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De student leert wat het nut, de zin en het effect is van spel en dramatische activiteiten 
voor doelgroepen MZ op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, werk- en 
dagbesteding, scholing, vrije tijd en relaties. 
Aan de hand van praktische oefeningen maakt de student zelf kennis met spel, 
verhaaltechnieken en dramatische activiteiten. Hij ervaart zodoende aan den lijve welke 
invloed drama op zijn eigen ontwikkeling heeft.  
Daarnaast leert de student na te denken over passende en stimulerende activiteiten die 
aansluiten bij de ontwikkeling, behoeften en wensen van de doelgroepen MZ; hij leert 
deze voor te bereiden en aan te bieden. 
 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt uitleggen wat het nut van drama voor de doelgroepen MZ is. 

• Je kunt vertellen wat je zelf aan eigen creativiteit hebt ontdekt en kunt dit onderbouwen met een 
(praktijk)voorbeeld. 

• Je kunt beschrijven wat het effect is van houding, mimiek en pantomime bij verschillende dramatische 
activiteiten. 

• Je kunt aan de hand van minstens drie dramatische begrippen vertellen hoe de ruimte gebruikt kan 
worden tijdens verschillende dramatische activiteiten. 

• Je kunt aan de hand van minstens drie dramatische begrippen vertellen hoe tempo en ritme effect 
hebben op verschillende dramatische activiteiten. 

• Je kunt beschrijven welke invloed toon en intonatie kunnen hebben en kunt dit onderbouwen met een 
voorbeeld. 

• Je kent de opbouw van een verhaal en kunt beschrijven wat we bedoelen met een verhaalstructuur, 
vertellersperspectief en houding tijdens een vertelling. 

• Je kunt aan de hand van jouw demonstratie laten zien dat je het verhalen vertellen voor een groep onder 
de knie hebt. 

• Je kunt minstens drie voorbeelden noemen van dramatische activiteiten, gekoppeld aan drie verschillende 
doelgroepen MZ, en kunt uitleggen waarom deze vormen aansluiten op deze doelgroepen.  
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Je toekomstige collega 

 

Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname tijdens de lessen. 
2. Een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

3. Een demonstratie van een netwerkgesprek, een ‘elevator pitch’ en een 
sollicitatiegesprek. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

Naam: Khalid al-Kahsib 

Werkzaam bij: Dagopvang voor ondersteuning van dak- en thuislozen. 

Medewerkers: Een vast team van 13 medewerkers: psychiater, een maatschappelijk werker, vijf 
sociaalpsychiatrische verpleegkundigen, vier sociotherapeuten, twee 
activiteitenbegeleiders. Daarnaast hebben we een pool van twintig vrijwilligers die ons 
ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden. Zonder hen zouden we het niet 
redden. 

Werkzaam als: Activiteitenbegeleider. 

Soort 
werkzaamheden: 

Samen met mijn collega bedenken we een gevarieerd activiteitenprogramma waarbij 
de cliënten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen, een zinvolle 
dagbesteding te vinden en hun zelfvertrouwen te vergroten. 

Over de 
werkomgeving:  

We zitten in een oud herenhuis, midden in de stad, zodat we gemakkelijk te vinden 
zijn. Elke ochtend starten we met een vrije inloop, waar dak- en thuislozen elkaar 
kunnen ontmoeten, koffie drinken en afspraken kunnen maken met de leden van het 
team en/of de vrijwilligers. 

Wat is er leuk aan 
je werk: 

Als cliënten, na dagen van afwezigheid, weer binnenlopen, elkaar en ons ontmoeten 
en hun verhaal doen. Je weet dan dat ze hun weg naar het centrum hebben gevonden 
en dat er een basis ligt om verder uit te bouwen. Het allermooiste is natuurlijk als ze 
aan de slag willen met activiteiten. Maar voor de meesten is het hoogst haalbare dat 
ze hun verhaal doen, hun medicatie ophalen en tot rust komen. 

Grootste blunder: Ik loop te gemakkelijk te snel van stapel. Dan wil ik zo graag helpen dat ik helemaal 
vergeet dat wij vraaggericht werken en niet aanbodgericht. De cliënten komen op 
vrijwillige basis binnenlopen en willen geen activiteit ‘door hun strot’ geduwd krijgen. 
Eerlijk gezegd: ik zou dat ook niet willen, maar ik verlies dit aspect wel eens uit het 
oog. 

Waar werk je aan: Geduld, geduld, geduld. Vanuit mijn eigen gedrevenheid wil ik vaak te veel en te snel 
doelen bereiken. Ik moet leren dat voor onze cliënten kleine stapjes al enorme 
sprongen zijn. Hun wereld en leven is nu eenmaal anders dan mijn (bevoorrechte) 
situatie. Ik moet me aan hen aanpassen en niet andersom. 
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• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Een verhaal vertellen 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

1. Casus 
Vertel een verhaal aan een door jou gekozen doelgroep MZ. Als je stage loopt, kies je 
de doelgroep waarmee je op je stage te maken hebt.  

