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Inleiding 
 

 

In dit E-book vind je de beste online werkvormen uit de IJsbreker-reeks seizoen 

2015/2016. We hebben in dit E-book zeven werkvormen voor jou opgenomen voor zeven 

momenten die iedere trainer in praktisch iedere training (zowel live als online) gebruikt, 

namelijk: 

 

 

1. Betrekken (om focus aan te brengen, zin te kweken en in de leerstand te komen) 

2. Opwarmen (om het ijs te breken, binnen te komen of te verleiden ) 

3. Inventariseren (om te toetsen hoe het startniveau is, om daarna passend te kunnen 

vervolgen) 

4. Energie opwekken (de zogenaamde energizer, tegen after lunch dips en andere 

inzakmomenten) 

5. Herhalen (om terug te blikken en te toetsen wat er is blijven hangen uit vorige 

dagdelen) 

6. Evalueren (in de breedste zin van het woord, de inhoud, de vorm, de begeleiding,  

de …) 

7. Borgen (om stil te staan bij voornemens en (vooral!) het waarmaken van die 

voornemens) 

 

 

Je kunt de werkvormen uit dit E-book gebruiken in live online trainingen, bijvoorbeeld in 

Adobe Connect. Train je (nog) niet online? We geven bij iedere live online werkvorm een 

live variant én nodigen je van harte uit om een keer mee te komen doen aan één van de 

virtuele klassen om een beeld te krijgen bij die live online versies die je hier leest. 

 

Wij, Karin en Mirjam, wensen je heel veel plezier met de werkvormen uit dit E-book. We 

zouden het leuk vinden om van je terug te horen met welke werkvormen je ‘voor het 

eggie’ hebt geëxperimenteerd… en natuurlijk ook hoe je dat is bevallen! Als je dat wilt 

laten weten: leuk! We zien er naar uit om van je te horen! 

 

 

Hartelijke groeten van Karin Hornstra en Mirjam Broeke 
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1. Betrekken: Koudwatervrees 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 hebben de deelnemers allemaal een keer ingelogd in de virtuele klas; 

 weten de deelnemers dat alles naar behoren werkt (geruststelling voor 

deelnemer én online trainer ) en 

 zijn deelnemers (extra) enthousiast/leergierig voor wat er verder komen 

gaat. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal: We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Wij zetten deze werkvorm in op een moment dat het het meest zinvol is. In 

ons geval is dit voorafgaand aan de virtuele klas. 

Tijd:  5 tot 10 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: 1 scherm met 1 opiniepeiling en drie chats (Let op: zorg dat de pagina de 

hele voorafgaande week te bereiken is én dat inloggende deelnemers de 

rechten hebben om de peiling en de chats te gebruiken) 

Titel:  Koudwatervrees 

 

Koudwatervrees 

 

Introductie: 

Sommige deelnemers hebben – zeker wanneer het de eerste keer is dat ze meedoen met 

een live online klas – een klein beetje koudwatervrees. Totaal overbodig vertellen 

deelnemers vaak na de eerste keer inloggen, maar ja… die eerste keer hè! Deze 

werkvorm is ontworpen om je zo snel als mogelijk over je koudwatervrees heen te 

helpen. Én om je tegelijkertijd alvast bezig te laten zijn met leerdoelen en “zin 

kweken”. Zo start je niet vanuit weerstand, maar in de leerstand ! 

 

Spelregels: 

 

Stap 1: Log deze week – uiterlijk maandag om 12:00 uur - alvast een keer in op: 

https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

 

Stap 2: Laat daar de volgende info achter: 

 Hoeveel ervaring heb je met ‘webinars’? 

 Viel het inloggen in de klas je mee of tegen? 

 Deel jouw persoonlijke leerdoel voor dinsdag en 

 Vertel wat we kunnen doen om jou nóg leergieriger in de IJsbreker te krijgen 

dinsdag. 
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Stap 3: Wanneer het je niet lukt om in te loggen, trek dan aan de bel! Mail of bel ons, je 

bent altijd welkom:  

Mail naar karin@karinhornstra.nl of bel 06-48505782 

Mail naar mirjam@despeelacademie.nl of bel 06-45436803 

 

Stap 4: Heb je technische vragen, wil je vooraf alvast meer weten over iets? Kom dan 

voorafgaand aan de IJsbreker-klas van dinsdag die officieel om 20:00 uur start een 

uurtje eerder (19:00 uur dus). We helpen jou dan graag om alles werkend te krijgen (dat 

is waarschijnlijk zo gepiept) en beantwoorden met liefde al je andere vragen! 

