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Doel van het spel 
Het spel ‘SHARE’  is een middel om in gesprek te gaan en de reflectie te bevorderen. Een spel 
om te spelen met leerlingen. Het spel ‘SHARE’  biedt de mogelijkheid om op een leuke, 
ontspannen en prikkelende manier met elkaar in gesprek te raken over de ervaringen vanuit 
de stage. Het spel biedt iedere leerling de mogelijkheid om (moeilijke) items te bespreken 
met behulp van de vragen, opdrachten, beweringen en stellingen die op de kaarten vermeld 
staan. Iedere speler pakt om de beurt een kaart  naar keuze en beantwoord de vraag of 
reageert op de stelling. De begeleider helpt indien nodig het gesprek op gang te brengen en 
zal regelmatig doorvragen.  
 
Bestanddelen: 

 Kaarten ingedeeld in 6 categorieën 

 1 verzamelkaart met wensen 

 1 verzamelkaart met smileys 
 

Handleiding  

Het spel bestaat uit 120 kaarten ingedeeld in 6 categorieën: 
1. Rode kaarten: hebben betrekking op ‘voelen’ 
2. Blauwe kaarten: hebben betrekking op ‘denken’ 
3. Witte kaarten: hebben betrekking op ‘willen’ 
4. Groene kaarten: hebben betrekking op ‘doen’ (gedrag) 
5. Gele kaarten: hebben betrekking op ‘kunnen’ (kwaliteiten) 
6. Oranje kaarten: hebben betrekking op overtuigingen. 

Elke categorie heeft ook 4 jokerkaarten. Als een joker wordt gepakt, mag de leerling een 
eigen vraag stellen aan één van de groepsgenoten. 
 

De spelregels 

 Het spel kan gespeeld individueel met een begeleider gespeeld worden 

 Het spel kan gespeeld worden in tweetallen met een begeleider 

 Het spel kan gespeeld worden in een groepje van maximaal 4 met een begeleider 

 Het spel kan gespeeld worden met leerlingen die stage lopen en terug komen van stage 
(na blokstageweek, op terugkomdag e.d., meerdere keren gedurende de gehele 
opleiding) 

 Schud de kaarten per categorie goed door elkaar 
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 Leg de kaarten van de verschillende categorieën in 6 stapeltjes omgekeerd op tafel, per 
kleur  

 Leg de verzamelkaart met smileys op tafel 

 Leg de verzamelkaart met wensen op tafel 

 De startende speler pakt één kaart  naar keuze 

 Na het voorlezen van de kaart beantwoord de deelnemer de vraag/stelling/opdracht of 
bewering die op de kaart staat beschreven 

 Met de klok mee naar de volgende speler 

 Begeleider vraagt door, vooral op emotie, overtuiging en wensen van de leerling 

 De begeleider kan, indien hij dit zinvol acht, meerdere deelnemers dezelfde vraag laten 
beantwoorden 

 Sommige kaarten zijn ‘groepsopdrachten’ 

 De kaarten kunnen ook door elkaar heen worden gebruikt op een stapel 
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1. Rode kaarten -  Voelen 

   
1. Ben je blij met je stage? Leg uit! 
2. Hoe bevalt het op je stage? 
3. Waar ben je trots op? 
4. Waar ben je vrolijk van geworden ? 
5. Wat vond je lastig om te doen? 
6. Waar heb je energie van gekregen? 
7. Ik wil me graag nuttig voelen 
8. Een goede sfeer is belangrijk 
9. Ik wil geen hulp vragen 
10. Beschrijf in drie woorden het gevoel dat je hebt over je stage 
11. Geef je stage een cijfer van 1 tot 10. Leg uit waarom! 
12. Kies een smiley uit die het beste past bij hoe je je voelt over je stage. Vertel waarom 

je voor die smiley hebt gekozen. 
13. Hoe voelde je je na eerste stage dag? 
14. Welke gebeurtenis bleef na de stage nog in je hoofd hangen en kon je moeilijk van je 

afzetten? 
15. Op welk(e) moment(en) voelde je je als een vis in het water? 
16. De eerste dag op mijn stage voelde ik me heel onzeker 
17. Welke ervaringen hebben indruk op je gemaakt? 
18. De taken die ik heb gedaan zijn heel leuk. 
19. Ik weet precies wat ik moet doen 
20. Ik durf niet zo goed vragen te stellen 