 
2. Bijzonderheden 

Je voert de demonstratie alleen uit. Het is de bedoeling dat je de tijdens de training 
geleerde en geoefende technieken gebruikt. Je publiek moet geboeid zijn door jouw 
vertelling. 

 
3. Voorbereiding 

Aan de hand van oefening 14 tot en met 17 construeer je stapsgewijs een verhaal dat 
je gaat vertellen aan jouw doelgroep MZ van je stageplek of aan een door jou van 
tevoren gekozen doelgroep MZ. Tijdens de voorbereidingen hanteer je de volgende 
aandachtspunten: 
1. Je bedenkt een verhaal dat aansluit op de belevingswereld van jouw doelgroep. 
2. Je werkt het verhaal uit, met aandacht voor de personages, de gebeurtenissen, de 

plaats en tijd van de handeling en het plot.  
3. Je zet een verhaallijn op, waarbij je aandacht hebt voor de opbouw en 

verhaalstructuur, het vertelperspectief en jouw spel als verteller.  
4. Je oefent je verhaal ‘droog’, totdat je het verhaal goed in je hoofd en lijf hebt zitten. 
5. Je oefent met dramatische spel- en verhaaltechnieken, zodat het verhaal interessant 

is om naar te luisteren én te kijken. 
6. Je oefent je verhaal met jouw spel in de rol van verteller. 
7. Je vraagt om feedback van een medestudent en verwerkt deze feedback in je 

vertelling. 
8. Je maakt een afspraak om jouw verhaal voor de groep te vertellen. 

 
4. Uitvoering 

Zorg tijdens de uitvoering dat je eerst de aandacht van de groep trekt. Zorg dat je een 
goede positie voor jezelf kiest, zodat iedereen je kan zien en horen. Praat niet te snel 
en let goed op je articulatie, ook tijdens het maken van bewegingen.  

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op          
www.factor-e.nl 
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Je vraagt na de uitvoering om feedback van de groep en beschrijft in je persoonlijk 
verslag hoe deze opdracht is verlopen. Bijvoorbeeld: wat ging goed, hoe reageerde 
jouw publiek, wat zou je een andere keer anders doen, hoe vond je het om dit te doen? 

 
Als je stage loopt, is het misschien mogelijk om je verhaal ook echt op je stageplek te 
vertellen. 

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 

 

 
  

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Bij spel en spelen denken we al snel aan kinderen. Maar deze activiteiten blijven niet 
beperkt tot de kindertijd. Ook volwassenen spelen. We blijven ons leven lang spelen.  
 

 

• Ga eens in gedachten terug naar je kindertijd. Wat deed je graag (benoem 
spel/activiteiten) toen je klein was: wanneer en met wie? Vraag eventueel je 
ouder(s)/verzorger(s) als je het je niet goed herinnert.  

 

>Een leven lang spelen

Doelstellingen
• Je kunt minstens drie voorbeelden van ‘spelende volwassenen’ noemen. 

• Je kunt uit je eigen leven een activiteit benoemen en het spelelement hiervan omschrijven. 

• Je kunt uitleggen wat we onder spelen, spel en activiteiten – in brede zin – verstaan. 

• Je kunt minstens vijf aspecten noemen die een belangrijke rol spelen tijdens spelen, spel en activiteiten.  

• Je kunt uitleggen wat we bedoelen met ‘homo ludens’. 

1. Opdracht: Spelen in je kindertijd   
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Je bent werkzaam bij een inloopcentrum voor dak- en thuislozen. Het inloopcentrum is 
voor iedereen vrij toegankelijk en de koffie is gratis. Dak- en thuislozen komen er graag 
om elkaar te ontmoeten en om met de maatschappelijk werker of dienstdoende arts te 
praten. Ze kunnen geheel vrijblijvend meedoen aan activiteiten of zelf een activiteit met 
elkaar bedenken en uitvoeren.  
Een vast groepje van vier dak- en thuislozen (3 mannen en 1 vrouw) klaverjast steeds 
samen tijdens het koffie drinken.  
Maar vandaag is één van hen niet komen opdagen. Ze maken zich zorgen over de 
afwezige en bedenken de vreselijkste dingen die kunnen zijn gebeurd. Ze kunnen zichzelf 
niet afleiden met klaverjassen, want ze missen hun vierde man. Er is geen ander die zijn 
plaats wil innemen.  
De medewerker MZ biedt aan om een ander spel te doen dat wel mogelijk is met drie 
personen. Ze hebben er wel oren naar, maar vinden het ook lastig om om te schakelen 
naar iets anders. Het zijn mensen die erg hechten aan vaste gewoonten, behoefte hebben 
aan elke dag voorspelbaarheid en aan niet te veel veranderingen.  
De medewerker MZ kent deze mensen inmiddels goed en biedt hun een spel aan dat goed 
met 3 personen uit te voeren is.  
 