 

Voorbeeld: 

 
 

Nabespreking:  

De nabespreking van deze Betrek-oefening vindt plaats tijdens het binnendruppelen van 

de deelnemers in de virtuele klas. Ga in de 10-15 minuten voorafgaand aan de start van 

de klas in op alles wat er in de week voorafgaand aan de klas is ingevuld op het scherm. 

Zorg dat je goed op de hoogte bent van eenieders leerdoel, zorg dat je al zoveel 

mogelijk wensen* van deelnemers hebt ingewilligd voorafgaand aan dit moment en 

vervul de wensen die je nu, op dit moment, in de virtuele klas kunt vervullen nu. 

* Er is bijvoorbeeld wel eens een verzoeknummer aangevraagd. Een uitgelezen kans om het favoriete 

liedje van een deelnemer af te spelen bij binnenkomst.  

 

Live variant: 

Laat jij deelnemers voorafgaand aan een live training of workshop: 

 Hun ervaring en/of startniveau op een bepaald punt delen? 

 Aangeven wat ze gemakkelijk vinden en wat ze niet zo gemakkelijk vinden? 

 Bepalen wat hun persoonlijke leerdoel is en 

 Nadenken wat zij zelf of wat jij als begeleider mag doen om hem of haar nóg 

leergieriger in de training of workshop te krijgen? 

 

Wanneer het antwoord nee is: misschien eens proberen? 
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Wanneer het antwoord ja is: misschien eens proberen om dat niet op de standaard 

manier te doen (een saai intakeformulier op papier bijvoorbeeld) maar via een leuke, 

activerende werkvorm waarbij je probeert zoveel mogelijk helpende ingrediënten toe te 

voegen zoals bijvoorbeeld: 

 

 Interactie (interactie tussen jou en de deelnemer of interactie tussen deelnemers 

onderling) 

 Focus (op het thema, op de leerdoelen, op de gewenste weg en/of de gewenste 

resultaten) 

 Impact & Fun (als je zorgt dat deelnemers bij het betrekken al onder de indruk zijn, 

er zin in krijgen en worden geprikkeld om er op een leuke manier mee bezig te zijn, 

dan is de kans dat de training of workshop onvergetelijk wordt een stuk groter) 

 

Veel plezier met het verzinnen van iets onvergetelijks!   

Pagina: 6 



 

 

E-book met de beste online werkvormen uit de 

IJsbreker-reeks seizoen 2016 

2. Opwarmen: Hints 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 hebben de deelnemers aan elkaar en aan de mogelijkheden van de 

virtual classroom (webcam en chat) kunnen wennen; 

 hebben de deelnemers geoefend met een vorm van online 

communiceren zonder audio en  

 voelen deelnemers zich vrijer om zichzelf te laten horen wanneer zaken 

verderop in de online ontmoeting niet helder zijn. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal:  We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Wij zetten de werkvorm direct bij aanvang in. Je kunt er (bijvoorbeeld 

omwille van de veiligheid) ook voor kiezen dit later in de training te doen. 

Wij kregen nu van deelnemers te horen dat het moment goed was. Er is 

altijd de mogelijkheid je camera niet aan te zetten en dat zorgt voor 

veiligheid. 

Tijd:  5 tot 10 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: webcam en chat 

Titel:  Hints 

 

Hints 

 

Introductie: 

Steeds meer teams werken online, waardoor deelnemers productiever zijn, meer 

gefocust en flexibeler zijn. En vaak ook gelukkiger, in staat om werk en privé beter te 

managen. Werken met mensen die je niet kent, behalve online, maakt het soms lastig 

om goed samen te werken. Verschillende tijdzones als je internationaal werkt culturele 

verschillen, en technologie zijn vaak redenen waardoor virtuele teams problemen 

hebben. Deze werkvorm heeft als doel deelnemers te leren met elkaar samen te 

werken, te communiceren.  

