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HOOGTEMETER
Zit je in een lokaal met wat meubels?  

Perfect voor een hoogtemeter!  Geef 

telkens enkele deelaspecten van een 

activiteit aan (voorbereiding, materiaal 

klaarzetten, onthaal, enz.) en vraag 

aan iedereen om zich in het lokaal op 

een bepaalde hoogte te plaatsen: hoe 

hoger, hoe beter je het vond.  Vond je 

iets minder goed uitgevoerd?  Dan leg 

je je op dat moment plat op de grond.  

Natuurlijk is er ook dadelijk ruimte om 

toe te lichten!

DE OPSTELLING
Iedereen krijgt een hoop figuurtjes/Legopoppetjes/
punaises/...  Elk voorwerp stelt iemand uit de groep 
voor.  Het is de bedoeling dat iedereen de groep 
opstelt op een voetbalveld.  Bv. persoon X is meer 
een aanvaller, persoon Y is meer een keeper.  Je 
kunt ook sommige mensen dichter bijeen of verder 
van elkaar af plaatsen.  Nadien stel je allemaal je 
eigen opstelling voor aan de groep.

RANGSCHIK JEZELF
Met schildersplakband of krijt teken je een lijn 
op de vloer van het lokaal.  Aan elk uiteinde 
van de lijn schrijf je een eigenschap (dat 
mogen twee tegengestelden zijn, maar om 
het uitdagender te maken, kunnen het ook 
twee totaal verschillende zaken zijn).  Het is 
de bedoeling dat iedereen zich op die lijn 
positioneert, op zo’n manier dat iedereen van 
de groep zich in de rangschikking kan vinden.  
Het kan ook nuttig zijn om een concrete situatie 
op te geven.  Als je een recente situatie kiest, is 
het makkelijk om concreet gedrag te gebruiken 
om een positie te beargumenteren.  Om te 
starten, kunnen twee mensen beginnen met het 
ordenen van de andere spelers.  Van hieruit kan 
de discussie beginnen.

VRAGEN(V)UURTJE
De deelnemers zetten zich per twee op een comfortabele 
stoel, of nog beter:  in een zetel, in een hoop kussens 
of samen in een voetbadje.  Een van de twee is de 
‘vragenvuurder’, de andere is het ‘slachtoffer van dienst’.  
Het is de bedoeling dat ze een gesprek voeren, waarbij de 
vragenvuurder – je raadt het al – enkel vragen mag stellen.  
De eerste vraag is: “Geef drie positieve kenmerken van 
jezelf.”  Nadien blijft de vragenvuurder nog vijf minuten 
lang verder vragen afvuren. Nog tijd? Draai gerust de rollen 
nadien om!

DE KINDERPUZZEL
Iedereen krijgt een balpen en een blad, 
en ze moeten hun moeder en vader 
tekenen.  Hierbij is het de bedoeling dat 
je nadenkt over de eigenschappen van je 
ouders.  Welke heb jij geërfd die je kunnen 
helpen bij je taak binnen de ploeg?  Welke 
eigenschappen zorgen ervoor dat sommige 
taken in de ploeg voor jou een uitdaging 
zijn?  Probeer met concrete voorbeelden die 
eigenschappen van je ouders toe te lichten, 
en vertel over concrete situaties waaruit 
blijkt dat jij die eigenschappen geërfd hebt, 
of waarin jou dat gezegd werd.

TIKKERTJE-TALENT
Iedereen loopt door elkaar.  De spelleiding roept 

afwisselend een kwaliteit of een vaardigheid.  Telkens 

tik je op de schouder van degene van wie je vindt dat 

die de genoemde kwaliteit bezit.  Probeer voor jezelf 

de kwaliteiten op te schrijven waar je een of meerdere 

tikken bij kreeg.  Nadien hou je kort een nabespreking 

(in grote groep of per twee) waarbij je de kans krijgt 

om twee eigenschappen te bevestigen, en voor één 

eigenschap aan te geven waarom je daar zelf niet van 

overtuigd bent/was.  Probeer door concrete situaties 

elkaar te overtuigen van de eigenschappen die je hebt 

toebedeeld.