Stel je voor dat jij die medewerker MZ bent.  
 
Voorbereiding 
• Bedenk eerst: 

– Wat wil je bereiken met deze activiteit, het aanbieden van een ander spel? 
– Waaraan heeft dit drietal in het algemeen en vandaag in het bijzonder behoefte? 
– Moet je ergens specifiek rekening mee houden bij dit drietal? Zo ja, waarmee? 
– Hoe pak je dat aan? 
– Gericht op bijvoorbeeld: waarom, wat wil je bereiken, wat is belangrijk bij deze 

doelgroep, hoe maak je een keuze voor een spel, met welke factoren moet je 
rekening houden? 

Leeftijd: Beschrijving spel/activiteit Wanneer en met wie 

3-5 jaar  
 

 

6-7 jaar  
 

 

8-9 jaar  
 

 

10-11 jaar  
 

 

12-13 jaar  
 

 

14 jaar  
 

 

15  jaar  
 

 

16 jaar  
 

 

2. Oefening: Een gezelschapsspel spelen   
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• Kies aan de hand van de bovenstaande overwegingen een gezelschapsspel uit (geen 
computerspel!). 

• Voer de eventuele voorbereidingen van het spel uit (zoals kaarten schudden en delen, 
pionnen klaarzetten of fiches sorteren). 

 
Uitvoering 
• Speel het spel volgens de (gangbare) spelregels met 2 medestudenten. 

• Als de spelregels niet helder zijn, kom dan gezamenlijk tot een compromis over hoe het 
spel gespeeld moet worden. 

 
Controle 
• Heeft iedereen aan het spel meegedaan? 

• Heeft iedereen zich aan de spelregels gehouden? 
 
Reflectie 
• Hoe vond je het om dit spel te spelen? 

• Wat kun je over je eigen houding tijdens het spel vertellen (bijvoorbeeld: was deze 
gericht op samenwerken; competitief; onverschillig?) 

• Wat kun je vertellen over de invloed van de spelregels op het spel (bijvoorbeeld: vond 
je deze beperkend, gaven ze juist houvast, beteugelden ze de agressie of juist het 
enthousiasme van jezelf en je medespelers?). 

• Wat viel je op aan de houding, het gedrag en de mimiek van je medespelers en 
wanneer viel je dat vooral op? 

• Wat kun je vertellen over de ruimte waarin het spel zich afspeelt (bijvoorbeeld de 
bordgrootte, maar ook de fysieke ruimte die spelers nodig hebben om het spel te 
spelen; de fantasieruimte waarin het spel zich afspeelt (middeleeuwen, paardenraces, 
landen)). 

• Op welke behoeften en wensen van jou en je medespelers doet dit spel een beroep? 

• Welke aandachtspunten zijn er die wel/niet goed werken voor deze doelgroep? 

• Kun je deze spelvorm inzetten voor bijvoorbeeld bejaarde cliënten? Waarom wel/niet? 
Welke aanpassingen kun je eventueel doen, zodat het wel mogelijk is? 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Als kind vond je bepaalde activiteiten gewoon leuk om te doen. Naarmate je groter en 
ouder wordt, verandert de vorm van de activiteit of krijg je belangstelling voor andere 
activiteiten. Vaak verplaatsten activiteiten zich richting clubverband (sport, hobby, 
specifieke interesses), waardoor ook het sociale aspect om de hoek komt kijken.  
 
Tijdens deze oefening stel je een activiteitenplan op van een hobby of activiteit die jij graag 
doet. Je stelt dit activiteitenplan zo op dat je dat zou kunnen inzetten voor een groep 
jongeren (15-19 jaar) die regelmatig een buurthuis bezoeken.  
 
Voorbereiding 
• Benoem een activiteit die jij graag doet:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Plan de tijd en mogelijkheid om deze activiteit te doen zoals je gewend bent om dat te 
doen.  

 
 
 

3. Oefening: Hobby’s  

Theoriebron 1: 
Een leven lang 
spelen 
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Uitvoering 
• Tijdens het uitvoeren van de door jou gekozen activiteit let je bewuster op jezelf, je 

omgeving en alles wat bij het uitvoeren van de activiteit komt kijken. Denk hierbij ook 
aan bijvoorbeeld het uitzetten van zaken en het schoonmaken van materiaal. 