 

Spelregels: 

 

Stap 1: Iedere deelnemer zet zijn/haar webcam aan en één voor één krijgen ze een 

beurt waarbij ze een actie mimen. 

 

Stap 2: Na de hint geven ze de beurt over aan de persoon rechts in de videopod. 

 

Stap 3: De persoon die de beurt krijgt, laat zien dat hij begrepen heeft wat zijn 

voorganger bedoelt, en laat dan zelf een nieuwe actie zien die hij doorgeeft aan de 

volgende.  
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Voorbeeld: 

Deelnemer 1 laat zien dat hij een boek leest. Hij geeft het stokje over aan deelnemer 2. 

Deze laat zien dat hij begrepen heeft wat deelnemer 1 bedoelt, dus door ook in het 

boek te lezen. En laat dan een nieuwe actie zien, bijvoorbeeld het inschenken van 

koffie. Na het inschenken van de koffie wordt de beurt doorgegeven aan nummer drie, 

die door het opdrinken van de koffie laat zien dat hij/zij de actie begrepen heeft. 

 

 
 

Nabespreking: 

Vraag aan de deelnemers wat het doel van deze oefening was, behalve dat het erg leuk 

was. 

Een vervolg kan dan zijn een stukje theorie over samenwerken in online teams en het 

maken van (werk)afspraken over bijvoorbeeld hoe je aan het woord kunt komen, over 

om de beurt praten en over manieren elkaar te laten weten dat je elkaar niet begrijpt. 

 

Live variant: 

Zie je jezelf en de deelnemers dit ook live doen? Wij wel! Gewoon in een kring in een 

hotel, conferentieoord of op een andere locatie waar je je training geeft. Live kan je 

misschien nog meer variëren in binnen en buiten, of wellicht de moeilijkheidsgraad 

verhogen door de club te verdelen door glas (een raam). Maak het zo leuk en uitdagend 

als je zelf wilt en heb vooral… veel plezier!  
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3. Inventariseren: De Ping Pong Poll 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 hebben de deelnemers aangegeven of ze al ervaring hebben met 

virtuele klassen; 

 hebben de deelnemers kunnen wennen aan het feit dat ze in deze 

virtuele klas niet alleen luisteren (webinar) maar echt meedoen en 

 hebben deelnemers geoefend met een poll, een meerkeuzevraag en met 

het whiteboard. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal:  We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Wij zetten deze werkvorm in dit geval in vlak na de start van de klas. Je 

kunt deze werkvorm echter ook op een ander moment inzetten 

(bijvoorbeeld als evaluatie o.i.d.) 

Tijd:  5 tot 10 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: een poll, een meerkeuzevraag en een whiteboard 

Titel:  De Ping Pong Poll 

 

De Ping Pong Poll 

 

Introductie: 

Karin en ik werken inmiddels al meer dan 3 jaar met virtuele klassen. Wij weten dus als 

geen ander wat er allemaal mogelijk is in zo’n klas. Veel van onze deelnemers zijn of 

geheel nieuw in de virtuele wereld of hebben het idee dat een virtuele of live online 

klas hetzelfde is als een webinar. Wat ons betreft is één van de grootste verschillen 

tussen een live online klas en een webinar dat je in een live online klas als deelnemer 

echt heel actief en betrokken deelneemt aan de leeractiviteiten die plaatsvinden. Om je 

daarvan een voorproefje te geven doen we nu de ping pong poll. 

 

Spelregels: 

 

Stap 1: Er staan op het scherm 3 manieren van inventariseren klaar: 

1) Een poll (Met de vraag: Hoeveel ervaring heb je met webinars/virtual classrooms?) 

2) Een meerkeuzevraag (Met de vraag: Welke softwareprogramma’s ken je rondom 

webinars/virtual classrooms?) en 

3) Een whiteboard (Met de vraag: Ben je van plan ooit webinars/virtual classrooms te 

gaan faciliteren?) 

 

Stap 2: Aan de deelnemers wordt gevraag of ze vraag 1 in de poll, vraag 2 als 

meerkeuzevraag en vraag drie via het whiteboard (dus via de pingpongballen) willen 

beantwoorden. 
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Stap 3: We geven tijdens het beantwoorden van de vragen uitleg over hoe alles 

(technisch) werkt. Ook geven we aan dat: 

 wanneer het bij iemand niet lukt, zij dit in de chat mogen aangeven, zodat we 

kunnen helpen en 

 wanneer iemand klaar is met alle drie de vragen, die persoon “akkoord” mag geven, 

zodat wij weten wanneer iedereen klaar is. 

