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Het nieuwe tijdperk van jeugdwerk en sociaal 
ondernemerschap 
Voor jongeren is het vinden van een baan een van de belangrijkste doelen in hun leven, 

om dat het een instrum ent is waarm ee ze zelfvoorzienend kunnen worden. Uiteraard 

verschillen jongeren m et een visuele beperking hierin niet van hun leeftijdsgenoten. Sociaal 

actief zijn, het verbreden van hun horizon en hun m entale balans zijn ook voor hen 

essentieel. Het is zo dat zij extra m oeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven, 

bijvoorbeeld rond m obiliteit, onderwijs en ontspanning. Dit kom t door gebrekkige 

ruim telijke ordening, vervoer en onderwijs, m aar ook door het gebrek aan bewustzijn van 

het grote publiek over problem en die verband houden m et visuele beperkingen. Een groot 

aantal onderzoeken heeft aangetoond dat volwassenen m et een visuele beperking lagere 

niveaus van psychosociaal welzijn rapporteren in term en van geestelijke gezondheid, 

sociaal functioneren en kwaliteit van leven. 

Sociaal ondernem erschap, dat we in een hoofdstuk verderop in detail bespreken, is een 

van de beste bestaande instrum enten voor het creëren van werkgelegenheid voor m ensen 

m et een handicap of een andere achterstand. Toch zijn sociale ondernem ers vaak m ensen 

die niet behoren tot de groep die baat zou hebben bij die bepaalde sociale ondernem ing. 

Jongeren m et een visuele beperking m oeten het vertrouwen opbouwen en de 

vaardigheden verzam elen die nodig zijn om  zich om  te vorm en tot sociale ondernem ers. 

Het opbouwen van deze vaardigheden, van vertrouwen en van veerkracht vereist het 

bereiken van bewustzijn op verschillende niveaus. 

Bew ustw ording en het ter beschikking stellen van de nodige werkinstrum enten voor 

m ensen m et een visuele beperking volgens de speciale behoeften van het individu. 

De werkplek en de werkom standigheden kunnen de psychologische en fysieke 

gezondheid van een persoon m et een visuele beperking beïnvloeden. Het recht van 

m ensen m et een visuele beperking op gelijke toegang tot de arbeidsm arkt staat buiten kijf. 

Dit om vat ook de m ogelijkheid om  over de juiste arbeidsm iddelen te beschikken om  in een 

gezonde werkom geving de kost te verdienen. Bovendien m oeten aangepaste of 

gespecialiseerde apparatuur en persoonlijke hulp beschikbaar zijn. Daarbovenop zijn 

beroepsopleiding, beroepskeuzevoorlichting en arbeidsbem iddeling ook nodig. Zo krijgen 

de personen m et een visuele beperking die een baan willen vinden ook effectief de kans 

om  dat te doen. 

Heel wat aanpassingen zijn vaak eenvoudig te regelen, zoals het aanpassen van de 

verlichting, com m uniceren via voicem ail of e-m ail in plaats van inform atie m et de hand op 

te schrijven, bestandsform aten gebruiken die gem akkelijk te interpreteren zijn m et behulp 

van spraaksoftware. Ook het labelen van werkplekapparatuur, gereedschappen of andere 
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Sociaal ondernemerschap 

Sociaal ondernem erschap is het opstarten van een bedrijf of een andere organisatie (o.a. 

niet-gouvernem entele organisaties) voor het ontwikkelen, financieren en im plem enteren 

van oplossingen voor diverse sociale, culturele, econom ische of andere problem en. Bijna 

iedereen kan sociaal ondernem er worden, ongeacht zijn of haar loopbaan of 

professionele achtergrond. De vereiste is dat de ondernem ing ofwel m ensen in een 

achterstandpositie tewerk stelt, ofwel producten en diensten voor m ensen in een 

achterstandspositie creëert, die deze laatsten zonder of bijna zonder kosten verkrijgen. M et 

andere woorden, sociaal ondernem erschap is het zoeken naar de rol die het bedrijfsleven 

kan spelen om  sociale en econom ische problem en op te lossen. 