 
  
 

  



6 
 

2. Blauwe kaarten –   Denken  
 

1. Op welke afdeling werk je? 
2. Welke werkzaamheden worden er op de afdeling verricht? 
3. Welke taken en werkzaamheden heb jij? 
4. Met wie werk je vooral samen? 
5. De theorie van school sluit goed aan bij de praktijk 
6. Wat maakt voor jou begeleiding waardevol? 
7. Ik heb deze week een compliment gekregen voor… 
8. Hoe hoog scoor je je werkplezier van deze week? 
9. Hoe hoog scoor je de werkdruk? 
10. Hoe hoog scoor je de samenwerking? 
11. Hoe hoog scoor je de kwaliteit van je werk van de afgelopen week? 
12. Wie zou jij een compliment willen geven? 
13. Schrijf een tip (kan beter!)en een top (prima zo!) op een ‘geeltje’ (voor iedereen!) 
14. Beschrijf het mooiste moment van de afgelopen week 
15. Beschrijf in drie woorden jouw functioneren van de afgelopen week 
16. Beschrijf in drie woorden je ontwikkeling van de afgelopen week 
17. Beschrijf in drie woorden je begeleider waar je mee samenwerkt 
18. Beschrijf in drie woorden het bedrijf waar je stage loopt 
19. Beschrijf in drie woorden wat je deze week hebt geleerd 
20. Wat heb je thuis over je stage verteld? 
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3. Witte kaarten  –  Willen   
 

1. Ik ben tevreden met mijn stageplaats  
2. Noem twee dingen die je graag wilt leren in je stage 
3. Dit is precies het werk dat ik later wil gaan doen!  
4. Ik werk graag bij een groot/klein bedrijf 
5. Laat mij maar lekker vroeg beginnen 
6. Voor mijn stage wil ik maximaal 1 uur reizen 
7. Ik wil het wel, maar ik durf het niet 
8. Ik wil het graag goed doen 
9. Wat zou je aan je begeleider willen vragen? 
10. Hoe zou je omschreven willen worden door anderen? 
11. Wat zou je aan je stage willen veranderen? Waarom? 
12. In mijn volgende stage wil ik …. 
13. Ik wil wel van stage ruilen met … omdat …. 
14. Ik zou wel graag wat ….. willen zijn (maak een keuze uit de wenskaarten) 
15. Ik vertel mijn begeleider wat ik wil leren 
16. Volgend jaar wil ik beslist stage lopen bij …. 

17. Deze stage plaats was mijn eerste keuze! 

18. Ik wil graag …… leren op mijn stage 

19. Ik wil het liefst elke week een gesprekje met mijn stage begeleider 

20. Ik wil graag weten of ik het goed doe 
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4. Groene kaarten – Doen   
 

1. Ga met de persoon die rechts van je zit 1 minuut ‘speeddaten’ over stage en wissel 
om  

2. Laat een foto zien van je stage en vertel er kort iets over (als je geen foto hebt, vertel 
dan hoe je stageplaats er uit ziet) 