 

Voorbeeld: 

 

 

Nabespreking: 

Bespreek wat je wilt, wat wenselijk of noodzakelijk is. Wij bespreken in dit geval zowel: 

 de inhoudelijke kant (wel of geen ervaring met …) als 

 de technische kant (lukte het iedereen om alle tools te gebruiken?) als 

 de proceskant (heb je voldoende vertrouwen in ons en je mededeelnemers om verder 

te gaan? En ben je bereid om het komende uur actief mee te doen aan alle 

werkvormen?). 

 

Live variant: 

Neem: 

 twee potten of vazen 

 een aantal groene pingpongballen voor “ja” of “wel” en 

 een aantal rode pingpongballen voor “nee” of “niet” 

Stel vervolgens een duidelijke vraag die met ja/wel of nee/niet beantwoord kan 

worden. 

Maak dat voor deelnemers helder is wat ja/wel en wat nee/niet is, bijvoorbeeld door 

gekleurde briefjes op de vazen te plakken of door het op de vazen te schrijven met glas-

pennen. 

Laat deelnemers in actie komen en hun antwoord communiceren via de middelen die jij 

ze daarvoor hebt verstrekt. 

Houd een gedegen nabespreking wanneer wenselijk of noodzakelijk. 

Pimp de werkvorm door meer Fun, meer Lef of meer Impact toe te voegen. Bijvoorbeeld 

door de vazen te vervangen door basketbalnetten en door ervoor te kiezen er geen 

individuele opdracht maar een teamopdracht van te maken. Have fun!    
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4. Energie Opwekken: Expeditie Energie! 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 hebben de deelnemers hun lijf even pauze gegeven van de welbekende 

computerhouding; 

 hebben de deelnemers lol en beweging gehad en 

 hebben de deelnemers weer energie voor 10 om door te gaan met de 

rest van de live online training. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal: We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Op een inzakmoment in de live online training 

Tijd:  5 tot 10 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: Powerpoint met spelregels Expeditie Energie in een pod met gedeeld 

document, chat, videopod voor de winnaar (voor wanneer de 

mededeelnemers ervoor kiezen dat de winnaar moet bewijzen dat ‘ie heeft 

gewonnen) 

Titel:  Expeditie Energie! 

 

Expeditie Energie! 

 

Introductie: 

Teveel computeren is hartstikke slecht voor je, zei mijn moeder altijd. Ze had gelijk… 

wanneer je maar door en doorgaat, dan kan je allerlei klachten krijgen. Zowel fysiek als 

mentaal. Om dat te voorkomen doen we even een energizer tussendoor, waarmee je 

zowel je lijf wakker schudt en je brein even rust geeft, zodat je daarna weer zo fris als 

een hoentje door kan met de rest van de training. 

 

Spelregels: 

 

Stap 1: De speluitleg begint. Zorg voor 

enthousiasme en energie in je stem. 

Probeer de deelnemers via jouw manier 

van doen aan te steken om er een 

energiek wedstrijdje van te maken. Op het 

scherm staat een sheet met de volgende 

tekst: 
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Stap 2: Wanneer deelnemers hebben 

begrepen wat de bedoeling is klik je sheet 

1 weg en toon je de volgende sheet, 

waarop je de items bekend maakt die zij 

mogen verzamelen (Laat dit niet eerder 

zien dan dat iedereen de basis-spelregels 

begrijpt. Dat voorkomt dat sommige 

deelnemers een voorsprong kunnen 

nemen.): 

 

 

Stap 3: Wanneer iedereen terug is, meld je 

als trainer/facilitator wie er zich als eerste weer heeft gemeld in de chat. Roep deze 

deelnemer uit tot “voorlopige winnaar”. 

 

Stap 4: Vraag vervolgens aan alle andere deelnemers of de winnaar zichzelf aan hen 

moet bewijzen. Als zij zeggen dat dit moet, dan vraag je de voorlopige winnaar zijn of 

haar camera aan te zetten om alle items te laten zien als bewijs. 