• Je hebt nu goed voor ogen wat je precies allemaal aan voorbereidingen en acties moet 
doen om jouw activiteit op te starten, uit te voeren en af te ronden. Maak hiervan een 
activiteitenplan, waarmee je iemand precies kunt uitleggen wat er allemaal komt kijken 
bij jouw activiteit en waaraan je allemaal moet denken. Je kunt hiervoor gebruikmaken 
van het werkmodel ‘Activiteitenplan’. 

• Bespreek jouw activiteitenplan met een medestudent alsof hij na deze bespreking voor 
het eerst die activiteit gaat doen. Probeer hem enthousiast te maken voor deze 
activiteit.  

• Geef je medestudent de mogelijkheid om vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn.  
 
Controle 
• Heb je de door jou gekozen activiteit helemaal uitgevoerd en beschreven in een 

activiteitenplan? 

• Heb je je medestudent enthousiast gemaakt?  
 
Reflectie 
• Beschrijf waarom je plezier beleeft aan deze activiteit. 

• Waarmee heeft dat te maken volgens jou? 

• Welke aspecten moet je specifiek doen of laten voor deze activiteit? 

• Aan welke behoeften en wensen voldoet deze activiteit voor jou? 

• Wat kun je vertellen over de omgeving waarbinnen de activiteit zich afspeelt? 

• Wat kun je vertellen over jouw houding en gedrag die vereist zijn om deze activiteit uit 
te voeren? 

• Wat kun je vertellen over jouw taalgebruik tijdens het uitvoeren van deze activiteit? 

• Wat kun je vertellen over kleding en (hulp)middelen die je specifiek voor deze activiteit 
nodig hebt? 

• Kun je een spelelement herkennen in jouw activiteit? Zo ja, hoe ziet dat eruit? 

• Hoe zal volgens jou de doelgroep jongeren (15-18 jaar) deze activiteiten oppakken en 
ervaren?  

• Welke aanpassingen zou je eventueel moeten doen om beter bij deze doelgroep aan te 
sluiten?  

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Lees oefening 2 nog eens door. We gaan in deze oefening hierop verder. Het drietal vond 
het spel een beetje saai worden en heeft een nieuwe spelregel toegevoegd: vals spelen is 
toegestaan, mits de ander(en) het niet merkt (merken).  
 
Voorbereiding 
• Wat is jouw rol als medewerker MZ bij deze spelwijziging? Vind je dat je iets moet 

doen of juist niet? Denk aan mogelijke consequenties en beslis dan wat wijsheid is. 
Bespreek dit uitgebreid met elkaar.  

• Vervolgens gaan jullie het aangepaste spel spelen (vals spelen is toegestaan, mits de 
ander(en) het niet merkt (merken)). 

• Spreek met elkaar af welke sanctie op vals spelen staat als een van de spelers betrapt 
wordt. 

• Voer de eventuele voorbereidingen van het spel uit (zoals kaarten schudden en delen, 
pionnen klaarzetten of fiches sorteren). 

 

Werkmodel: 
Activiteitenplan 

4. Oefening: Vals spelen  

Theoriebron 2: 
Dramatische 
technieken als 
hulpmiddel en 
houvast  
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Uitvoering 
• Speel het spel vervolgens ogenschijnlijk volgens de spelregels.  
 
Controle 
• Heeft iedereen aan het spel meegedaan? 

• Zijn er valsspelers betrapt? Zo ja, hoe werd hierop gereageerd? 

• Wie heeft op welke manier vals gespeeld zonder dat de anderen dat merkten? 
 
Reflectie 
• Hoe vond je het om dit spel op deze manier te spelen? 

• Wat kun je vertellen over je eigen houding tijdens het spel? Was deze anders dan 
tijdens het eerste spel? 

• Wat kun je vertellen over de invloed van het vals spelen op het spel?  

• Waren de houding, het gedrag en de mimiek van je medespelers tijdens dit spel anders 
dan de eerste keer? Zo ja, wanneer viel je dat vooral op? 

• Had het vals spelen invloed op de ruimte waarin het spel zich afspeelde?  

• Op welke behoeften en wensen van jou en je medespelers doet vals spelen een beroep? 

• Wat kun je vertellen over de functie van (spel)regels (of het ontduiken daarvan) tijdens 
het spel? 