3. Het eerste dat ik op mijn stage moest doen was…. 
4. Je begeleider van stage vraagt of je een uurtje langer kan  blijven, wat doe je? 
5. Op zaterdag is er een open dag van het bedrijf, je wordt uitgenodigd, wat doe je? 
6. Je weet niet zeker of het goed is wat je aan het doen bent, wat doe je? 
7. De telefoon gaat en je begeleidster is in gesprek, wat doe je? 
8. Je bent klaar met de taak die je had gekregen, wat doe je? 
9. Je begeleider zegt dat er even geen werk voor je is en dat je naar huis mag, wat doe 

je? 
10. Je moet op je stage vooral koffie halen en opruimen, wat doe je? 
11. Je snapt iets niet, maar bent al drie keer bij je begeleider geweest voor iets anders, 

wat doe je? 
12. Je bent niet helemaal tevreden met de begeleiding die je krijgt, wat doe je? 
13. Je bent ziek, wat doe je? 
14. Ik ben altijd op tijd gekomen 
15. Tijdens mijn stageperiode moet ik afrijden, hoe regel je dat? 
16. Je moet naar de beugeltandarts op een stage dag, hoe laat maak je de afspraak? 
17. Hoe gaan de collega’s op je stage met elkaar om? (formeel/informeel) 
18. Hoe spreek je de collega’s op de stage aan? 
19. Wat doe je in de pauze? 
20. Hoe ga je naar je stage toe? 
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5. Gele kaarten –  Kunnen   
 

1. Goed communiceren is belangrijk omdat… 
2. Kunnen werken met Excel is belangrijk omdat … 
3. Kunnen werken met Word is belangrijk omdat … 
4. Goed de telefoon kunnen beantwoorden is belangrijk omdat …    
5. Snel en goed kunnen typen is belangrijk omdat … 
6. Goed kunnen rekenen is belangrijk omdat … 
7. Goede beheersing van het Nederlands is belangrijk omdat … 
8. Goede beheersing van het Engels is belangrijk omdat … 
9. Archiveren is heel belangrijk omdat … 
10. Ik kan heel goed …. 
11. Aan het einde van mijn stage krijg ik vast een compliment over…. 
12. Ik kom altijd op tijd 
13. Ik kan me goed aan afspraken houden 
14. Ik ben heel beleefd 
15. Ik heb initiatief genomen 
16. Ik heb me aan iedereen voorgesteld 
17. Het is belangrijk dat ik het alfabet goed ken om te archiveren 
18. Op mijn stage moet je beslist goed kunnen …. 
19. Ik kan niet zo goed …. 
20. Ik kan goed zelfstandig werken 

 

  



10 
 

6. Oranje kaarten – Overtuigingen 
 

1. Ik leer door na te doen 
2. Ik leer door goed te luisteren 
3. Als het moeilijk wordt, haak ik af 
4. Ik stel dingen die ik moeilijk vind steeds uit 
5. Stagevergoeding maakt de stage leuker 
6. Als ik het wil, dan lukt het me 
7. Deze stage wordt een succes 
8. Ik krijg nooit wat ik wil 
9. Ik weet echt nog niet wat ik wil worden 
10. Stage is heel belangrijk voor mij 
11. Ik doe heel erg mijn best 
12. Ik mag geen fouten maken 
13. Ik krijg voldoende persoonlijke aandacht 
14. Ik heb voldoende begeleiding gekregen 
15. Ik wil geen hulp vragen 
16. Ik zit liever op school 
17. Nu weet ik zeker dat ik de goede opleiding doe 
18. Na deze opleiding ga ik zeker verder leren voor…. 
19. Ik ben op stage heel anders dan op school 
20. Op stage kom ik nooit te laat 
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Wenskaarten 

 

 Behulpzaam 

 Betrouwbaar 

 Een doorzetter 

 Eerlijk 

 Rustig 

 Vriendelijk 

 Zelfstandig 

 Beter kunnen luisteren 

 Verantwoordelijk 

 Netjes 

 Nauwkeurig 

 Minder verlegen 

 Spontaan 

 Ordelijk 

 Vrolijk 

 Belangstellend 

 Bescheiden 

 Geduldig 

 Positief 

 Open 
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Smiley kaart 
 
 
 

 