Er zijn tal van redenen voor de populariteit van sociaal ondernem erschap. Het is 

intrigerend om dat het m eestal wordt ondersteund door innovatieve ideeën en m et succes 

nieuwe producten en/of diensten creëert die een substantiële verbetering in het leven van 

m ensen brengen. M aar dat is niet het enige. Sociaal ondernem erschap gaat verder dan 

dit alles en geeft een duidelijk signaal af over de noodzaak van sociale verandering. Het 

geeft een voorbeeld van hoe m ogelijk en uitvoerbaar dergelijke activiteiten kunnen zijn, 

waarbij ze zich terugbetalen aan degenen die ze hebben geïnitieerd en een langdurig, 

transform erend voordeel voor de sam enleving hebben. Dit onderscheidt zulke 

ondernem ers van alle andere. 

Sociaal ondernem erschap is zo aantrekkelijk, juist om dat het veel belooft. Als de beloofde 

voordelen niet worden waargem aakt om dat e ondernem ing econom isch te inefficiënt is, 

zal het sociaal ondernem erschap zijn doel voorbijschieten en zal de aantrekkingskracht 

ervan verloren gaan. Daarom  is een zorgvuldige vorm geving van alle ondernem ings- en 

econom ische aspecten noodzakelijk als we ook het sociale elem ent van het initiatief tot 

een succes willen m aken. 

Het woord ondernem erschap heeft een positieve en een negatieve kant. Aan de positieve 

kant heeft het een speciaal, uniek verm ogen om  kansen aan te voelen en te grijpen, om  

iets nieuws in de wereld te creëren. Aan de negatieve kant heeft ondernem erschap een 

bepaalde periode nodig voordat de werkelijke im pact ervan zichtbaar wordt. 

Is ondernem erschap gewoon creativiteit, vastberadenheid, en het zien van kansen? 

Hoewel deze en andere gedragskenm erken zeker belangrijke zijn en aanwijzingen geven 

aan potentiële investeerders, is dit niet het hele verhaal. Deze beschrijving kan nam elijk 
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n voor de em

handelen o

anderen in

n leven o

r de gebrek

ren zich in h

m ogelijkhe

oed wordt 

, roepen de

te gebruike

p wordt gen

ituatie vanu

rvan kijken

doen. Zo 

terwijl de g

en 'denkhoe

rde waarin

r een creati

concentrer

je? W at kun

oplossen? Z

atie? 

oed denken

m otionele i

op basis va

n de groep.

onder een 

ken in het p

het zonlicht

eid. W elke vo

t gedragen

e andere ho

en en zorge

nom en. 

uit een nieu

kunnen ind

groep een 

ed' een tijd

n de groep

tief probleem

ren zich op

n je uit deze

Zo niet, kun 

n creatief, e

input in de d

an gevoelen

zwarte w

lan, vind de

t - ze m oete

voordelen he

n door de 

oeden op o

n er voor d

uwe invals

dividuen bin

kwestie be

dje kan opze

p de versc

m oplossing

p de feiten

ze inform ati

je er dan r

een kritieklo

discussie. Z

ns. Ze zijn g

wolk! Ze 

e obstakels

ten positief 

heeft het? 

facilitator

om  hun m a

dat elke opt
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shoek te 

innen de 

espreekt. 

etten, en 

chillende 

gsproces 

n. W elke 

tie leren? 

rekening 

oze, vrije 

Ze staan 

gevoelig 

m oeten 

s! 

fdenken, 

r(en). Ze 

anier van 

tie vanuit 



2. Social 

 

W it, Gro

deelnem

handen

Een situ

Tijd: 

30-60 m

Bron: (B
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oen, Rood, 

m ers deze 

n houden. 