• Nu je zelf deze wijziging hebt ervaren, denk je nu anders over jouw rol als medewerker 
MZ bij deze spelwijziging bij het drietal uit de casus? Wat zou je wel/niet anders doen 
in de situatie van de casus? 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Kinderen rennen, hangen ondersteboven in het klimrek, tekenen, fietsen, doen grote 
mensen na met minitractoren of minigereedschap, knikkeren, touwtjespringen, spelen 
indiaantje, knutselen, enzovoort. 
Volwassenen spelen niet echt. Zij maken activiteiten officiëler en volwassener, waardoor 
de oorspronkelijke kinderlijke activiteiten als zeer serieus en volwassen worden ervaren. 
Volwassenen doen dit meestal door ‘werk’ van hun rol te maken. Denk bijvoorbeeld aan 
scheidsrechters: ze hebben speciale kleding, speciale attributen (fluit, kaarten, vlaggen en 
tegenwoordig meestal ook een ‘oortje’), aparte kleedkamers en een heel duidelijke rol in 
het spel. Ze spelen deze rol vaak zeer geloofwaardig, waardoor de meeste sporters hun 
acties opvolgen en hen serieus nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Oefening: Sport en spel  

Theoriebron 1: 
Een leven lang 
spelen  
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In deze oefening ga je nauwkeurig bekijken hoe volwassenen hun rol spelen in 
verschillende situaties. Welk spel spelen ze? Wat zetten ze in om hun rol van die van 
anderen te onderscheiden? Wat doen ze met hun kleding om hun rol te versterken? 
Welke attributen zetten ze in? Hoe communiceren ze? 
 
Voorbereiding 
• Je hebt een computer met een internetaansluiting nodig. 

• Zoek via bijvoorbeeld YouTube of een sportprogramma naar een filmpje/fragment van 
een sport van jullie voorkeur (maximaal 10 minuten). 

 
Uitvoering 
• Bekijk dit filmpje/fragment vier keer. Let hierbij per keer afwisselend op de speler(s), de 

toeschouwer(s), de scheidsrechter(s) en de commentator(en). 

• Beschrijf aan de hand van de onderstaande tabel wat je hebt gezien: 
 

 
Controle 
• Hebben jullie een goed beeld van alle betrokkenen? 

• Hebben jullie de bovenstaande tabel volledig kunnen invullen? 
 
Reflectie 
• Hoe vond je het om op deze manier naar een sportfragment te kijken? 

• Wat kun je vertellen over jezelf (aan de hand van de items die in de tabel worden 
genoemd) als je zelf respectievelijk sportbeoefenaar en toeschouwer bent? 

• Hoe serieus neem jij deze activiteit? Of blijft het toch gewoon een spelletje? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 

• Discussieer klassikaal aan de hand van de volgende stellingen, trek conclusies over 
spel/spelen/activiteiten en schrijf deze op. 

 

                  Rollen Speler(s) Toeschouwer(s) Scheidsrechter(s) Commentator(en) 

Houding  
 

   

Gebaren  
 

   

Mimiek  
 

   

Gebruik van ritme  
 

   

Taal, toon en 
intonatie 

 
 

   

Tempo en ritme  
 

   

Kleding  
 

   

Voorwerpen/attri-
buten/hulpmiddelen 

    

6. Opdracht: Conclusies   
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– Kinderen spelen omdat ze niet kunnen stilzitten.  
– Volwassenen spelen uit tijdverdrijf of om verveling tegen te gaan.  
– Kinderen kunnen tijdens hun spel volledig opgaan in een fantasiewereld en 

verliezen dan de realiteit uit het oog.  
– Volwassenen verliezen zich niet in fantasie; daar zijn ze te serieus voor. 
– Acteurs, musici en andere kunstenaars, sporters en verzamelaars zijn eigenlijk grote 

kinderen, of anders gezegd: volwassenen die eigenlijk kind zijn gebleven. 
– Spelen/sporten/verzamelen/knutselen/kunst doe je louter om het plezier van de 

activiteit zelf. Het dient verder geen enkel doel. 
– Spelen/sporten/verzamelen/knutselen/kunst is een dekmantel voor iets anders, 

namelijk ... 
 

Conclusies:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Beschrijf ten slotte aan de hand van de discussie en de conclusies in eigen 
bewoordingen wat we bedoelen met ‘homo ludens’ (Latijn). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Spelen blijft niet beperkt tot de kindertijd. Ook volwassenen spelen graag, hoewel zij de 
term ‘spelen’ vaak associëren met ‘kinderachtig’. Hiervoor heeft men een oplossing 
gevonden, wat op zich al aantoont dat volwassenen graag spelen. Spelen heet dan opeens 
‘hobby’, ‘sporten’ of ‘werken’: paintballen (politie en boefje), karten of autopoetsen 
(spelen met auto’s), skaten (rolschaatsen), een schildercursus (tekenen en verven), werken 
in de tuin (spelen in de zandbak), muziekband (playbacken), ondernemersspel (kantoortje 
spelen). 
 
En hoeveel ouders vinden het niet heerlijk om samen met hun kinderen met Lego te 
spelen, een racebaan te bouwen of een potje te ravotten en te voetballen? Zogenaamd 
omdat je als volwassene een oogje in het zeil wilt houden, of omdat je als volwassene de 
behoefte hebt om (stiekem) weer kind te mogen zijn? 
 
