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thema 04 / mijn karakter

Fotospel 

DOeLSteLLinGen

Aan de hand van zelfgemaakte digitale foto’s leren de anderstalige en Neder-
landstalige deelnemers elkaar beter kennen en typeren. Ze proberen dit op 
een creatieve manier zichtbaar te maken voor anderen.

materiaaL

Eén digitaal fototoestel per ongeveer vijf deelnemers. −
Een computer. −
Papier en schrijfgerief. −
Een trommel, of mandje, of blikken doos, of bloempot, enz. −

VOOrbereiDinG

Zorg dat de batterijen van de fototoestellen opgeladen zijn. −
Zet de pc klaar. −
Leg blaadjes papier en schrijfgerief klaar. −

methODe

Sfeerschepping in grote groep

Nodig de deelnemers uit om één typisch persoonlijkheidskenmerk van  −
zichzelf op papier te zetten, en in de trommel (mandje, blikken doos, 
bloempot,…) te stoppen. 
Vraag om de trommel door te geven. Iedereen leest één blaadje papier. De  −
groep raadt aan wie deze eigenschap toebehoort. 

Fotoronde in kleine groepjes

Laat de mensen in kleine groepjes bij elkaar gaan zitten, ongeveer 5 perso- −
nen per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
Nodig de deelnemers uit om voor elk groepslid een foto te maken die  −
kenmerkend is voor hem of haar, zonder dat die persoon zelf op de foto 
afgebeeld staat.
In de eerste fase brainstormen de kleine groepjes over hoe ze elk lid in 
beeld zullen brengen. Wat typeert iemand? Welke hobby’s, beroep heeft 
de persoon, enzovoort? 
Nadat alle ideeën gevormd zijn, gaat elk groepje op pad om de foto’s te 
maken. Dat kan in het gebouw zelf zijn, in het dorp of een nabijgelegen 
park. 
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04 fOtOSPeL

Afronden in grote groep

Zet de foto’s van elk groepje op de pc.  −
Toon de foto’s.  −
Vraag de leden van de andere groepjes om te raden welke persoon er  −
achter de foto schuilgaat.

OPmerkinGen

 Het foto-spel is voor gevorderde groepen.




