
Ready Steady Energize !
In bijeenkomsten in een lokaal is het heel gebruikelijk om even in beweging te komen. Hoe zou je dat ook in online bijeenkomsten kunnen
doen? We geven hier een aantal ideeën van kleine, online activiteiten waarmee je studenten even weg van hun laptopscherm jaagt. Ze bieden
alle een inkijkje in de leefwereld van de student – en daarmee vormen ze een prima manier om groepsvorming en binding te ondersteunen.

Three In a Row

Toon in je online bijeenkomst een 3×3-tabel in ieder vakje een plaatje van een
voorwerp. Kies voor voorwerpen waarvan de kans reëel is dat studenten die ergens
in huis hebben liggen, maar niet op handbereik van hun laptop. Bijvoorbeeld een
blikje, een zonnebril, een hamer. Maak de voorwerpen niet te specifiek. Studen-
ten gaan op zoek naar deze voorwerpen met als doel zo snel mogelijk horizontaal,
verticaal of diagonaal drie-op-een-rij te krijgen. Zodra ze voorwerpen hebben die
op zo’n rij passen, zeggen ze dat en tonen ze het in hun scherm. De docent is de
scheidsrechter.

Where’s my phone?

Verdeel je studenten in tweetallen en laat ze nummers uitwisselen. Studenten
moeten naar buiten gaan, elkaar bellen en dan omschrijven waar ze lopen. De ge-
sprekspartner moet hier iets over raden: bijvoorbeeld of het in de stad is, welke stad,
straat of park of . . . . De docent kan deze vraag bij de start inbrengen en eventueel
koppelen aan het inhoudelijke thema. Vanuit het oogpunt van privacy kan commu-
nicatie ook via MS Teams, mits studenten mobiel internet hebben. Spreek wel een
duidelijk tijdstip af waarop iedereen weer terug is bij zijn computer!

Top my P’s

Wie verzamelt de meeste objecten met een P? Studenten krijgen vijf minuten de
tijd om zo veel mogelijk dingen die met een P beginnen voor hun camera te halen.
Na vijf minuten wordt gekeken wie heeft gewonnen, nadat studenten eventueel een
toelichting op creatieve woordkeuzes hebben gegeven. Creatieve docenten kunnen
de letter P vervangen door een andere letter, maar het gebruik van Q en X wordt
afgeraden. Ook kun je –en dat is vooral leuk in kennismakingssituaties– niet alle
studenten dezelfde letter geven: bijvoorbeeld de beginletter van hun voornaam, of
een zelfgekozen letter die de anderen dan op basis van de voorwerpen moeten ra-
den. Die laatste variant leidt naar een nieuwe speldimensie: probeer de voorwerpen
zo te kiezen dat het moeilijk is de letter te achterhalen.

Toilet Paper Freak

Wie heeft de meeste toiletrollen in huis? Geloof studenten niet op hun blauwe
ogen, maar laat ze de rollen in beeld brengen; het liefst in een kunstig bouwwerk.
De wc-rol heeft in de coronatijd een sterke herwaardering ondergaan. Op YouTube
staan tal van filmpjes waarin de veelzijdigheid van dit vermaaksobject wordt ge-
toond. Dat inspireert natuurlijk! Als je studenten toch al veel wc-rollen om zich heen
hebben verzameld, kun je ze net zo goed meteen uitdagen om een van de challen-
ges uit die filmpjes uit te voeren. Bedenk wel dat de opleiding verantwoordelijk is
voor ongevallen die zich in het kader van de studie voordoen.

Costume
Party

Geef studenten de opdracht om in vijf minuten een andere outfit aan te trekken. Als
activiteit in de startfase van groepsvorming (storming-norming-performing-forming)
is zo’n opdracht misschien te oncomfortabel. Bij een hechte groep kan het echter
een heel ludiek activiteit zijn. Kies bijvoorbeeld voor een thema: kleurrijk, crimineel,
etc. Je kunt het ook een serieuze ondertoon geven: kleed je zoals je zou doen voor
een sollicitatiegesprek of een presentatie. Hoe dan ook blijkt dat modeschows heel
goed online kunnen.

Letter Bingo

Grabbel een letter. Vervolgens moet iedereen een object vinden dat met die letter
begint. De origineelste keuzes worden het meest gewaardeerd. Om er echt bingo
van te maken, kun je iedereen een bingokaart geven – iedere student kan een ei-
gen, unieke versie maken via online tools als myfreebingocards.com/bingo-card-
generator. Ook het grabbelen van letters kan natuurlijk worden geautomatiseerd,
maar je moet je als docent nou ook weer niet helemaal wegcijferen.

Number
Bingo

Grabbel een getal. Vervolgens moet iedereen gelijke objecten verzamelen waar-
van het aantal overeenkomt met het grabbelgetal. De technische uitvoering kan op
gelijke wijze plaatsvinden als bij die andere spetterende energizer, Letter Bingo – zie
de beschrijving aldaar. Je kunt ervoor kiezen je te beperken tot kleine getallen, maar
een of twee wat grotere kan ook best. Per slot van rekening heeft iedereen wel een
pak macaroni in huis.