De speelsheid van volwassenen vinden we vooral terug in culturele uitingen in de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld maar aan muziek, beeldende vormen, dans, toneel, sport 
en spel (Olympische Spelen) en het club- en verenigingsleven. Maar ook tuinieren, 
computers en multimedia zijn gebieden waarop volwassenen graag beroepsmatig of 
hobbymatig spelen. Daarnaast spelen veel volwassenen graag een gezelschaps- of 
denkspel, al dan niet via internet. En wat te denken van alle poules rondom belangrijke 
sportevenementen? 
 
Toch is er een groot verschil tussen de functie van het spelen van kinderen en het spelen 
van volwassenen.  

 
 

>Theoriebron 1: Een leven lang 
spelen
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Kinderen spelen 
Kinderen kunnen gemakkelijk volledig in hun spel opgaan. Vaak lijkt dit spel zinloos in de 
ogen van een volwassene. Maar bekend is dat spelen voor kinderen van levensbelang is en 
dus zeker betekenis en zin heeft.  
Kinderen leren en ervaren zichzelf en de wereld om zich heen door te spelen en door in de 
rol van een ander te kruipen (‘... en toen was jij de boef en toen was ik de politie...’). Zo 
krijgt een kind spelenderwijs inzicht in relaties, situaties en gebeurtenissen. Door deze na 
te bootsen leert het kind op een veilige manier te oefenen en ermee om te gaan. En leert 
hij op soortgelijke situaties te anticiperen. 
 
Kinderen ontwikkelen hun motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden 
door te spelen. Belangrijk hierbij is dat spel ook ontspanning is. Doordat spelen geen 
consequenties heeft – doordat spel ‘niet echt’ en ‘doen alsof’ is – kan een kind ongestraft 
al zijn gevoelens en frustraties in spel uiten. Het is immers ‘maar spel’. 

Volwassenen spelen door te sublimeren 
In de loop van de opvoeding krijgt een kind in de gaten dat voldoen aan bepaalde 
verwachtingen van anderen lonend kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken van 
opvoeders als “Als je lief bent, krijg je een snoepje”, “Als je je best doet op school, krijg je 
een huisdier” of “Als je tot je 18e niet rookt, betalen wij je rijbewijs”. Gewenst gedrag 
wordt beloond. 
 
In principe is hier niets mis mee. We leren op deze wijze bepaalde gedragingen af en leren 
op deze manier bepaalde behoeften uit te stellen tot een geschikter moment. We passen 
ons aan de context aan. 
Bij een kind zal niemand raar opkijken als hij naar iemand staart. De opvoeder zal er 
mogelijk wel snel bij zijn om te zeggen: “Niet naar mensen staren, dat is niet netjes.” Als 
volwassene weet je door je opvoeding dat je niet naar mensen moet staren. Dus doen we 
het stiekem. We doen alsof we niet naar billen of borsten kijken, maar ondertussen 
hebben we ons een manier aangeleerd om ongezien toch te kunnen bekijken wat we 
willen zien. 
 
Sublimeren betekent dat je ongewenst gedrag of ongewenste gevoelens en behoeften op 
een verkapte manier toch kunt uiten zonder dat een ander hieraan aanstoot neemt. 
 
Sublimeren is natuurlijk afhankelijk van de culturele context: wat geaccepteerde en 
ongewenste gedragingen, emoties en behoeften in de ene cultuur zijn, kan in een andere 
cultuur heel anders liggen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van drugs in onze cultuur. 
Dit wordt doorgaans als ongewenst gezien; maar er zijn ook culturen waarin drugs 
toegestaan zijn om in contact te komen met de voorvaderen.  
 
Kunstuitingen zijn vaak vormen van sublimatie. Als volwassene kun je je niet meer uitleven 
met stoepkrijt, tenzij je daarmee iets heel bijzonders en kunstzinnigs doet. Vaak liggen 
onder sublimaties kinderlijke of primitieve behoeften, zoals driften, lusten, angsten en 
jaloezie. Maar ook creativiteit en ongekende talenten kunnen een bron voor sublimaties 
zijn. 
 