 

Nabespreking:  

Gebruik deze werkvorm hooguit als bruggetje naar het volgend onderdeel, maar houdt 

de nabespreking na deze energizer (geldt wat ons betreft voor alle energizers in het 

algemeen) zo kort mogelijk! 

 

Live variant: 

Gebruik dezelfde sheets en projecteer deze via een beamer. 

Live zijn er vele varianten mogelijk, wat je kiest is uiteraard afhankelijk van doel en 

doelgroep! 

Denk na over: 

1. Maak ik er een individuele of een teamopdracht van? Wat is meer van toepassing bij 

deze doelgroep en bij de doelen van deze training? 

2. Zorg ik ervoor dat er voldoende items zijn voor alle deelnemers of zorg ik er voor dat 

er niet voldoende items voor alle deelnemers zijn. Gaat de training bijvoorbeeld over 

strategie? Geef de werkvorm dan zo vorm dat mensen die strategisch nadenken voor 

ze gaan rennen daar een voordeel uithalen. 

3. Neem ik items op die makkelijk te grijpen zijn of neem ik items op waarvoor 

deelnemers nog iets moeten doen. Als de leerdoelen van de deelnemers bijvoorbeeld 

rond de vaardigheden lef tonen, onderhandelen of netwerken liggen kan je die 

vaardigheden heel mooi verwerken in deze werkvorm. 

4. … 

5. … 

Maak altijd bewuste keuzes, die het best aansluiten bij de leerdoelen van de 

deelnemers. 

Is het zinvol deze werkvorm in te richten rondom wie het eerst komt, die het eerst 

maalt of rondom wie eerst strategisch nadenkt voor ‘ie iets doet heeft een voordeel. 

Kies in het kader van de doelen!  
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5. Herhalen: 1 van de 8 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 hebben de deelnemers een aantal belangrijke zaken rondom het 

onderwerp van de training nog eens langs zien komen; 

 hebben de deelnemers kunnen toetsen wat zij daarvan hebben 

onthouden en 

 hebben deelnemers een wedstrijdje met elkaar gedaan, waardoor de 

meesten van hen extra gemotiveerd zullen zijn om beter te presteren 

en er weer energie is vrijgekomen voor het vervolg van de live online 

training. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal: We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Wij zetten deze werkvorm in op een moment dat het zinvol is om een 

aantal zaken die eerder aan bod zijn gekomen te herhalen en te toetsen. 

Tijd:  5 tot 10 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: Een flipagram - geupload op Youtube (MP4) en ingeladen via de pod 

‘document delen’ en een chat. 

Titel:  1 van de 8 

 

1 van de 8 

 

Introductie: 

Wie kent het programma 1 van de 8 nog? 

Karin vertelt dat het vroeger altijd feest was als ze dit programma op zaterdagavond 

mocht kijken. 

Mirjam vertelt dat ze het programma vooral kent van verhalen. 

We maken de koppeling naar de lopende band, naar de kracht van herhalen tijdens het 

leren, naar de invloed van een gezonde mate van spanning op herinneren en zo nog een 

aantal theoretische kaders. Daarna introduceren we het spel. 

 

Spelregels: 

Stap 1: Op je scherm zie je een filmpje (een flipagram). We tellen zo direct af van 8 

naar 0 en dan gaat de flipagram lopen. Zie de flipagram als een digitale lopende band. 

Je ziet elke paar seconden een afbeelding voorbij komen, een combinatie met (in dit 

geval) een logo van een online tool en de toepassing daarvan: 

 

 Trainedon – online draaiboek 

 Adobe – online trainingsruimte 

 Stormboard - online brainstorm 

 Socrative – online samenwerking 

 Trello - online to do lijst 
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 Kahoot – online gamebased leerplatform 

 Padlet - online prikbord 

 Ning - online Community 

 

Stap 2: Nadat de Flipagram is afgelopen vliegen wij een chatpod in. In die chatpod 

schrijf jij zoveel mogelijk online tools op inclusief de toepassing waarvoor je de tool 

kunt gebruiken. 

 

Stap 3: Nadat iedereen is uitgetypt laten we de Flipagram nog een keer zien. Je telt dan 

zelf (eerlijk ) hoeveel goede antwoorden je hebt gegeven. De persoon met de meeste 

goede antwoorden heeft gewonnen en wint de eeuwige roem! 