Bit Player
Wie kan het snelst iemand anders voor de camera krijgen? Met name als snelle ken-
nismakingsactiviteit in een kleinere groep kan dit passend zijn. Het vormt immers
een natuurlijke aanleiding voor studenten om iets te vertellen over de persoon die
in beeld is – en daarmee over hun persoonlijke omgeving. Die ’iemand’ kan ook
worden opgerekt tot het dierenrijk.

H2O Challeng
e Wie kan het snelst een glas water opdrinken? Spreek wel van tevoren af hoe groot

dat glas moet zijn. Deze activiteit is met name geschikt voor stoere voltijdgroepjes.
Je komt er meteen achter wie vaak in de kroeg zit en daar kun je dan in het vervolg
van je cursus je pedagogisch handelen op afstemmen.

Can’t Judge a Book

De docent of een student noemt een kleur. Vervolgens moet iedereen op zoek
naar een boek waarvan de kaft deze kleur heeft. E-books zijn uitgesloten van me-
dedinging. Ook hier kan weer een kennismakingsactiviteit aan gekoppeld worden,
door studenten iets te laten vertellen over het boek. Voorkom hierbij dan wel dat je
’rondjes’ gaat maken, want niet iedereen zal iets te vertellen hebben en bovendien
zijn rondjes als snel langdradig – helemaal online.

Super Size Me
Doe een competitie: wie kan het voedingsmiddel vinden met de meeste calorieën
per 100g. Met deze activiteit bevorder je de gezondheid van je studenten op twee
manieren: (1) ze komen in beweging en bewegen is gezond; (2) ze worden zich be-
wuster van hun voedingskeuzes. Het is ook een originele manier om erachter te
komen wie er toevallig jarig is, want taarten zijn notoire caloriebommen.

My Favorite Cup

Pak je favoriete koffie- of theemok, breng die in beeld en vertel daarbij een verhaal.
Deze activiteit zal het met name goed doen bij wat belegener publiek. Voorkom
weer het maken van langdradige rondjes, door bijvoorbeeld te stemmen wat de drie
mooiste mokken zijn en alleen die een podium te geven. Snelle docenten kunnen
vlot schermfotootjes nemen van de mokken, om vervolgens een quiz te houden:
koppel de mok aan de student.

Triple T
Dit is de abstracte variant van de activiteit Three In aRow die hierboven al is beschre-
ven. In plaats van huishoudelijke objecten toon je nu juist plaatjes of woorden die
niet direct refereren aan voorwerpen in de omgeving. Het is nu aan de studenten
om te gaan associëren. Je kunt echter ook wél concrete voorwerpen tonen, maar
verbieden om die voorwerpen te tonen. Bijvoorbeeld: op de kaart staat een hamer,
maar studenten tonen hierbij een schroevendraaier of ander gereedschap.

Neighbourhood watch

Een leuke kennismakingsactiviteit: stuur studenten erop uit een foto in hun buurt te
maken. Die foto moeten ze vervolgens instellen als hun achtergrond in MS Teams,
zodat iedereen de rest van de bijeenkomst ’op locatie’ aanwezig is. Dat creëert met-
een een bijzondere sfeer. Zorg er in je lesvoorbereiding wel voor dat je ook een
slechtweerplan hebt.

Broker
Verdeel studenten in twee- of drietallen en stuur ze naar een breakoutroom. Laat ze
daar elkaar een rondleiding door hun huis geven: gewoon, met de laptop of telefoon
in de hand. Uiteraard hoeven niet alle kamertjes bezocht te worden. Je kunt studen-
ten bijvoorbeeld vragen om drie bijzonder dingen te laten zien, zoals een schilderij
aan de muur, de nieuwe aanbouw of hun quooker.

Tell me
Pim pam pet! Voor de wereldvreemden: je hebt kaartjes nodig met een aantal ca-

tegorieën en een rad om random letters te genereren. Dat rad kan goed online (bij-
voorbeeld randomwordgenerator.com). De categorieën zouden gewoon door de
spelleider van papier kunnen worden voorgelezen. Hoe dan ook, nadat er een cate-
gorie en een letter bekend is gemaakt, gaan studenten op zoek naar een voorwerp
dat hierbij past. Houd de categorieën dus huiselijk.

What’s In a Name
Zoek een voorwerp dat je kunt koppelen aan een persoon. Zo krijg je bijvoorbeeld

ezelsbruggetjes om namen te leren: Theo koppel je aan de knuffelbeer-leeuw, Irene
aan de sirene van de speelgoedambulance (of aan een spoel), etc. In groepen die
elkaar al kennen, zou je die voorwerpen aan eigenschappen kunnen laten relateren
teneinde een veilige sfeer te creëren.