uatie of een 

m inuten 

Bono, 1985) 

rship 

Zwart, Gee

niet willen

nonderwerp

 

el en Blauw

n dragen, 

rp om  te ana

w papier en

kunnen ze

alyseren. 

n tape om  d

e gewoon h

de "hoeden

het gekleu

n" te m aken

urde papier

60

n. Als de 

r in hun 



2. Social 

 

Leerdoe

Deze m

com m u

Beschri

De faci

scenari

- Stel je 

team  w

wat com

- Een p

discuss

- W at zo

De facil

Benodig

Fluostift

noteren

Tijd: 

20 m inu

lentrepreneur

7. M

oel: 

m ethode m

unicatieve v

rijving: 

ilitator vraa

rio te bespre

voor dat je

waarm ee je

m m unicatie

aar m ense

sie dom iner

ou je kunne

ilitator kan d

igdheden: 

ft, flipchart, 

n. 

uten 

rship 

M ijn team

m oedigt e

vaardighede

agt alle de

eken: 

e een bedrij

e aan je nie

eproblem en

en doen al h

ren en dat a

en doen om

de belangrij

eventueel m

m  faciliter

en groep 

en wannee

elnem ers o

ijf hebt en e

ieuwe onde

n zijn binnen

het gepraa

andere dee

m  deze dyna

ijkste strateg

m ateriaal v

ren 

aan om  

er ze zelf ee

om  in een

en ontm oe

ernem ersav

n de groep

at, ze lijken 

elnem ers he

am iek te he

gieën van d

voor facilita

 

na te de

en leider zou

n halve cirk

eting hebt m

vontuur beg

p.  

zich er niet

et zat zijn en

elpen veran

de groep no

atoren m et 

enken ove

uden zijn. 

kel te zitten

et je m ede

gint, en het

t van bewu

n buitenspe

nderen? 

oteren. 

een visuele

er facilitere

n en het v

ewerkers of

t is duidelij

ust te zijn d

el gezet wo

le beperkin
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ende en 

volgende 

fm et het 

ijk dat er 

at ze de 

orden.  

ng om  te 



2. Social 

 

Leerdoe

Vertrouw

Beschri

Een spe

persone

Vooraa

gooien

eenvou

schoud

waar ze

W annee

blinddo

zat, doe

Ga doo

em m er 

winnaa

deelnem

evenvee

Benodig

Blinddo

Tijd: 

10 m inu

Vragen

 H
 W
 D

v

lentrepreneur

8. 

oel: 

uwen opbou

rijving: 

el voor m in

en in de gro

an in de zaa

. De persoo

udigweg op

ders van de

e het werpb

er een dee

oek verwijde

et dan een 

or m et dit 

rhebben ge

ar en dan m

m ers ongel

el objecten 

igdheden: 

oeken, voorw

uten 

n voor discu

Hoe voelde
W as het m o
Denk je dat
verbeteren

rship 

“Snake” 

uwen en ler

nstens 5-6 d

roep, om  zic

al staat een

on achterin

p de schou

e persoon v

bare voorw

elnem er he

eren en he

blinddoek o

proces totd

eplaatst. Al

m oet het d

lijkm atig zij

in de em m

rwerpen om

ussie: 

e je je tijden
oeilijker voo
t vertrouwe
? 

– team  w

ren function

deelnem ers

ch op te spl

n em m er, en

n de lijn zal 

uders van 

voor hen z

erp zullen l

et werpbare

t ziende tea

om . 

tdat alle de

ls er m eer 

de andere 

ijn, zal het te

er hebben 

 in de em m

ns dit spel?
or u om  te l
en belangrij

w ork vaar

neren als ee

rs. Vraag de

litsen in tea

en iedereen

l de deelne

de persoo

zal tikken, e

laten vallen

re voorwerp

am lid word

eelnem ers 

dan één te

team s aan

team  m et d

n laten valle

m er te gooie

leiden of te 
ijk is in een t

 

rdigheden

en team  

e deelnem e

m s van 3-7

n krijgt een v

em ers rond

on voor he

en dan na

n. 