 

Voorbeeld (klik op de afbeelding hieronder om de Flipagram af te spelen): 

 
 

Nabespreking:  

Na afloop vragen we de deelnemers voor zichzelf te verzinnen op welk moment ze een 

dergelijke werkvorm zouden kunnen inzetten met hun eigen deelnemers. 

 

Live variant: 

Simpele vertaling naar een live training: speel de Flipagram af op de beamer en laat 

deelnemers daarna hun antwoorden op een flipover schrijven. 

 

Gepimpte vertaling naar een live training: Maak twee teams. Laat de teams de 8 voor 

hun meest waardevolle inzichten opschrijven op A-4-tjes. Laat de team A vervolgens in 

rap tempo langs team B lopen met de A-4-tjes met inzichten in het zicht. Laat team B 

vervolgens die 8 belangrijkste inzichten gezamenlijk op een flip-over-vel schrijven. 

Wissel daarna de rollen om (dus team B loopt met de briefjes langs en team A schrijft de 

antwoorden op een 2e flip-over. Laat – nadat het winnend team (het team met de 

meeste goede antwoorden) bekend is - de teams indien daar aanleiding toe is met elkaar 

in gesprek gaan, zodat ze elkaar vragen kunnen stellen, toelichten kunnen krijgen, 

opheldering kunnen vragen, etc.  
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6. Evalueren: Galgje 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm hebben de deelnemers kunnen aangeven: 

 Of de inhoud van deze IJsbreker interessant voor ze was 

 Of de vorm waarin we deze IJsbreker aanboden naar wens voor ze was 

en 

 Of ze in de eigen praktijk voldoende toepassingsmogelijkheden zien 

voor de werkvormen die we ze het afgelopen uur aandroegen. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal: We rekenen op 50 à 60 inschrijvingen per IJsbreker. We weten uit ervaring 

dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn. 

Moment: Wij zetten deze werkvorm in aan het eind van een virtual classroom. 

Tijd:  5 minuten 

Locatie: In de virtual classroom: https://parnasos.adobeconnect.com/IJsbrekers/ 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: 3 pods met vraag en antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk), 1 

whiteboard  

Titel:  Galgje 

 

Galgje 

 

Introductie:  

Wij zouden het enorm op prijs stellen wanneer we feedback van jullie ontvangen op het 

afgelopen uur. We willen dit doen via een heel spannend systeem, namelijk galgje. 

Hoewel we niet graag gaan “hangen” vragen we je wél om eerlijk te zijn in je 

antwoorden. We willen erg graag leren en verbeteren en dan is eerlijke feedback 

helpender dan sociaal wenselijke feedback. Geef alsjeblieft ook bij ieder antwoord een 

korte toelichting. Dus geef bij een nee vooral óók aan wat we de volgende keer anders 

moeten doen om er een ja van te maken. 

 

Spelregels: 

Stap 1: Jullie krijgen zo direct drie vragen voorgeschoteld. De antwoorden die je kunt 

geven zijn: 

 Ja, want … 

 Nee, maar wanneer jullie … volgende keer … doen dan kan het een ja worden en 

 anders, namelijk … 

 

Stap 2: Bij elke nee, zetten wij een streepje of een rondje. 

Wanneer jullie met zijn allen tien keer nee antwoorden, dan 

hangen wij aan de galg!  

 

Stap 3: Is deze uitleg voor iedereen helder? 
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Stap 4: Vraag 1: Was de inhoud van deze IJsbreker interessant voor je? 

Geef je antwoord in de poll en geef je toelichting alsjeblieft in de chat. 

Karin en ik tekenen zelf de galg aan de hand van de aantal nee’s die worden gegeven in 

de poll ;-) 

 

Stap 5: Vraag 2: Was de vorm waarin we deze IJsbreker hebben gegoten naar je wens? 

Geef je antwoord in de poll en geef je toelichting alsjeblieft in de chat. 

Karin en ik tekenen zelf de galg aan de hand van de aantal nee’s die worden gegeven in 

de poll ;-) 

 

Stap 6: Vraag 3: Kan je in je eigen praktijk voldoende met de werkvormen die we je in 

het afgelopen uur hebben aangedragen? 