PIXARKAARTEN
Alle deelnemers krijgen een Disney/Pixar-kaart 

of een soortgelijke kaart van Disney-personages 

uit de tekenfims.  Laat de deelnemers een of 

meerdere personages kiezen en aan de hand 

van die kaarten meer uitleg geven over zichzelf.  

Je kunt ze ook zelf een kaartje laten tekenen.

KLEUR BEKENNEN
Iedereen van de ploeg heeft een 
rode en een groene ballon.  De 
begeleiding 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: de groene 
als ze het onderdeel goed vonden, 
de rode uiteraard in het andere 
geval.  Op het einde geven de 
ballonnen een algemene evaluatie 
weer.  Tussendoor kunnen keuzes 
natuurlijk ook nog toegelicht 
worden.

HÉ TIJGER! 
Voor deze methodiek is een dosis fantasie nodig.  Per twee neem je een teamgenoot onder 

de loep.  Schrijf een vijftal eigenschappen op.  Nadien maak je voor elke eigenschap de link 

naar een dier.  Teken nu een rare kruising van alle dieren waar je vaardigheden mee hebt 

geassocieerd.  Die vreemde tekeningen zijn dan een totem voor je teamgenoot.  Jullie kunnen 

ervoor kiezen om de eigenschappen en het fantasiedier in grote groep toe te lichten, of om 

dat in kleine groepjes te doen.  Het bedenken gebeurt in elk geval wel best in kleine groepjes.  

Zorg zeker dat er ruimte is voor terugkoppeling en vragen van de besproken persoon in 

kwestie.
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DOET DEZE OPDRACHT JE 
LACHEN OF HUILEN?

HOE MEER ROTTE TANDEN, HOE ROTTER DEZE OPDRACHT! 
KLEUREN MAAR!

KLEUR IN: MAG DEZE 

OPDRACHT DOOR? OF BLIJFT 

DIE BETER STILSTAAN?

ZON IS GOED EN REGEN IS STOM. WAT KIES JE BIJ DEZE OPDRACHT?

ZET EEN KRUISJE OP DE SCHAAL VOOR DEZE OPDRACHT: MEER 
NAAR NUL VOOR SNUL, MEER NAAR 10 VOOR VOLLENBAK!

HOEVEEL OP TIEN VOOR DEZE 
OPDRACHT?

WAT ZOU JE AANKLIKKEN OP FACEBOOK BIJ DIT SPEL?

HOGER OF LAGER DAN DE VORIGE 

KAART? WAT VERDIENT DEZE 

OPDRACHT?

UITGEPROBEERD?

 GEEF JE MENING BIJ ELKE METHODIEK, 

TELKENS OP EEN ANDERE MANIER!

TEKEN EEN WANDELAAR. 

HOE DICHTER BIJ DE TOP, 

HOE TOFFER DEZE OPDRACHT!
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DE COMMISSIE VORMING



WAT IS COACHING?
Coaching is een manier van met elkaar omgaan 
waarbij je – vaak door vragen te stellen – de 
persoon zelf aan het nadenken zet over zijn 
of haar acties, capaciteiten, enz.  Door vragen 

te stellen, verbreed je de blik van diegene die gecoacht 
wordt. Zo stimuleer je hem of haar om zaken vanuit een 
ander standpunt te bekijken of om verschillende redenen 
uit te spitten voor een bepaald gedrag en na te gaan wat 
alternatieven zijn.  Met vragen activeer je de ander: door in 
gedachten andere pistes te bewandelen, of eventueel over 
te gaan tot actie.  
De inhoudelijke sturing van het gesprek ligt voornamelijk 
bij diegene die gecoacht wordt.  De methodiek wil 
voornamelijk dingen losmaken, die dan door die persoon 
zelf benoemd worden, en waar je door vragen te stellen 
verder mee bouwt.  Het is zeker niet de bedoeling om 
een oordeel te vellen over sterktes of zwaktes, tenzij de 
‘coachee’ dat zelf doet.  De ‘coach’ houdt zich ver van advies 
en verkondigt geen eigen mening, maar maakt ruimte en 
heeft enkel oor voor de elementen die de ‘coachee’ zelf 
aangeeft. De methodieken die je op deze affiche vindt, 
kunnen de weg vrijmaken naar coaching.