De Engelse psychiater Anthony Storr (1920-2001) heeft een boek geschreven: De creatieve 
mens (motivatie en kunstenaarschap). Daarin beschrijft hij waarom volwassenen creativiteit 
(of spel/spelen) nodig hebben om te overleven.  
Zo meent Storr dat ieder mens wensen en behoeften heeft die om welke reden dan ook 
nooit in vervulling gaan. Bijvoorbeeld: het is niet gepast, je beschikt niet over voldoende 
middelen, je riskeert daarmee je leven of een celstraf, je bent al getrouwd.  
Deze wensen en behoeften onderdrukken kan frustrerend zijn. Maar gelukkig kunnen we 
in onze dagdromerij een heleboel irreële wensen en behoeften tot uiting brengen, zonder 
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vervelende consequenties. In je dagdromen ben je immers vrij om te doen en te laten wat 
je wilt, zonder enige beperking van buitenaf.  
Vergelijk dit maar eens met het spel van kinderen: ook zij scheppen een fantasiewereld, 
waarin zij controle hebben en alles kunnen laten gebeuren zonder nare gevolgen. Het is 
namelijk niet echt en ze doen alsof.  
 
Doen alsof heeft nog een groot voordeel: de ervaren wensen, behoeften en emoties zijn 
zeker wel authentiek en oprecht. Dat is precies de reden waarom ook grote mensen 
spelen, ook al mag het in het dagelijks leven misschien niet zo genoemd worden. 
Woorden als 'hobby' en 'kunst' moeten het spelelement verhullen en de activiteit een 
serieuze klank geven die past bij serieuze volwassenen. 

Nut van drama en spel voor volwassenen 
Spelen en spel in brede zin biedt de mens een scala aan mogelijkheden om zijn behoeften, 
wensen en emoties te uiten. Storr zegt hierover: ‘(...) Ten gevolge van de frustraties uit zijn 
kindertijd draagt de mens zijn leven lang een gevoel van onbehagen met zich mee, 
waarvan de intensiteit kan verschillen, maar dat altijd aanwezig is. Het onbehagen drijft 
hem ertoe naar symbolische bevredigingen te zoeken: manieren om enerzijds de 
buitenwereld te beheersen en anderzijds een akkoord met het innerlijk te bereiken om het 
te integreren. Het is te danken aan zijn creativiteit, zowel in de kunst als in de wetenschap, 
dat de mens heeft kunnen overleven en zoveel bereikt heeft. (...).’ 
 
Door zich over te geven aan spel in brede zin, kan de mens in harmonie met zichzelf en de 
buitenwereld leven. Iemand die veel behoefte heeft om controle over zijn leven te hebben, 
kan dat uiten door een postzegelverzameling aan te leggen. Dit vraagt om precisie, 
nauwgezetheid en ordenen op de (letterlijk) vierkante centimeter. Hij kan hiermee uren 
minutieus bezig zijn en zich volledig overgeven aan zijn gevoel van controle en onder 
controle hebben. Hiermee kan hij de verwarring die hij op zijn werk ervaart, door de steeds 
veranderende prioriteiten of door de onzekerheid als gevolg van de ophanden zijnde 
reorganisatie, van zich afschudden en weer tot rust komen. 

Nut van drama en spel bij MZ 
Mensen die aankloppen bij een instelling voor MZ of die wonen in of hun dagen binnen 
een instelling doormaken, zijn veelal – om welke reden dan ook – vastgelopen in de 
samenleving, met zichzelf of een combinatie hiervan. Het lukt hen niet (meer) om 
zelfstandig een oplossing te vinden voor de problemen die op hun pad komen.  
Als medewerker MZ wil je deze mensen helpen om een nieuwe oplossing te vinden, 
waarmee ze weer in staat zijn om in harmonie met zichzelf en hun omgeving te leven. 
Hierbij staan een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid ten aanzien van 
de leefgebieden wonen, opleiding/werken, financiën, vrijetijdsbesteding en sociale 
netwerken voorop. Maar niet voor iedereen is alles haalbaar, daar moeten we realistisch in 
zijn.  
 
Door een aangepaste spelactiviteit aan te bieden kun je mensen leren om op een prettige 
manier om te gaan met hun wensen, behoeften en emoties, waarmee ze zich voorheen 
geen raad wisten of die ze op een ongewenste manier uiten, waardoor ze in conflict 
komen met hun omgeving (gezin, openbare leven, werk, instanties, schuldeisers). Door 
verschillende spelactiviteiten aan te bieden help je mensen om psychisch en emotioneel 
gezond te worden en te blijven. 
 
Voorbeeld 
Iemand die moeite heeft om zijn agressie te beheersen en daardoor regelmatig in de 
problemen komt, wil graag ondersteuning hebben bij het onder controle krijgen van zijn 
agressie. Hij geeft zelf aan dat hij wel een vechtsport zou willen doen om zijn agressie te 
kunnen ontladen. 
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Dat klinkt misschien tegenstrijdig: iemand laten vechten die van zijn agressieve impulsen af 
wil. Toch werkt dit vaak goed: hij leert tijdens vechtsport op een geaccepteerde en speelse 
manier om te gaan met discipline, zelfbeheersing en zich houden aan regels (wat kan wel 
en wanneer wel/niet, wat kan wel in de ring en daarbuiten niet?). En hij oefent zijn 
agressie uit op een legale manier, die hem ook aanzien en trots oplevert. Hij zal in de 
buitenwereld minder de behoefte hebben om zijn agressie op voorwerpen of anderen bot 
te vieren. 
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Om een activiteit voor te bereiden, kun je dit werkmodel gebruiken. Het bestaat uit een 
toelichting en een invultabel. 