Geef je antwoord in de poll en geef je toelichting alsjeblieft in de chat. 

Karin en ik tekenen zelf de galg aan de hand van de aantal nee’s die worden gegeven in 

de poll ;-) 

 

Voorbeeld: 

 

 
 

Nabespreking:  

Bedank de deelnemers voor hun hulp. Juich of huil al naar gelang of je hangt of niet . 

Vraag eventueel nog naar verzoeknummers voor onderwerpen de volgende virtuele klas. 

Waar liggen de behoeften? Welke thema’s zijn favoriet? 

 

Live varianten: 

Bij een korte training/weinig vertrouwdheid en veiligheid in de groep: Teken zelf de 

galg. 

Bij een langere opleiding/leergang en bij veel veiligheid en vertrouwen in de groep: laat 

deelnemers die ergens “nee” op antwoorden naar de flipover lopen en zelf het volgende 

deel van de galg tekenen.  
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7. Borgen: Een strip met een happy end 
 

 

Doelen: Na deze werkvorm: 

 heb je in kaart gebracht welke helpende en belemmerende factoren 

jouw omgeving jou na de training biedt; 

 heb je nagedacht hoe je de belemmerde factoren kunt omvormen naar 

helpende factoren en hoe je dit in jouw praktijk kunt toepassen en 

 heb je je (via Pixton) een beeld gevormd van jouw happy end waardoor 

de kans dat je dat happy end ook gaat behalen groter wordt. 

Doelgroep: (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren 

Aantal:  We rekenen op 200 à 250 deelnemers per seizoen. 

Moment: We bieden deze werkvorm aan aan het eind van de IJsbreker-reeks seizoen 

2016. 

Tijd:  20 - 30 minuten 

Locatie: Thuis 

Randvoorw: Geen 

Materiaal: Pixton (www.pixton.com) 

Titel:  Een strip met een happy end 

 

Een strip met een happy end 

 

Inleiding:  

De omgeving bepaalt wat je doet (gedrag) en soms ook wie je bent (identiteit). De 

omgeving kan een verandering vergemakkelijken of juist moeilijker maken. In een strip 

met een happy end mag je de omgeving en je tegenspelers zo uitkiezen dat zij helpend 

voor je zijn en jij jouw voorgenomen gedragsverandering na de IJsbrekerreeks 2016 met 

gemak tot een succes kunt maken. 

 

Spelregels: 

 

Stap 1: Breng in kaart welke belemmerende factoren je denkt tegen te komen als je na 

de training weer “thuis” (in je gewone leef- of werksituatie) bent en je jouw 

voorgenomen gedragsverandering in de praktijk wilt toepassen en volhouden. 

 

Stap 2: Ga naar http://www.pixton.com/nl/create en maak de eerste helft van JOUW 

strip: 

a) Kies een stripfiguur dat op jouw lijkt. Je kunt enorm veel personages kiezen: 

man/vrouw, blond/donker, lang haar/kort haar, ga zo maar door. Kies er één die in 

de buurt komt van hoe jij er uitziet. 

b) Kies een omgeving die past bij (of symbool kan staan voor) jouw situatie “thuis”. Je 

kunt talloze omgevingen kiezen (een kantoor, een schoolplein, een weg, een stad, 

een landelijke omgeving of als je de tijd na de training echt niet ziet zitten een 

woestijn of een onbewoond eiland ). 
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c) Kies als je wilt tegenspelers, tekstballonnen en alles wat je verder nodig hebt om de 

strip zo te maken dat hij representatief is voor de periode na de training. 

N.B. We denken niet dat het nodig is, echter kijk als je hulp nodig hebt op deze pagina 

voor de super-gemakkelijke en Nederlands-ondertitelde filmpjes waarin alles over 

Pixton erg duidelijk wordt uitgelegd. 

 

Stap 3: Fantaseer hoe jouw strip vanaf hier zal verlopen richting een voor jou very 

happy end. Dat is een einde waarin jij jouw voorgenomen gedragsverandering in de 

praktijk bent gaan toepassen én hebt volgehouden! 

