening gevraagd en geluisterd in de 
ploeg?

VERANTWOORDELIJKHEID 

 , Neem je snel verantwoordelijkheid of initiatief in deze ploeg?
 , Rekenen andere mensen op jou om bepaalde dingen in orde 
te brengen?

 , Hoe worden verantwoordelijkheden verdeeld in jouw ploeg?  
Zou je het graag anders doen?

JE GOED VOELEN IN DE PLOEG 

 , Wanneer voel je je extra goed in de leefgroep?
 , Wat kan ervoor zorgen dat je je nog beter voelt in je ploeg?
 , Hoe zorg je er mee voor dat anderen zich thuis voelen in je 
ploeg?
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CHIRO-IMAGO 

 , Ben je altijd en overal Chiroleiding?  Of enkel wanneer je je 
Chirokleren draagt?

 , Hoe kun je als leiding bijdragen aan een positief imago van 
je groep?

 , Hoe ga je om met ouders (die moeilijk doen)?
 , Een Chirogroep met een sterk netwerk is een sterke Chiro-
groep.  Klopt dat?

 , Ken je mensen van de jeugdraad, het gewest, de lokale afde-
ling van KWB of Okra, de gemeente, enz.?

ENTHOUSIASME EN MOTIVATIE 

 , Waar haal je veel energie uit tijdens je Chirobezigheden?
 , Wat kost je meer energie dan je eruit haalt?
 , Wat vind je lastig aan leiding zijn?
 , Als je eens wat minder zin hebt om iets voor de Chiro te doen, 
hoe motiveer je jezelf dan weer?

 , Als iemand in je ploeg minder gemotiveerd is, heeft dat dan 
een effect op de rest van je ploeg?

 , Wat kun je doen om anderen in je ploeg nog een extra en-
thousiasmeboost te geven?

ROL IN DE PLOEG 

 , Welke rol neem je op in de leefgroep?
 , Neem je in je leidingsploeg een andere rol op dan in deze leef-
groep?

 , Verwacht je soms van anderen dat ze een andere rol opne-
men?

 , Zijn er situaties waarin je je rol aanpast?

AFRONDEN (10 MIN) 

Niet alles moet in grote groep overlopen worden.  Verzamel 
wel alles (op flappen of iets originelers) en laat de belangrijkste 
dingen even in grote groep aan bod komen, zeker van blokken 
waarvan je denkt dat ze aanpassingen nodig hebben.  Hier kun-
nen deelnemers ook nog aanvullen op flappen waar ze niet ge-
weest zijn, of reageren op opmerkingen.  De begeleiding kan hier 
verduidelijking vragen als er opmerkingen niet duidelijk zijn.

VRAGEN  
VOOR DE DEELNEMERS 
Die vragen staan in het trajectboekje van de deelnemers.  Vraag 
hen om hier op het einde van dit blok kort even bij stil te staan.

 , Wat moet je zeker onthouden in verband met de stage?
 , Kijk eens terug naar wat je in het begin antwoordde op de vraag 

“Wat verwacht jij van de cursus?”.  In welke mate is die verwach-
ting uitgekomen?

 , Wat zie jij als grootste uitdaging voor tijdens je stage?
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