WAT IS EVALUATIE?
De verschillende types evaluatie hebben elk een 
verschillende focus.  Bij een evaluatie ga je op zoek naar 
sterktes en zwaktes, en argumenteer je op basis van 
concrete situaties waaruit die sterktes en zwaktes blijken of 
waar je ze op die manier ervaart.

Bij een persoonsevaluatie ligt de focus op 
één persoon.  Die persoon kan die evaluatie 
zelf doen, maar vaak gebeurt dat met  een hele 
groep.  Je brengt de verschillende competenties 

van die persoon in kaart, deelt oordelen en meningen, in 
het beste geval vanuit de beleving van die anderen.  Een 
persoonsevaluatie kan best diep gaan. Op deze affiche vind 
je bij dit logo zowel methodieken om een ander, als om 
jezelf te evalueren.

Een taakevaluatie komt binnen Chirogroepen 
relatief veel voor.  Hierbij zet je een concrete 
activiteit in de kijker, en vaak eindig je dan met 
concrete werkpunten en verbeterpunten.  Het 

beste is die taak dan ook op te delen in de verschillende 
aspecten en die apart te behandelen.  Door te werken naar 
concrete handvaten voor een volgende Chirofuif of het 
volgende speelclubweekend zijn verslagen van dergelijke 
taakevaluaties best het eerste wat je ter hand neemt bij de 
organisatie van een nieuw (gelijkaardig) evenement.

Een ploegevaluatie van tijd tot tijd is gezond.  
Zeker in de Chiro, waar we het leven in de 
ploeg bijzonder waardevol vinden.  Tijdens 
zo’n evaluatie staat de hele ploeg stil bij haar 

samenstelling, de onderlinge relaties, en de sterktes en 
zwaktes van de groep.  Hoe liggen de verhoudingen, en 
voelt iedereen zich op zijn of haar gemak?
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BLACKBOX
Deel enveloppen rond met een aantal vragen op. Voorbeeldjes:

 In wie zijn of haar vel zou je weleens een dag willen zitten?
 Wie heeft de dikste huid en kan heel wat verdragen?
 Wie is er volgens jou de hardste bolster met de zachtste pit?
 Wie heeft er volgens jou al het meeste levenservaring?
 Naar wie luister jij het liefst?

Alle deelnemers krijgen papiertjes. Daarop schrijven ze als antwoord op de 
vragen telkens de naam van een ploeggenoot, waarna ze het papiertje in de 
envelop stoppen. Nadien kijken we gezamenlijk welke namen er in welke envelop 
zitten. Concrete situaties kunnen bij de nabespreking aangevuld worden.

TABELSCHUIVEN
Maak individueel een lijstje van deeltaken van een project, dat je alleen of 
samen met anderen realiseert..  Zet ze in vier kolommen: dingen (1) die je 
graag doet, (2) die je goed kan, (3) die je niet graag doet en (4) die je niet goed 
kan.  Dit alles naar je eigen inschatting.  Probeer per kolom minstens een en 
maximaal drie activiteiten in te vullen.  (Bv. spel maken, legergroep begeleiden, 
vergaderingen leiden, fuif organiseren, enz.).  Nadien ga je per twee zitten en 
bespreek je beide tabellen.  Samen gaan jullie na waarom bepaalde taken of 
activiteiten in een bepaalde kolom staan.  Bespreek kort de eigenschappen 
van de activiteiten die van in het begin al in kolom 1 en 2 stonden, die kunnen 
je misschien helpen.  Ga daarna samen op zoek naar wat er moet veranderen 
om taken van kolom 3 of 4 te kunnen verschuiven naar 1 of 2.

