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1  Het waarom van dit spel (volgt één week voor 31 mei) 

 

Korte theoretische achtergrond: met welk doel is dit spel ontwikkeld? (Floor en Nono) 

Link uitleggen naar waarom er gekozen is voor deze vier deelgebieden als gespreksonderwerp? 

(Barbara en Johan) 

Wie hebben het ontwikkeld? Welke persoonlijke visie zit erachter bij een ieder? (iedereen 4 regels 

mailen) 

 

 

 

 

 

 



2  Speluitleg 

Het spel heeft als doel dat de docent met de klas/individuele student/leerling in gesprek kan gaan, 

gebaseerd op een concreet of gewenst scenario binnen de onderwijscontext. Waarbij er ingezoomd 

wordt op het handelen van de docent in relatie tot het effect op de student/leerling binnen een 

situatie. Er worden vier deelgebieden als gespreksonderwerpen onderscheiden: 

 

A. Bij aanvang van het spel worden kort de 4 gebieden toegelicht en ga je met elkaar in gesprek 

over deze onderwerpen, ondersteund met een aantal hulpvragen. Hiermee begin je met een 

stuk definitiebepaling en kun je het spel gerichter spelen. Je weet waar je het met elkaar over 

gaat hebben en hoe je omgaat met de definities. 

 

Motivatie: 

- Wat versta jij onder motivatie? 

- Waardoor raak jij gemotiveerd om iets te doen? Wat vind jij leuk om te doen? 

- Waardoor raak jij echt gedemotiveerd 

Student Voice 

- Wat versta je onder het begrip student voice? 

- Kun je een situatie beschrijven waarbij je inspraak hebt ervaren? 

- Hoe was dat voor jou? 

Self-efficacy 

- Wat versta je onder self-efficacy? 

- Hoe schat jij jouw eigen self-efficacy in? 

- Hoe ervaar jij het om een hoge mate van self-efficacy te krijgen? 

Empowerment 

- Wat versta je onder empowerment? 

- Wanneer sta jij in je kracht? 

- Hoe kan ik eraan bijdragen dat jij je empowered voelt? 

 



B. Twee scenario’s worden beschreven als startpunt van het spel. De twee scenario’s zijn opgezet 

als een objectief beschreven situatie in de klas.  Deze situaties laten een tegengesteld beeld 

zien van de aanpak van de docent en de beleving van de student/leerling. Deze situaties zijn 

een hulpmiddel om de docenten en studenten te laten kennismaken met het spel. Op deze 

manier krijgen ze een voorbeeld van twee scenario’s die herkenbaar zijn.   

 

In het verhaal zijn steeds momenten geplaatst gebaseerd op de 4 onderdelen, waar er met 

vragenkaarten het perspectief van de docent en leerling/student in beeld kan worden 

gebracht en kan worden besproken. Zo krijg je per moment vanuit twee perspectieven te zien 

hoe er naar het handelen van de docent en het effect ervan op de student/leerling. Dit levert 

interessante gespreksstof op: 

 

- Hebben docent en leerling/student/klas hetzelfde of een ander beeld van welk handelen past 

of wordt uitgevoerd? 

- Ervaren leerlingen/studenten het handelen hetzelfde/anders dan de docent? 

- Wat betekent dit hoe je naar je handelen kijkt? Meer bewust van handelen, erachter komen 

hoe handelen overkomt. 

- etc. 

 

C. Neem nu een situatie die kenmerkend is voor de onderwijssituatie, die kenmerkend is voor jou 

als docent en de betreffende student. Stel elkaar vragen aan de hand van de kaartjes, maar 

voel je vrij om ook andere vragen te stellen, die niet op een kaartje staan. Er kan zo een 

databank van scenario’s worden aangelegd waarmee het spel kan worden gespeeld. Hiermee 

krijg je een steeds breder aanbod van innovatieve mogelijkheden en onderwijsleersituaties en 

kunnen ze bespreekbaar worden gemaakt.  



3  Scenario’s 

 

 

 



4 Vragen per gebied  

Motivatie 

Docent:  

• Hoe moedig jij studenten aan?  

• Waardoor raak jij gemotiveerd of juist gedemotiveerd?  

• Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?  

• Wat van mijn gedrag als student is helpend om jouw motivatie te verhogen? En, wat juist 

niet? 