 

Stap 4: Ga terug naar Pixton en maak daar de tweede helft van jouw strip: 

d) Kies als je het nodig vindt een ander stripfiguur om verder te gaan. Eentje die meer 

lijkt op de Hulk, Superman, Spiderman, Spider woman of Mega Mindy bijvoorbeeld? 

e) Kies nu een omgeving die voor jou helpend gaat zijn. Misschien wordt jouw kantoor 

wel een skigebied, wordt jouw huis wel een kerk of wordt jouw (symbolisch) 

onbewoond eiland wel een pretpark? 

f) Kies nu tegenspelers, tekstballonnen en alles wat je nodig hebt om de strip zo af te 

maken dat jij er zeker van bent dat jij jouw voorgenomen gedragsverandering in de 

praktijk gaat toepassen én blijft volhouden! 

 

Stap 5: Maak voor jezelf overal waar de strip symbool staat voor iets de praktische 

vertaalslag: Wat betekent dit in mijn dagelijkse praktijk? Hoe gaat die omgeving of die 

tegenspeler voor mij het verschil maken? Welk gedrag ga ik in die nieuwe omgeving of 

met de nieuwe tegenspeler wél gemakkelijk vertonen terwijl dat in die oude situatie 

niet gemakkelijk zou gaan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die nieuwe situatie “in het 

echte leven” ook creëer? 

 

Stap 6: Verzin een manier om jezelf eens in de zoveel tijd richting strip te dirigeren. 

Hang de strip boven je bed, stel een reminder in op je telefoon, zorg dat je ‘m ziet als 

je tanden gaat poetsen en doe wat nodig is om jou tot jouw “En je leefde nog lang en 

gelukkig” te brengen. 
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Slotwoord 
 

 

Beviel dit E-book je en heb je interesse in meer waardevolle informatie? 

In 2017 geven we weer vijf keer een live online IJsbreker, waarvoor wij doelgerichte live 

online werkvormen ontwerpen en faciliteren, met als gevolg dat we samen met de 

deelnemers experimenteren met online werkvormen in de virtuele klas: 

1. dinsdag 14 februari om 20:00 uur over “Verleiders”; 

2. dinsdag 23 mei om 20:00 uur over “Opwarmers”; 

3. dinsdag 19 september om 20:00 uur over “Energizers”; 

4. dinsdag 28 november om 20:00 uur over “IJsbrekers” en 

5. dinsdag 19 december om 20:00 uur een speciale Kerst-editie. 

 

Daarnaast kan je vier keer per jaar meedoen met een live online Breinbreker, waarvoor 

wij doelgerichte online interventies ontwerpen en faciliteren, waardoor wij samen met 

onze deelnemers tot creatieve oplossingen komen: 

 

1. dinsdag 10 januari live online Mastermind over een trainersvraagstuk; 

2. dinsdag 4 april live online Mastermind over een ondernemersvraagstuk; 

3. dinsdag 29 augustus live online Mastermind over een trainersvraagstuk, en 

4. dinsdag 24 oktober live online Mastermind over een ondernemersvraagstuk. 

 

 

Doordat jij het E-book hebt aangevraagd en gelezen, krijg je van ons een GRATIS 

deelname aan de IJsbreker van 10 januari 2017 cadeau!  

Meld je aan via onderstaande link en gebruik deze couponcode: IJSBREKERS-2017 ¹ 

 

Opgeven voor GRATIS deelname aan de IJsbreker van 10 januari 2017 

kan hier! 

 

Maar… je kunt er ook voor kiezen om aan de hele serie van 9 IJsbrekers en Breinbrekers 

mee te doen voor de prijs van 2 trainingen, € 98 excl. btw inclusief het E-book met de 

beste live en online werkvormen uit de IJsbreker-reeks van 2017 dat in december 2017 

verschijnt. Dit aanbod geldt tot en met 7 januari 2017.  

 

Opgeven voor de hele serie IJsbrekers in 2017 voor € 98 kan hier! 

 

Persoonlijk contact gewenst? 

Mail of bel ons gerust! 

Mail naar karin@karinhornstra.nl of bel 06-48505782 

Mail naar mirjam@despeelacademie.nl  of bel 06-45436803 

 

 

¹ Let op dat je op de groene button naast het couponveld klikt om de korting door te voeren, en vervolg 

het hele betalingsproces om van deelname zeker te zijn. 
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