BRIEF VOL VRAGEN
Iedereen van de ploeg krijgt een blad, en schrijft bovenaan een uitdaging 
of problematische situatie uit de ploeg of uit een andere context.  Nadien 
geeft iedereen hun blad door naar rechts.  Op het blad dat je krijgt, schrijf 
je onderaan een vraag die kan helpen om de situatie op te lossen.  Plooi 
je vraag om en geef het blad door, met de probleemstelling nog altijd 
duidelijk zichtbaar.  Wanneer je zo uiteindelijk je eigen blad terugkrijgt, ga 
je per twee zitten en bekijk je telkens een pagina.  Kijk welke vragen je het 
meest helpen.  
Je kunt die pagina’s bijhouden en eventueel een paar weken later opnieuw 
bespreken.

KLEURLICHTJES
We zitten met heel het team in een donker lokaal.  Iedereen heeft een hoop 
kleurlichtjes (= glowsticks) voor zich liggen: links rood, in het midden geel en 
rechts groen.  De begeleiding stelt vragen, nadien moet iedereen telkens een 
glowstick plooien en in de lucht steken.  Zo bekent iedereen kleur.  Rood staat 
voor ‘ik vond het zeer slecht’, geel staat voor ‘matig’, groen staat voor ‘het was de 
max’.  
Heb je geen glowsticks?  Gebruik theelichtjes.  Hoe hoger je het kaarsje in de lucht 
steekt, hoe positiever je antwoord.

COMPLIMENTJESRONDE
Tijd voor complimentjes!  We doen een rondje in de groep: per deelnemer 
geeft iedereen minstens één complimentje, dat je telkens verklaart met een 
concreet verhaal.  Opgepast, elk complimentje mag maar één keer gezegd 
worden.

KEUZESTOELEN
Zet drie stoelen naast elkaar op een rijtje.  Iemand gaat op de middelste 
stoel zitten en geeft een uitdaging op waarvan hij of zij niet weet wat te 
doen.  De stoelen links en rechts zijn de twee tegengestelde manieren om 
ermee om te gaan. Zoals die engeltjes en duiveltjes in tekenfilms geef je 
mogelijke redenen om iets op een bepaalde manier aan te pakken.  Degene 
die op de middelste stoel zit, luistert gewoon.  De anderen gaan naar 
believen op een van beide stoelen zitten en geven suggesties.

DE BUS 
Met stoelen bouw je de zitjes in een bus na: vooraan een stoel voor de 
chauffeur, daarnaast een stoeltje voor de reisleiding, achteraan een lange 
bank met vijf stoelen, enz.  Het is de bedoeling dat iedereen van het team 
een plaats inneemt in de bus naargelang zijn of haar gevoel in de groep, 
in een concrete situatie.  Voel je je de leider, dan ga je meer vooraan 
zitten. Hou je je meer afzijdig, dan kun je beter een plaatsje aan het raam 
innemen.  Nadien bespreek je iedereens plaats.  Wees creatief bij het 
aangeven waarom je voor een bepaalde plek kiest. Als begeleider kan het 
helpen om een concrete situatie mee te geven, waarbinnen de ploeg moet 
nadenken over de verschillende plekken.

SCHRIJF JE EIGEN AFSCHEIDSSPEECH
Iedereen neemt ‘afscheid’ van de rest.  De gewoonte is dan dat iedereen 
een speech geeft waarin je vertelt wat je bereikt hebt, wat successen of net 
gênante situaties waren, enz.  Uit die speech kunnen de anderen afleiden 
wat de doelstellingen van die persoon zijn voor de toekomst, of ze kunnen 
nog vragen stellen.  
Je kan de oefening ook omdraaien: dan schrijft iedereen een 
afscheidsspeech voor iemand anders.

WAT ALS ...
Je geeft de persoon die je wilt coachen een heel concrete situatie.  
Bijvoorbeeld: wat als je merkt dat er iemand gepest wordt in de groep?  
Het is de bedoeling dat degene die je coacht aangeeft hoe hij of zij in een 
bepaalde situatie zou handelen.

DE GRAFIEK
Iedereen tekent een grafiek, met op de ene as de tijd (in de loop van de 
cursus, van het Chirokamp, van het werkjaar,…) en op de andere het gevoel 
dat je op bepaalde momenten had.  Daarna bespreek je in duo’s de dalen 
en pieken op elkaars grafiek.  Samen bekijk je wat ervoor gezorgd had dat 
elk punt nog net iets hoger lag.  Maak dat concreet. 