• Bij welke activiteit in school gaat de tijd sneller dan je denkt? Wanneer vergeet jij op de klok 

te kijken bij een schoolactiviteit? 

 

Student:  

• Wanneer voel jij je gehoord?  

• Waardoor raak jij gemotiveerd of juist gedemotiveerd?  

• Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?  

• Wat van mijn gedrag/ begeleiding als docent is helpend om jouw motivatie te verhogen? En, 

wat juist niet?  

• Bij welke activiteit in school gaat de tijd sneller dan je denkt? Wanneer vergeet jij op de klok 

te kijken bij een schoolactiviteit? 

 

 

Student Voice  

Docent: 

• Vind jij dit ik je genoeg feedback over je leren geef?  

• Wanneer dacht je: dit is leuk voor mij, dat moet ik horen  

• Hoe ervaar jij mijn lessen?  

• Wat kan ik als docent verbeteren, heb je een tip voor me? Wat kan ik van jou leren? 

• Wanneer krijg jij het gevoel dat je echt gehoord wordt? 

 

Student: 

• Wil je feedforward over de les van vandaag? Ik wil je het volgende meegeven over de les van 

vandaag ...  

• Wanneer dacht je: dit is leuk voor mij, dat moet ik horen.  

• Wat is jouw leerdoel? Hoe leer jij het beste? 

• Wanneer krijg jij het gevoel dat je echt gehoord wordt? 



Self-efficacy (zelfsturing)  

Docent:  

• Weet je je altijd uit onvoorziene situaties te redden?  

• Wanneer denk jij: wat er ook gebeurt, hier kom ik wel uit  

• Beschrijf eens een situatie waarin je iets gelukt is. (Vraag voor D-> S en ook andersom S->D) 

• Wat maakte dat dat jou is gelukt?  

• Welk gevoel gaf dit jou? 

• Welke stappen heb je daarvoor gezet?  

• Wat zijn je kwaliteiten? 

• Durf/kun je aangeven als iets niet lukt en vraag je dan hulp? 

Student:  

• Lukt het je altijd om beroepsproblemen zelfstandig op te lossen? 

• Wanneer denk jij: wat er ook gebeurt, hier kom ik wel uit 

• Beschrijf eens een situatie waarin je iets gelukt is. (Vraag voor D-> S en ook andersom S->D) 

• Wat maakte dat dat jou is gelukt?  

• Welk gevoel gaf dit jou? 

• Welke stappen heb je daarvoor gezet?  

• Wat zijn je kwaliteiten?  

• Durf/kun je aangeven als iets niet lukt en vraag je dan hulp? 

 

Empowerment 

Docent:  

• Als je deze definitie van empowerment leest, kun je dan een situatie nomen waarin jij je echt 

empowered hebt gevoeld? 

• Wat voor gevoel gaf dat jou? 

• Wat deed de ander om jou dat gevoel te geven? 

• Welk compliment brengt je een glimlach? 

• Heb je genoeg invloed op datgene wat in je team/lessen gebeurt? 

Student 

• Als je deze definitie van empowerment leest, kun je dan een situatie nomen waarin jij je echt 

empowered hebt gevoeld? 

• Wat voor gevoel gaf dat jou? 

• Wat deed de ander om jou dat gevoel te geven? 

• Welk compliment brengt je een glimlach? 

• Heb je genoeg invloed op wat er in je lessen gebeurt? 

• Zo’n moment van ‘yes hier ga ik voor’ wanneer heb je dat? 

  



5  De Pilot 

In de pilot wordt er naar een antwoord op de volgende vragen gezocht: 

 

- Zijn de vragen geschikt?  

- Zijn de vragen helder? 

- Leveren de vragen ook een dialoog op? 

- Mis je iets als het over de vier onderwerpen gaat, mis je dan een vraag? Een onderwerp wat 

niet aan bod komt? 

- Interpreteren de gebruikers van het spel de vragen zoals wij het bedoeld hebben? Dus, 

beschrijf de interpretatie van de vragen voor jezelf. 

- Mooie voorbeelden van antwoorden/ quotes op de vragen verzamelen. 

 

Drie gesprekken per persoon organiseren. Dan zijn er in totaal 18 gesprekken. 

Op 31 mei input aanleveren vanuit de eigen gesprekken. Floor zorgt ervoor dat de theoretische 

onderbouwing een week vantevoren er is.  

Johan presenteert drie prototypes de 31ste. 

 


