Naam oefening
Categorie fotoset

Categorie oefening

Fase

Doelstellingen

Duur oefening
Vorm
Benodigde materialen
Voorbereiding
Beschrijving

Kijk en plak
☒ 1. Platte-foto’s
☐ 2. POV-foto’s
☐ 3. Ansichtkaarten
☐ 4. Persfoto’s
☒ 1. IJsbreker
☐ 2. Energizer
☐ 3. Vertrouwen opbouwen
☐ 4. Contact maken/samenwerken
☐ 5. Creativiteit activeren
☒ 6. Persoonlijke ontwikkeling
☐ 7. Herinneringen oproepen
☐ 8. Evaluatie
☒ 1. Teambuilding
☐ 2. Creativiteit activeren
☒ 3. Bewustwording activeren
☐ 4. Gemeenschappelijke basis bouwen
☐ 5. Afsluiting
- Jezelf leren kennen
- De ander leren kennen
- Leren nadenken over keuzes
- Jezelf leren uitdrukken
- Leren luisteren
☐ < 10 min. ☒ 10-20 min. ☐ 20-30 min. ☐ 30-40 min.
☐ 40-50 min. ☐ 50-60 min. ☐ 60-90 min. ☐ > 90 min.
Groep
De poster met Platte-foto's (3x3 Instagram-rasters), stickers in
verschillende kleuren, 1 kleur per deelnemer of post-its om een naam
op te schrijven en plakband.
Plak de poster met Platte-foto’s op een muur.
Geef alle deelnemers 1 sticker in hun eigen kleur of een post-it (en
vraag hen om hun naam op de post-it te schrijven).
Vraag de deelnemers om de poster met de Instagram-foto's te
bekijken. Nodig ze vervolgens uit om hun stickers/post-its te plakken
op de set met foto's die ze het leukst vinden.
Nadat ze hun keuze hebben gemaakt, stel je ze de volgende vragen,
één voor één. Vraag de rest van de groep te luisteren en geen
commentaar te geven.
- Waarom heb je voor deze set gekozen?
- Wat zie je op de foto's?
- Hoe was het om een set te kiezen?

Picture your Story is een project van Storytelling Centre (Nederland), Youth association Info front (Prilep, Noord-Macedonië),
SMK University of Applied Social Sciences (Litouwen), Seiklejate Venneskond (Estland) Asociación Cultural por la investigación
y el desarrollo independiente del teatro profesional en Andalucía (Spanje) en de Hogeschool van Amsterdam (Nederland) in
samenwerking met Edward Janssen (Ontward/Nederland). Onze website: www.pictureyourstory.eu.

Open dan de discussie met behulp van de volgende vragen:

Afsluiting

Tips voor de facilitator

- Zijn er sets met meer stickers/post-its?
- Hoe komt dat?
- Zijn er sets met slechts één sticker/post-it?
- Hoe komt dat?
Reflecteer op de oefening door de deelnemers te vragen hoe ze deze
oefening hebben ervaren en wat ze hebben opgemerkt.
Bedank de deelnemers voor hun openheid naar elkaar en daag ze uit
om deze openheid te behouden of om zich nog meer open te stellen
in de oefeningen die volgen.
- Kijk wat voor soort groepsdynamiek er in de groep ontstaat en merk
op of er voldoende veiligheid en gelijkheid is. Zo niet, overweeg dan
enkele andere team- en vertrouwensopbouwende oefeningen.
- Deze oefening gaat vooral over het verrassingselement, het leren
kennen van een foto en het leren kennen van elkaar voorbij de
oppervlakte, niet zozeer over het voeren van een diepgaand gesprek.

Picture your Story is een project van Storytelling Centre (Nederland), Youth association Info front (Prilep, Noord-Macedonië),
SMK University of Applied Social Sciences (Litouwen), Seiklejate Venneskond (Estland) Asociación Cultural por la investigación
y el desarrollo independiente del teatro profesional en Andalucía (Spanje) en de Hogeschool van Amsterdam (Nederland) in
samenwerking met Edward Janssen (Ontward/Nederland). Onze website: www.pictureyourstory.eu.

