Denk bij iedere werkvorm aan:
Introductie: Waarom
Instructie: Wees duidelijk
Begeleiding: Hou in de gaten of het duidelijk is en of iedereen mee kan doen
Nabespreking

Cijferreeks
Parels
Over de uitvoering
-

-

Doelen goed geformuleerd
Goed doorvragen met gebruikmaking van open en gesloten vragen
Open vragen geven veel informatie
Gesloten vragen maken het concreet
Rust en duidelijkheid: neemt de regie
Relaxte/geïnteresseerde houding
Persoonlijk: bv gebruikt voornamen
Niet veroordelend, maakt zaken bespreekbaar

De werkvorm is
-

goed bruikbaar om resultaten zichtbaar te maken
Stimuleert tot nadenken
Antwoorden van anderen ‘prikkelen’

Puzzels
-

Zorg dat je weet hoeveel tijd je hebt
Zorg voor voldoende ruimte
Vraag gerust door
Geef voldoende aan wat je zegt/wilt zeggen: ga staan, neem de ruimte, wacht met praten tot
mensen luisteren

Klap, stamp, krab
Parels
Over de uitvoering:
-

Enthousiast: te zien aan mimiek, en dichtbij
Voor doen helpt
Doelen goed uitgelegd vooraf (heeft motiverende werking op sommigen)

-

Rust, goed herpakt

Puzzels
-

Let er op bij meerdere begeleiders om niet door elkaar heen te praten
Bij nabespreking gefaseerd vragen stellen: 1 vraag tegelijk
Neem de tijd voor de nabespreking: er is veel uit te halen
Achteraf het doel van de werkvorm toelichten kan ook: het effect kan groter zijn.

Bacteriebekje
Parels
Over de uitvoering:
-

Rustige gestructureerde uitleg (vouwinstructie)
Prettig om naar te luisteren
Goed in de gaten gehouden of iedereen nog bij was
Goede introductie: wie zijn wij en waarom gaan we dit doen
Maakte in nabespreking direct een dubbelslag
Meerdere varianten van toepassing aan bod

Over de werkvorm:
-

Maakt direct verhalen/ervaringen los
Makkelijke manier om thema te introduceren
Op verschillende manieren toepasbaar: idee speel het spel met collega en geef het bekje
door

Puzzels
-

Wat kan ik in de voorbereiding zelf doen om helder te vertellen wat ik met deze werkvorm
voor ogen heb
Voorbeeld geven: doe het spelletje even voor
Pak je podium: ga bv even staan of voor de groep zitten

Voorwerpen
Parels
Over de uitvoering
-

Duidelijk
Energiek

Over de werkvorm:

-

De werkvorm triggert: je ziet het voor je
Verschillende zienswijze komen aan bod

Puzzels
-

Let op de vraag die je stelt
Let op waar je gaat staan
Als het niet loopt zoals je verwacht had, of je merkt/signaleert iets, benoem het.

Auw en de Wauw
Parels
-

Duidelijk
Doorvragen en samenvatten

Puzzels
-

Baken dat wat je vraagt/het thema goed af
Betrek anderen erbij, zorg dat iedereen niet alleen tegen jou gaan praten
Haal mensen dichterbij