p in de em

den. De per

aan de wo

eam  is, is h

nm oedigen

de m inste le

n als het gr

ien, em m er

volgen en w
team  en zo

n spel 

ers, afhanke

7 personen

voorwerp o

d de cirkelba

en te tikken

ar de em m

m er laat va

rsoon die a

orkshop ee

het eerste te

n tot ze ook

leden blijven

rootste team

rs, touw/ban

waarom ? 
o ja, hoe zou

kelijk van he

. 

om  in die em

arrière leid

n, die dan

m er geleid 

vallen, zal h

achteraan i

en voorwer

team  dat ein

k eindigen

n draaien t

m . 

and voor ba

u je het 
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et aantal 

m m er te 

den door 

n op de 

worden 

hij/zij de 

in de lijn 

rp in de 

indigt de 

. Als de 

totdat ze 

rrière 



2. Social 

 

Leerdoe

Verbete

een ade

Beschri

De dee

Bijvoorb

een blin

persoon

als zien

zijn van

beslisse

Benodig

Optione

Tijd: 

20 m inu

Vragen

 W

 W

 W

 

 W
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9.  

oel: 

ering van de

equate m an

rijving: 

elnem ers v

beeld: "M oe

linde of als 

n als een b

nde m oet w

n beide st

en wiens ka

igdheden: 

eel: papier e

uten 

n voor discu

W at was he

W at was he

W as het m

invloed van

Is het u gelu

W at is volge

rship 

Overtuig

e vaardighe

nier. 

vorm en dri

et een pers

een ziend

blinde beha

worden bes

tandpunten

ant ze kieze

en potloden

ussie: 

et m oeilijks

et prettigst e

m oeilijk voo

n hun reacti

lukt om  goe

ens u de be

 

gingsvaar

eden om  te

rie groepen

soon m et e

de". Groep 

andeld m oe

schouwd. G

n. Zij m oet

en. Een spe

n of bord m

st voor u in d

en het gem

or u om  de

ties op uw p

ed te luistere

este m anie

rdigheden

e overtuigen

n en kiezen

een laag ge

1 m oet ied

et worden. 

Groep 3 za

ten goed 

l voor m ins

et bijbehor

deze taak?

akkelijkst?

e anderen

prestaties?

ren en te be

er om  een d

n 

n, te presen

n een ond

ezichtsverm

dereen ove

Groep 2 m

al bestaan u

luisteren n

stens 9 deel

rend schrijfm

n te prober

egrijpen wa

discussie te 

nteren en te

derwerp vo

ogen beha

ertuigen va

oet bewijz

uit m ensen

naar de an

lnem ers - 3

fm ateriaal.  

ren overtuig

at anderen z

winnen? 

te argum ent

oor een d

andeld wor

an het idee

zen dat de p

n die niet o

ndere groe

3 in elke gro

igen? W at 

zeiden of vr
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teren op 

iscussie. 

rden als 

e dat de 

persoon 

overtuigd 

epen en 

oep. 

was de 

roegen? 



2. Social 

 

Leerdoe

Spreken

organis

Beschri

Deel uw

Kies ee

onderw

als het d

Benodig

Pen en 

Tijd: 

M inim u

Vragen

Onderw

politiek 

alle de

beperki

 

lentrepreneur

10.  

oel: 

n in het o

seren van g

rijving: 

w groep op

n onderwe

werp zijn. Ge

debat m ins

igdheden: 

papier om  

um  1.5 uur. 

n voor discu

werpen en d

geladen z

eelnem ers 

ing kan zijn

rship 

Debatten

openbaar, 

groepswerk

p in kleinere

erp en laat e

eef tijd om  

stens 1 tot a

notities te n

ussie: 

discussies k

zijn voor uw

in de gro

n: M ensen m

 

n  

het creëre

kzaam hede

e team s. 1 o

elke spreke

te discussië

anderhalf uu

nem en.  