Beginsituatie 
Doelgroepanalyse 
• Wat zijn de leeftijd en sekse van de doelgroep? Wat zijn de bijzonderheden van de 

doelgroep? 

• Wat is het aantal deelnemers aan de activiteiten en wat is hun gemiddelde leeftijd? 

• Wat is het niveau van de doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden van de deelnemers en 
waar ligt hun belangstelling? 

 
Reden 
• Welk probleem wil je oplossen? 

• Wat is de aanleiding voor deze activiteit? 
 
Randvoorwaarden 
• Wat zijn de voorwaarden? Waar haal je bijvoorbeeld materialen en hoe zit het met de 

veiligheid? 

• Wat is het beleid van de instelling (bijvoorbeeld regels voor kleding, eten/drinken en 
opruimen)? 

Doel  
Wat wil je bereiken? 
Vaststellen van het doel met behulp van ontwikkelingsaspecten: 

• Motorische aspecten, bijvoorbeeld de fijne motoriek ontwikkelen (knippen, plakken). 

• Cognitieve aspecten, bijvoorbeeld spelregels onthouden en nieuwe technieken leren. 

• Sociaal-emotionele aspecten, bijvoorbeeld leren samenwerken, rekening houden met 
anderen en opruimen. 

Voorbereiding 
Beschrijving activiteit 
• Welke activiteit ga je doen? 

• Hoe gaat de activiteit verlopen (volgorde, spelregels, enzovoort)? 
 
Plannen 
• Wanneer vinden de activiteiten plaats (dag en tijdsduur)? 

• Wat zijn de kosten? Welke accommodatie, materialen en hulpmiddelen heb je nodig? 

• Hoe ga je begeleiden en hoe is de taakverdeling? 

Uitvoering 
Uitleg en presentatie  
• Hoe ga je duidelijk maken wat moet gebeuren? 

• Ga je de activiteit promoten? Zo ja, hoe doe je dat? 
 
Uitvoering en begeleiding 
• Wat doe je om de deelnemers goed te begeleiden, te motiveren en te stimuleren? 

• Op welke manier kun je aandacht besteden aan het groepsproces tijdens de activiteit? 

• Hoe begeleid je de deelnemers hierbij? 
 

Evaluatie 
Op welke manier evalueer je het proces en/of het product tijdens de activiteit? 
• Hoe ga je evalueren? Doe je dit bijvoorbeeld mondeling of via een formulier? 

>Werkmodel: Activiteitenplan 
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• Met wie evalueer je de activiteit? 

• Hoe verliep het proces van het organiseren van activiteiten? 

• Hoe is het product geworden en wat vinden jij en je doelgroep ervan? 

• Hoe was je rol als begeleider?  

• Welke leerpunten heb je nog na het voorbereiden van deze activiteit? 
 

Activiteit   

Opsteller:   

Datum:   

Beginsituatie Doelgroepenanalyse 
 

 

Reden 
 

 

Randvoorwaarden 
 

 

Doel Wat wil je bereiken? 
 

 

Ontwikkelingsaspecten 
 

 

Keuze activiteit 
 

 

Voorbereiding Beschrijving activiteit 
 

 

Plannen 
 

 

Uitvoering Uitleg en presentatie 
 

 

Uitvoering en begeleiding 
 

 

Evaluatie Hoe ga je evalueren? 
 

 

Procesvragen 
 

 

Productvragen 
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Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp: Dramatische spel- en verteltechnieken 

  

 
 

>Beoordeling

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in de 
les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode bevat 
de volgende onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode geeft 
aanleiding tot verbeterpunten. 
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Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 

   
  
Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel  Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie   Vertellen voor de eigen groep 
• Voorbereiding. 

• Inlevingsvermogen en aansluiten bij de 
belevingswereld van de toehoorders. 

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. 

• Dramatische verteluitdrukkingsvaardigheden. 

• Presentatie en spel. 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond. 

 
Vertellen voor de doelgroep 
• De student toont via zijn persoonlijk verslag 

over zijn stageopdracht aan dat hij zelfinzicht 
heeft in keuzes die hij heeft gemaakt ten 
aanzien van zijn vertelling in relatie tot zijn 
doelgroep.   

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
• De student maakt gebruik van een goede 

opbouw van woorden en zinnen. 

• De student spreekt duidelijk en verstaanbaar.
   

Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven.  

  

Overig 
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