
Printables

Een serious game

Sociale cohesie



Print deze 16 kaarten 1 keer, knip ze uit.

Speciale-rampen-

eenheid-test



Actief meedoen

Doe deze opdracht met 3 leerlingen.

• Maak een toren van minimaal 10 schoenen.

• Maak een foto van de toren.

• Wat deed ieder van jullie goed om te zorgen dat er een 

toren kwam? Geef elkaar een compliment. 

Laat de foto aan de docent zien.  

1 punt

Vriendschappen

Doe deze opdracht alleen of met iemand die je lang niet 

gesproken hebt.  

Schrijf op deze kaart namen van leerlingen waarvan jij weet 

dat het goede vrienden zijn. 

1.     is bevriend met

2.     is bevriend met 

3.     is bevriend met

4.     is bevriend met 

5.     is bevriend met 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Interesse

Doe deze opdracht alleen. 

• Vraag 3 leerlingen die je niet zo veel spreekt:

• Wat doe jij het liefst na school?

• Waarom vind je dat zo leuk?

• Is er iets dat jou heeft verrast? 

0 ja, namelijk: 

0 nee

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt

Regels

Doe deze opdracht alleen. 

• Noteer 1 regel die in de klas heel belangrijk is of 
zou moeten zijn: 

• Vraag aan 2 leerlingen met iets roods in hun kleren wat zij 
van die regel vinden. 

• leerling 1 vindt: 
• leerling 2 vindt: 

• Wat zou je aan de klas willen vertellen over deze regel? 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.
1 punt



Helpen

Doe deze opdracht met 4 leerlingen.

• Vraag 3 leerlingen om een menselijke toren te bouwen 

   voor jou. 

• Jij mag bepalen hoe deze toren eruit komt te zien.

• Maak een foto. 

Laat de foto aan de docent zien.  

1 punt

Interesse in elkaar

Doe deze opdracht alleen.

• Zoek 1 leerling op in de klas waarvan jij vindt dat die echt 

anders is dan jij. Waarom is hij/zij echt anders dan jij? 

• Vraag deze leerling hoe hij/zij jou ziet. 

(denk aan eigenschappen als behulpzaam, energiek, sportief, slim, 

zorgzaam, spontaan, fantasierijk, eerlijk, open, betrouwbaar enzo.)

Leerling                                         , ziet mij als: 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Tolerantie

Doe deze opdracht alleen. 

• Vraag 2 leerlingen, waarvan jij denkt dat ze elkaar weinig 

  spreken, bij elkaar te gaan staan.

• Laat ze elkaar allebei iets vertellen over waar ze trots op 

  zijn.

• Laat ze allebei iets vertellen over wat ze moeilijk vinden. 

• Noteer wat je hoorde en interessant vond:

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Binding met de klas

Doe deze opdracht met 3 leerlingen.

• Beantwoord onderstaande vragen: 

1. Welk eten vinden jullie alle drie lekker? 

2. Wat is er leuk aan deze school? 

leerling 1 

leerling 2 

leerling 3

3. Wie is jouw held? 

leerling 1 

leerling 2 

leerling 3

4. Als jullie deze klas zouden vergelijken met een dier, welk 

dier is dit dan?

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Eerlijkheid

Doe deze opdracht alleen.

• Pak een papier. 

• Scheur deze in 3 delen. Waarschijnlijk is niet elk deel even  

  groot. Dat hoeft ook niet. 

• Haal 3 leerlingen bij elkaar en geef iedereen een deel. 

• Vertel ze waarom het toch eerlijk is wie je welk deel hebt 

  gegeven. 

• Wat vond jij van niet eerlijk kunnen zijn? Je mag meerdere 

  antwoorden aanvinken:

0 Ik moest er lang over nadenken.

0 Ik vond het moeilijk.

0 Ik vond het niet leuk om oneerlijk te moeten zijn.

0 Ik vond het grappig dit te oefenen. 

0 Ik vond het makkelijk uit te leggen.

0 Ik heb maar wat gedaan, dat was de enige manier die 

   voor mij werkte.

0 Anders, namelijk: 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Pesten

Doe deze opdracht alleen.

• Vraag 4 leerlingen wat zij vinden dat pesten is en schrijf 

dat op:

• Beantwoord daarna zelf de volgende vraag: 

In deze klas gaat het met pesten:

0 slecht, want: 

0 gemiddeld goed/slecht, want: 

0 goed, want: 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Hulp vragen

Doe deze opdracht met 3 leerlingen.

• Maak je veters los (of als je die niet hebt van een andere 

leerling). 

• Vraag de 2 leerlingen de veters weer te strikken. Zij 

mogen echter elk maar 1 hand gebruiken. 

• Maak een foto van een grappig moment.

Laat de foto aan de docent zien.  

1 punt

Elkaar kennen

Doe deze opdracht alleen.

• Vertel 3 leerlingen iets wat ze nog niet van je weten. 

• Wisten ze het wel al? Ga dan net zolang door tot je iets 

hebt verteld wat ze alledrie niet wisten. 

• Geef aan:

- Ik heb verteld

- Ik vond het (omcirkel wat van toepassing is):

 leuk / moeilijk / vreemd / ongemakkelijk / grappig / 

 spijtig / prima om dit te delen

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Elkaar leren kennen

Doe deze opdracht met 3 leerlingen.

• Bepaal wie van jullie drie het meeste klusjes doet voor de 

familie/de buurt/bekenden. Dat is:

                                     , omdat            

• Wie in de klas vinden jullie behulpzaam en zouden jullie 

alle drie om hulp vragen als je iets niet weet? 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Verbonden met

Doe deze opdracht alleen of met iemand met wie je erg 

kan lachen. 