Raindrops and Roses

Introduceer jezelf aan de hand van een voorwerp. Of toon een voorwerp waarmee
je iets vertelt over je stemming of over een recente ervaring. Deze werkvorm wordt
in de offlinewereld vaak gebruikt. Cursisten krijgen dan voorbereidend huiswerk zo’n
voorwerp mee te nemen, waarbij de helft het dan vergeet. Dat wordt online veel
leuker en spontaner!

Mr./Mrs.
X

Dit is de moderne variant van het klassieke spel ’wie is er niet’. Alle studenten krijgen
de opdracht de online meeting even te verlaten en over twee minuten weer terug
te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld even koffie pakken. De docent heeft inmiddels in
het geheim (per mail of persoonlijke chat) een student aangewezen die niet meteen
terugkeert. Het is aan de anderen om te raden wie ontbreekt. Zorg er wel voor dat
studenten niet de aanwezigheidslijsten uit MS Teams kunnen gebruiken. En vergeet
ook niet om de geheime student er op een gegeven moment weer bij te halen. . .

Book Club

Loop naar je slaapkamer en pak het boek dat je nu aan het lezen bent. Of haal je
leukste boek uit je boekenkast. Studenten kunnen vervolgens in een breakoutroom
elkaar hier in twee of drietallen over informeren. In plaats van een kennismakings-
activiteit kun je er ook een ander doel aan verbinden. Bij gevorderde studenten kan
het bijvoorbeeld gaan om het lastigste studieboek, of om het boek dat ze associëren
met een bepaald thema uit de cursus. Bij werkend professionals ligt een boek dat je
het meest heeft geïnspireerd in je beroepsuitoefening voor de hand.

Family Ties
Haal een familielid voor de camera. Dit is een variant op de activiteit Bit Player die

eerder al is beschreven. Bedenk wel dat niet iedereen op alle momenten familiele-
den voorradig heeft. Daarom is dit minder geschikt als gezamenlijke opdracht voor
alle studenten. Maar er zijn omstandigheden waarin het heel leuk kan zijn: bijvoor-
beeld in deeltijdgroepen in een coronapiek, wanneer alle kinderen thuisonderwijs
genieten.

Pet Shop
Haal je huisdier voor de camera. Ook dit is een variant van Bit Player. Huisdieren

zijn een veilige vorm van kennismaking, omdat studenten hier vaak een emotionele
band mee hebben die ze niet in een ingewikkelde taal hoeven te uiten. Uit weten-
schappelijk onderzoek is gebleken dat allergische reacties op huisdieren niet via een
online communicatiekanaal kunnen optreden.

Image Search
Geef een foto-opdracht. Bijvoorbeeld om een straatnaambord te fotograferen of

een object dat voor een bepaalde beroepsgroep relevant is. Bedenk of dit binnen of
buiten moet worden uitgevoerd en pas hier de tijd die je voor deze activiteit neemt
op aan. Studenten plaatsen de foto in de chat.

Passer-by
Neem een kort interview af met een willekeurige passant op straat. Dat interview

kun je natuurlijk prima koppelen aan inhoudelijke cursusdoelen. In interviews kan
gevraagd worden naar een mening over een actuele kwestie, of naar kennis over
een bepaald onderwerp. Het interview kan meestal beperkt blijven tot één vraag.
Als alle studenten vervolgens weer samen zijn in de online bijeenkomst, heb je een
rijke ervaringskennis om uit te wisselen!

Scavenge
r Hunt™

Maak tweetallen van studenten. Student A vertelt student B zijn locatie. Student B
zoekt die op in Google maps en stuurt vervolgens student A erop uit. Via de mobiele
telefoon geeft hij instructies: sla links-af, loop rechtdoor, etc. De aanwijzingen mo-
gen niet refereren aan straatnamen. Het is de bedoeling dat student A zo een rondje
loopt van ongeveer 500m. Als student A niet eindigt bij het punt waar hij was be-
ginnen, is er iets fout gegaan. De rollen worden dan omgedraaid, zodat student A
wraak kan nemen.

Don’t Move!™

Een van de studenten krijgt in het geheim de opdracht om de achtergrond in MS
Teams te vervangen door een foto en vervolgens zelf uit beeld te gaan. De student
maakt hiertoe eerder in de bijeenkomst al een schermfoto. Op die manier lijkt het
net alsof de student nog gewoon deelneemt aan het gesprek. Het zal de andere
studenten niet meteen opvallen dat dit gebeurt. Op een bepaald moment krijgen
de andere studenten de instructie zo stil mogelijk in beeld te zitten. De vraag is nu
wie enkel via de foto in beeld is. Zodra een student dit denkt te weten, wordt dat
gezegd; maar is het fout, dan heeft de student daarmee verraden dat hij of zijn geen
foto is.

Irene van der Spoel & Theo van den Bogaart
Wil je getuige zijn van het ontstaan van deze energizers?
Bekijk dan ons filmpje op stream.hu.nl/players/kbSpk2bS-pqjetWCJ.html
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