
TEAM AAN ZET
verschillende gedachtestromen komen samen

SPELREGELS

Speelmateriaal

4 persoonlijke kaarten, 4 onderwerpkaarten, 4 stiften.

Doel van het spel

Het doel is om van elkaar te leren door oplossingen te vinden op 
de opgeschreven vragen of problemen. En de meeste punten te 
behalen om de winnaar te worden. Deze punten krijg je door de 
andere een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven.

Voorbereiding

- Verdeel de 4 onderwerpkaarten over 
 4 verschillende tafels.

- Vorm teams van minimaal 3 spelers per team.

- Hoe meer spelers, hoe groter de teams, wat ook
 betekent dat het spel langer zal duren en het 
 interactiever en leuker zou kunnen maken.

- Elk team krijgt een persoonlijke kaart, deze
 wordt gebruikt om de cijfers, en door wie men
 geholpen is bij te houden.

- Bepaal samen welk team er begint.

Spelverloop

Elke speelbeurt verloopt als volgt:

- Elk team verzamelt zich bij een onderwerpkaart,
 elk team bij een andere tafel

- De teamleden kijken naar het onderwerp van de
 kaart en bedenken gezamenlijk een probleem of 
 iets waar zij hulp bij nodig hebben. Deze onderwerpen  
 bepaal je zelf

- Wanneer elk team dit gedaan heeft wisselen alle
 teams van tafel.

- Vervolgens kijkt ieder team wat het probleem is
  dat een ander team genoteerd heeft. Zij beden-
 ken hier samen een passende oplossing voor. Is het
 niet helemaal duidelijk kan je het beste in gesprek  
 gaan met de mensen die het hebben genoteerd.

- Wanneer het team een oplossing bedacht heeft, 
 schrijven zij op deze kaart een probleem m.b.t. 
 het onderwerp van de desbetreffende kaart.

- Deze rotatie blijft doorgaan totdat elk team weer
 bij de kaart/tafel staat waar zij begonnen.

- Tot slot gaan alle teams gezamenlijk kijken naar
 de opgeschreven problemen, met daar bij horende  
 opgeschreven of besproken oplossingen, zodat er  
 samen tot een conclusie kan worden gekomen. Hier 
 door krijgt iedereen ook inzicht in elkaars werk,  
 gedachtes en manier van werken.

Einde van het spel

Nadat de teams gediscussieerd hebben over hun opgeschreven 
ideeën, antwoorden en problemen is het spel nog niet ten einde. 
Vervolgens geven elke teams een cijfer van 1 tot 10 voor het ad-
vies/antwoord dat zij van de andere teams gekregen hebben. Tot 
slot worden alle punten bij elkaar opgeteld, en wie de meeste 
punten heeft is het winnende team!

Het kan ook invidueel worden gespeeld zonder teams. Dan krijgt 
iedereen een persoonlijke kaart. De rest blijft hetzelfde.
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