kunnen zich

w groep de

oep het ee

m et een visu

en en belu

en. 

of 2 deelnem

er beslissen

iëren en arg

ur duurt. 

h over alles

eelnem ers o

ens zijn. E

suele beper

uisteren van

m ers word

n of ze voor 

gum enten o

s uitstrekken

of onderwe

Een m ogeli

rking kunne

n logische 

en aangew

rof tegen de

op te bouwe

n. Verm ijd o

erpen waar

lijke onderw

en elke job d

e argum en

wezen als s

e uitspraak

en. Het is h

onderwerpe

rover de m

werp rond 

doen die ze
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nten, het 

sprekers. 

k van het 

het beste 

en die te 

eeste of 

visuele 

e willen. 



2. Social 

 

Leerdoe

Helpt de

Beschri

6 tot 10 

E

k

W

k

Tijd: 

15-20 m

Vragen

 W

 
k
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11.  

oel: 

eelnem ers 

rijving: 

personen 

Stap 1 

Elk groeps

invloedrijke

kennis/vrie

Stap 2 

W anneer ie

kenm erken

efficiënte le

m inuten 

n voor discu

W at voor kw

Zijn er situ

kunnen leid

rship 

Leidersch

analytische

slid deelt 

e leider bes

endin/relatie

iedereen zij

n waarvan 

eider hebbe

ussies: 

waliteiten m

uaties waar

iden tot irrita

 

hapskenm

e vaardighe

een verha

schouwt. H

ie. 

ijn/haar ver

zij denken 

en gem aakt

m oet een le

rin leidersc

atie of m islu

m erken 

eden ontwik

aal over ie

Het kan een

rhaal heeft 

dat ze de 

kt.. 

eider volgen

chap niet n

ukking? 

ikkelen. 

iem and die

n publiek fi

tgedeeld, b

persoon in

ns u hebben

nodig is, en

e hij/zij pe

figuur zijn o

bespreken 

n elk van d

n? 

n alle pogin

ersoonlijk 

of een pers

de deelnem

de verhalen

ingen om  te
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als een 

soonlijke 

m ers de 

n tot een 

te leiden 



2. Social 

 

Leerdoe

Het kijke

perspec

relaties 

Beschri

De dee

hebben

univers

E

w

D

p

p

o

Tijd: 

Ongeve

Vragen

 R

n

 H

 

lentrepreneur

12.  

oel: 

ken naar de

ctieven te v

sen wordt d

rijving: 

elnem ers v

n gedeeld -

siteit of op h

Stap 1 

Eén persoo

was. 

Stap 2 

Daarna ref

positieve a

persoon ee

om  zich te 

eer 15 m inu

n voor discu

Richt u zich

negatieve e

Hoe voelde

rship 

Silver Lin

e positieve a

verleggen. 

de groepsb

vorm en gro

- bijvoorbee

het werk. 

on deelt ee

flecteert de 

specten va

en eigen ne

focussen op

uten 

ussie: 

h m eestal o

ervaring? D

e u zich doo

 

ning 

aspecten va

Door het d

inding bevo

oepen van 

eld door sa

en ervaring 

tweede pe

n de ervari

egatieve er

p de positie

op de posit

enkt u dat m

or deze acti

an een 'neg

delen van e

orderd. 

ten m inste

am en aan 

uit die sam

ersoon op d

ring (dat is d

rvaring, en 

ieve aspecte

itieve aspec

m ensen ler

tiviteit? 

gatieve' erva

ervaringen 

te twee per

een projec

m enwerking

dezelfde er

de 'zilveren

deze keer 

ten ervan. 