Maak een rap van 6 zinnen over deze school. Noteer de 

belangrijke woorden (of hele rap):

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Vertrouwen

Doe deze opdracht met 4 leerlingen.

• Maak een sliert van 3 leerlingen. 

• Zij moeten allemaal hun ogen dicht doen. 

• Jij leidt ze 1 minuut door de klas. Als ze 1 minuut lang 

blijven bewegen zonder hun ogen open te doen 

verdienen jullie de punten. 

Hoe was het om de sliert te leiden?

Hoe denk je dat het voor de 3 leerlingen was om met de 

ogen dicht te volgen? 

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Elkaar helpen

Doe deze opdracht alleen.

• Bied iemand je hulp aan. 

• Wie heb je geholpen? 

• Helpen jullie elkaar in de klas vaak? 

0 heel veel

0 vaak

0 soms

0 weinig

0 nooit

Lever de ingevulde kaart bij de docent in.

1 punt



Print de waarnemerskaart 3 keer.

Print de verhaalkaarten 1 t/m 6 dubbelzijdig 

en 3 keer. Knip alles uit tot losse kaarten.

Ellende in

de schuilkelder



Waarnemerskaart
Jij bent de waarnemer. Jouw rol is om te kijken hoe jouw klasgenoten 
de opdracht uitvoeren. Ook zorg jij voor de punten voor jouw groep. 

Deel 1 - de eerste 5 minuten
Geef na 5 minuten antwoord op de volgende 
vragen en verdien zo punten. Omcirkel verdiende punten.

5. Is de mol geraden in het spel? Ja? Punten!

6. Is er een top 3 uitgekomen waar iedereen het mee 
eens is? Ja? punten!

7. Vertel aan de groep wat je opviel in ‘hoe’ ze de 
opdracht hebben gedaan. 

8. Is er iemand die je te weinig gehoord hebt? Vraag 
deze persoon of hij/zij heeft kunnen zeggen wat 
hij/zij wilde.

9. Vind jij dat deel 2 beter is gegaan dan deel 1? 
Geef een voorbeeld.

1. Geef iemand uit dit groepje een compliment over 
hoe hij/zij de opdracht uitvoert. 

2. Heeft iedereen iets gezegd deze ronde? Vertel 
wie je meer zou willen horen de volgende ronde.  

3. Wordt er naar elkaar geluisterd? Geef een 
voorbeeld waar er goed of niet goed geluisterd 
wordt naar elkaar.

4. Geef een tip aan deze groep hoe zij het beste 
samen tot een top 3 kunnen komen.

Punten

Deel 2 - de tweede 4 minuten 
Geef na de tweede 4 minuten antwoord op de 
volgende vragen en verdien nog meer punten. Omcirkel ze. Punten

Tel de punten op. 
Hoeveel punten heeft dit groepje behaald? 

Totaal punten

4

5

6

4

7

4

5

4

5



Verhaal 1 - Bas
In de schuilkelder zitten Jamilla, Bas, Pennie, Tessa, Aldo, Paul en Melvin. Ze 
kunnen er niet uit. Ze zitten vast in een donkere, koude, vochtige ruimte.
 

Jamilla is bang en heeft het benauwd. Ze vraagt aan Bas of 

hij ook bang is. Bas zegt dat Jamilla zich niet moet 

aanstellen en niet moet zeuren. Hij loopt weg.  

Verhaal 2 - Jamilla

Jamilla loopt naar Pennie en Tessa. Pennie zegt dat ze 

alleen willen zijn, want Tessa is verdrietig. Jamilla blijft om 

hen heen hangen en vragen of ze Bas stom vinden. 

Print de kaarten 1 t/m 6 dubbelzijdig. 



niet behulpzaam gedrag vertonen, 

weglopen 

iemands grens niet respecteren, 

niet luisteren



Verhaal 3 - Tessa

Tessa is er klaar mee. Tessa zegt tegen Jamilla: “Als dit 

voorbij is, zorg ik dat mijn vader jouw familie kapot 

maakt. Arme sloeber.” 

Verhaal 4 - Aldo

Aldo ziet het gebeuren. Hij vindt Tessa aardig en knap. Hij 

steunt Tessa. Aldo geeft Jamilla een klap. Hij zegt dat ze 

ergens anders moet gaan staan. Jamilla loopt weg met een 

bloedneus.



pesten en dreigen uit onmacht, 

macht inzetten

fysiek geweld inzetten en meedoen 

om aardig gevonden te worden



Verhaal 5 - Paul

Paul bedenkt wat de groep kan redden. Hij loopt naar het 

midden van de ruimte. Paul schreeuwt: “Iedereen moet 

nú in een eigen hoek staan en stil zijn. We wachten tot 

iemand ons komt redden. Anders overleven we het nooit. 

Geen tegenspraak!”

Verhaal 6 - Melvin

Melvin gaat naast Paul staan, want hij heeft een beter idee. 

Melvin bepaalt wie nog wat mag doen en zeggen. Hij zegt: 

“Iedereen moet zijn bek houden. Alleen ik en mijn voetbal-

maatje Paul mogen praten. Brildragers moeten op de deur 

blijven kloppen tot iemand ons hoort. De roodharige gaat 

dansen ter vermaak. 

Wie gelooft in een

god moet in een 

hoek staan.”



Actie ondernemen zonder

toestemming of instemming

mensen buitensluiten en 

het zwijgen op leggen 

(op onder andere kenmerken als 

huidskleur, geldsituatie, woonsituatie, 

religie, lichaamskenmerken)
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