KWARTET
Welke vier eigenschappen zou je aan jezelf willen veranderen, welke vier 
eigenschappen zou je net willen behouden, van welke vier eigenschappen 
wil je verder werk maken, welke vier eigenschappen maken je trots?  Bedenk 
de antwoorden voor jezelf, bespreek ze eventueel in duo’s. Kaartjes van 
het kwaliteitenspel kunnen eventueel je helpen bij het benoemen van 
eigenschappen.

SPIN THE BOTTLE
Volgens het principe van ‘waarheid, doen of durven’ gaan we aan het 
evalueren.  Een draai aan de fles in het midden op tafel geeft aan wie er aan 
het woord komt.  Degene die draait, kiest een van de drie opties. Degene 
naar wie de flessenhals wijst, geeft antwoord.
Waarheid: Welke kwaliteit zou je liever wat meer bezitten en waarom?.
Doen: Geef aan wat iemand anders van de groep goed kan, en geef een 
voorbeeld.
Durven: Vertel iets wat je goed kan, en geef een concrete situatie.

POSTDUIF
Iedere deelnemer schrijft een kaartje naar iemand anders van de groep.  
Ze schrijven erop: “Wat ik je toewens, is ...  “, “Wat er aan jou nooit mag 
veranderen, is ...”  Uiteraard mag de boodschap uitgebreider zijn, en gelinkt 
worden aan concrete voorbeelden.  Daarna doe je de kaartjes samen op de 
post.  Zo krijgt iedereen binnenkort een kaartje in de bus!

HOLD THE LINE
De ploeg staat geblinddoekt op een lijn.  Als begeleiding som je enkele 
eigenschappen op.  De deelnemers zetten telkens een stap naar voren als 
ze vinden dat de groep die eigenschap bezit.  Een stap naar achter kan ook, 
of kleine of grote stappen.  Na de verplaatsing vraag je om de blinddoeken 
af te doen, en maak je ruimte voor toelichting.

REVERSE DESIGN
Zet een voorwerp in het midden van de tafel of de kring.  Liefst iets met 
verschillende onderdelen, zoals een radio. Probeer (eventueel per twee) 
te bepalen wie van jullie ploeg welk onderdeel van het voorwerp is.  
Voorbeeld: X is de powerknop, hij bepaalt of de groep meewerkt. Iemand 
anders is de cd, zij bepaalt vaak de inhoud van wat er gezegd wordt. Nog 
iemand anders ‘kiest de zender’ want zij of hij zorgt voor afwisseling in de 
ploeg.  Wees creatief!  Bespreek dit nadien met de hele ploeg.WELK KAARTJE ZOU IK WILLEN ZIJN?

De begeleiding legt een hoop ‘boemerangkaartjes’ klaar (van die kaartjes 
die je gratis kan meepikken op café of in de bioscoop) en vraagt aan de 
deelnemers om een kaartje te kiezen dat aansluit bij hoe ze zich vandaag 
voelen.  Wat straalt het beeld uit?  Waarom heb je het gekozen?  Wat maakt 
dat je dat gevoel hebt?  

DE HAND
Je evalueert jezelf door middel van je eigen hand.

 Je duim staat voor hetgene waar je goed in bent of wat je goed hebt gedaan.
 Je wijsvinger staat voor iets waar je waakzaam voor moet zijn, waar je op 

moet letten, wat beter kan.
 Je middenvinger staat voor een moment dat of een eigenschap die je haat.
 Je ringvinger staat voor een eigenschap waar je trouw aan blijft, of voor 

een moment dat je nooit zal vergeten of altijd zal meedragen.
 Je pink staat voor iets waar je je klein in voelt en waar je dan ook in wil 

groeien.