cten van uw

ren van de 

aring helpt 

ontwikkelen

rsonen die

ct te werken

g die voor h

rvaring, m a

n rand'). Dan

is het aan 

w werk of o

negatieve e

tindividuen 

en m ensen 

e iets van 

n op schoo

hem /haar 

aar richt zic

n deelt dez

de eerste p

op uw pers

ervaring? 
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om  hun 

diepere 

ervaring 

ol, op de 

negatief 

ch op de 

ze zelfde 

persoon 

soonlijke 



2. Social 

 

Leerdoe

Een ac

ondern

deelnem

bedrijf o

Beschri

M ensen

h

v

d

d

Tijd: 

15 – 20 

Vragen

 W

 H

 

lentrepreneur

13.  

oel: 

ctiviteit afge

em ersvaar

m ers sam e

op te bouw

rijving: 

n kunnen in

Stap 1 

Zodra de d

'pitch' creë

hun doelm

voorspelling

(concurrent

Stap 2 

Stel in de

zogenaam

denkbeeldi

die de groo

m inuten 

n voor discu

W at heb je 

Hoe voelde

rship 

Shark Ta

eleid van 

rdigheden 

en een busi

en vanaf he

ndividueel o

deelnem ers

ren. Die m o

arkt wende

gen (verko

tie, gebrek 

e vorm  va

de 'haaien

ige invester

otste investe

ussie: 

geleerd va

e je je erbij?

 

ank 

een tv-pro

te dem on

inessplan o

et begin. 

of in groeps

s een plan h

oet de naa

en, een ge

oop, winst 

aan m idde

an een ro

n' (degene

ringen aanb

tering van d

an deze acti

? 

rogram m a 

nstreren. He

opstellen da

sverband w

hebben, kun

am  van hun

edetailleerd

t en m ark

elen) bevatte

ollenspel e

en die de

bieden). De

de haaien w

tiviteit? 

dat m ens

et doel va

at de stapp

erken, zow

nnen ze hu

n m erk, de 

d business-

ktaandeel) 

ten. 

een aantal 

e projecten

e winnende

weet te krijg

sen de kan

an deze a

pen schetst 

el zienden 

un aanbod o

'slogan' wa

en m arket

en potent

l uitverkore

n beoorde

e groep, of 

en. 

ns geeft o

activiteit is 

t om  een su

nals slechtz

of de zogen

aarm ee ze

tingplan, fin

tiële bedre

enen aan 

elen en ev

findividu, is 
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om  hun 

dat de 

uccesvol 

zienden. 

naam de 

e zich tot 

inanciële 

eigingen 

als de 

ventueel 

degene 



2. Social 

 

Leerdoe

Vertrouw

Beschri

De oefe

In deze

groep 

deelnem

achter 

voorgan

delen, m

De oefe

vertellen

vertellen

door iem

een m e

Benodig

M icro’s 

Tijd: 

40 m inu

Vragen

 

 H

 H

 H

Bron:(Ar

lentrepreneur

14. V

oel: 

uwen opbou

rijving: 

ening is ges

e oefening 

van drie o

m ers staat 

de andere

ngers één 

m et behoud

fening is e

n van zijn 

n, wat een 

m and ande

eer zelfverze

igdheden: 

kunnen ha

uten of lang

n voor discu

Is het doel b

Hoe voelde

Hoe zit het 

Hoe voelde

ristidou, 20

rship 

Verbatim

uwen, actie

schikt voor g

worden de

optreedt, d

tvoor de an

re twee. De

of twee zin

d van de in

echt bevrijd

eigen verh

heel ander

ers aan het

ekerde m an

andig zijn 

ger 

ussie: 

lbereikt en h

e je je toen 

tm et het de

e je je bij he

017) 

 theater 

eve luistersk

groepen va

e deelnem

doen de a

nderen in d

e persoon 

innen per b

tonatie, de 

dend. Als e

halen, zal h

re ervaring 

t publiek ve

nier te spre

hoe? Hoe v

je de verha

elen van je e

et horen van

(Laat m ij 

kills ontwikk

an een veelv

ers verdee

anderen di

de vorm  va

n die achte

beurt. Daarn

em otie en 

een verleg

hij/zij dat v

is. Dan wor

erteld. Gelei

eken. 