DUIKBOOT
Verdeel je ploeg in tweeën: het zijn twee duikboten.  Ze gaan elk in een treintje 
staan, de laatste in de rij is de kapitein.  De kapitein is de enige die mag kijken, 
de anderen zijn geblinddoekt.  Als begeleiding hang je telkens twee flappen met 
een mogelijk antwoord ergens in het lokaal, waarna je een evaluatievraag stelt.  
Wanneer de vraag gesteld is, moeten de kapiteins hun boot zo snel mogelijk naar 
het antwoord ‘sturen’ dat voor hen past.
Sturen gebeurt door links of rechts in de schouders van de voorlaatste matroos te 
knijpen, die het commando op dezelfde manier doorgeeft tot aan de ‘kop’ van de 
duikboot.  Wanneer een duikboot bij het antwoord arriveert, zeggen alle spelers 
of ze akkoord gaan met de mening van de kapitein.  Alle spelers die het eens zijn 
met hun kapitein vormen een nieuwe duikboot, en nemen het dus op tegen de 
spelers die niet akkoord gingen.  De kapiteins mogen kiezen bij welke duikboot 
ze aansluiten. Bij elke vraag zijn er twee andere spelers kapitein.

BEROEP
In een groepsgesprek wordt ieders bijdrage besproken 
aan de realisatie van een opdracht of activiteit.  Waak er 
als begeleiding over dat er over ieder ongeveer evenveel 
gezegd wordt.  Aan het eind van dit gesprek, kiezen 
we voor al teamgenoten een passend beroep, gelinkt 
aan de eigenschappen die tijdens de activiteit werden 
opgemerkt.  Dat moet niet overeenkomen met het echte 
beroep.  Bv.  X moet verpleger worden, want hij wil altijd 
voor iedereen zorgen, hij luistert goed en je kunt bij hem 
terecht met twijfels of gevoelens.

SCHATKIST-VUILNISZAK-REISKOFFER
Iedereen schrijft drie zaken op.  Het eerste papiertje is iets wat tegengevallen is en 
dat 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, en dat gaat achter slot 
en grendel in de schatkist.
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DE VLEKVINGERVERF
Verf en papier.  En je vingers.  Dat is alles wat je nodig hebt.  
Geef iedereen de opdracht om de ploeg te tekenen, in vlekken.  Die vlekken 
geven jouw visie weer op de samenhang, de onderlinge relaties en de sfeer.  
Zijn jullie één grote bol?  Of eerder een planetenstelsel, waarbij sommige 
vlekken zich verder bevinden van de kern dan andere?  Is dat altijd zo? Hoe 
komt dat, hoe kunnen we dat aanpassen?  

EVALUATIE

GELUIDSDOOS
In het midden staat een denkbeeldige doos, die wel 7000 (stem)geluidjes bevat.  
Om beurten halen de deelnemers er een geluidje uit dat voor hen weergeeft 
hoe de activiteit verlopen is, of hoe ze zich op dat moment voelden.  Wanneer 
iedereen aan de beurt geweest is, vraag je een beetje meer uitleg.  Dan zet 
een dirigent zich in het midden.  Hij of zij duidt mensen aan die hun geluidje 
herhalen.  Op die manier kun je naar een leuke melodie toe werken.
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HELDENAANPAK
Iedereen schrijft de naam op van iemand die ze bewonderen (mag een voetballer 
zijn, of Nelson Mandela, of ...).  Verder noteert iedereen een uitdaging of een 
probleemstelling, uit een Chirosituatie, eventueel in het kader van een activiteit 
die je met deze ploeg doet.  Nadien ga je per twee zitten, en kies je een van de 
twee situaties om mee te beginnen.  De tweede persoon stelt in een eerste fase 
vragen om de situatie zo duidelijk mogelijk te krijgen.  Nadien wordt je held erbij 
gehaald: “Hoe zou je held deze situatie aangepakt hebben?  Wat maakt dat je 
denkt dat de held hier zo mee omgaat?  Is dat voor jou ook een mogelijke piste?
Vergeet niet de probleemstelling van de tweede persoon te behandelen, en 
probeer aan het einde zeker de link te leggen naar de huidige situatie.  Je kunt 
aanvullend nog de naam noteren van een andere ploeggenoot, en bespreken 
hoe je denkt dat die de situatie zou aanpakken.  Dat kun je terugkoppelen.
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HEB JE ZELF OOK TOFFE METHODIEKEN OM TE EVALUEREN OF TE COACHEN? STUUR ZE DOOR NAAR COMMISSIEVORMING@CHIRO.BE