voelde je je 

alen van an

eigen verha

n je verhaa

het zegg

kelen 

lvoud van d

eld in groep

ienst als p

an een drie

eraan staa

rna m oet d

de stem kra

gen persoo

verm ijden d

rdt zijn/haa

idelijk aan l

in het begin

nderen hard

alen door h

l, verteld do

en in plaa

drie persone

pen van d

publiek. Een

iehoek - éé

at fluistert n

ie het luido

acht van deg

on problem

door ander

ar eigen ver

leert een ve

in en aan he

dop m oest v

et te fluister

oor iem and

ats van jo

en. 

drie. Terwijl 

n groep v

én deelnem

naar één 

op m et het 

egene die flu

en heeft m

rm ans verh

rhaal geflui

erlegen per

et eind? 

vertellen? 

ren? 

d anders? 
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ou) 

lde ene 

van drie 

er staat 

van de 

tpubliek 

luistert. 

m et het 

rhalen te 

isterd en 

rsoon op 



2. Social 

 

Leerdoe

Verantw

m oeten

Beschri

De oefe

groep t

objecten

dan no

m eer v

eerste in

Observe

instruct

stoppen

Benodig

Voorwe

verschil

Tijd: 

30 m inu

Vragen

 

 H

 H

Bespree

m aakt o

erop te 

de nod

een taa

lentrepreneur

15.  

oel: 

woordelijkh

n oplossen d

rijving: 

fening is ge

te zeggen: 

n is totaal 

og 5 m inute

vragen stelt

instantie he

veer het tea

ties te geve

n m et hun a

igdheden: 

erpen m et e

illend m ater

uten of lang

n voor discu

Is het doel b

Hoe voelde

Hoe heeft d

ek m et de d

om  een taa

wijzen dat 

dige opheld

ak niet af te 

rship 

Verantw

heid nem en

door het ne

eschikt voo

:"Op de ta

lverkeerd. U

ten om  de 

lt of m eer i

eeft opgedra

am  en de d

en. Laat de

activiteiten. 

een versch

riaal (hout, p

ger. 

ussie: 

lbereikt en h

e u zich toen

de tijdsdruk

deelnem ers

ak te volbre

tals zij gee

dering geeft

ronden.  

oordelijkh

n; jongeren

em en van e

r kleine gro

afel vindt u

U heeft 5 m

volgorde v

instructies v

ragen. 

dingen die 

e deelnem

illende vorm

plastic, stof

hoe? 

n ik weigerd

k uw gedrag

rs hoe en w

engen. M aa

n vragen st

ft, de hele g

kheid 

n m et een

eigen beslis

roepen (4 to

u 4 verschi

m inuten om

van deze ob

vraagt, her

e ze doen, 

ers na afl

rm  (bol, kub

f, rubber, en

rde m eer de

g beïnvloed

aarom  een

ak van de g

stellen en de

groep het r

n visuele b

ssingen. 

tot 6 deelne

illende obje

m  te bestud

bjecten te 

rhaal dan a

zonder ver

floop van d

bus, piram id

nz.) 

etails over d

d? 

n gebrek aa

gelegenhei

e verantwo

risico loopt 

beperking 

em ers). Beg

ecten. De v

deren wat d

verbeteren

alleen wat 

rdere inform

de tijd wete

ide, cilinder

de taak te g

an duidelijkh

id gebruik o

oordelijke vo

tom  fouten

die een p

gin door te

volgorde va

de objecten

n". Als iem a

tu hem  of 

rm atie, feed

ten dat ze 

r, ster, enz.

geven? 

kheid het uit

om  de dee

oor een pro
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