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Marshmallow kennismaking  
Duur: ≈ 15 min. 
Grootte: < 12  

Doel 
De deelnemers met elkaar laten kennismaken. 
 
Bruikbaar bij 
Alle groepen. 
 
Aanpak 
 
Voorbereiding 

 Koop een zak met grote roze en witte marshmallows. 
 Maak kleine kaartjes met vragen die onder een marshmallow passen. 
 Verdeel de vragen over een bord of dienblad en zet op elke vraag een 

marshmallow. 
 Het aantal marshmallows en vragen moet minimaal gelijk zijn aan het 

aantal deelnemers. 
 
Uitvoering 

 De deelnemers zitten in een cirkel. Het bord met marshmallows staat in het 
midden. 

 De deelnemers pakken om de beurt volgens onderstaande regels een 
marshmallow en beantwoorden de vraag die er onder ligt. 

 Bij een witte marshmallow beantwoord je zelf de vraag die er onder ligt. 
 Bij een roze marshmallow geef je die door aan een willekeurige 

deelnemer.  
 Hij of zij beantwoordt nu de vraag.  
 Na het beantwoorden van de vraag mag de deelnemer die de vraag 

beantwoord heeft de marshmallow opeten en mag de deelnemer links 
van hem of haar een marshmallow pakken. 

 De werkvorm stopt als alle marshmallows op zijn of als de tijd om is. 
 Als facilitator pak je als eerste een roze marshmallow en geef je die aan een 

deelnemer. Daarna doe je niet meer mee. 
 

Nodig 
Grote roze en witte marshmallows  
Kleine kaartjes met vragen 
Bord of dienblad 
 
Tips 
Als je zelf vragen maakt, zorg dan dat ze verrassend zijn. Je kunt natuurlijk 
ook de labels van de Pickwick-theezakjes gebruiken of je laten inspireren door 
diverse kennismakingsspellen. 
 
Zorg er voor dat het tempo hoog blijft. 
 
Visualiseer je bord 
Soms is het mogelijk om met de marshmallows een figuur te maken dat 
aansluit bij het onderwerp van de workshop. Denk aan het yin-yang symbool, 
een smiley, een hartje. 
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Variaties 
 
In de herhaling 
Na het beantwoorden van de vraag mag de deelnemer kiezen tussen: de 
marshmallow opeten en de marshmallow weer op het bord op een open vraag 
plaatsen. Hierdoor kan dezelfde vraag dus door meerdere personen 
beantwoord worden. 
 
Werkvorm actiever maken 
Zoals hierboven beschreven is het een vrij statische werkvorm. Je kunt het 
actiever maken door op de kaartjes ook opdrachten te schrijven.  
Bijvoorbeeld: 

 Beeld zonder geluid Sinterklaas uit. 
 Geef een begrip en laat de deelnemer er een tekening van maken en de 

overige  deelnemers raden wat het is. (Pictionary) 
 Leg onder elke marshmallow een bekend figuur. Bijv. Sinterklaas, Pippi 

Langkous, een nieuwslezer, een kleuterjuf, …  
De deelnemer moet zichzelf voorstellen. Hij speelt de persoon die op het 
kaartje staat en hij stelt zichzelf voor in de derde persoon. 
 
Voorbeeld: pak het kaartje Sinterklaas. Vervolgens stelt hij zichzelf voor in 
de derde persoon waarbij hij zelf de rol Sinterklaas speelt. Met een zware 
stem zeg je dus bijvoorbeeld: Daar zit Jan, Jan was vroeger altijd erg 
gehoorzaam op school. Na zijn de middelbare schol ging hij … 
 
Geef als facilitator aan wat minimaal benoemd moet worden bij het 
voorstellen. (deze laatste variant is afkomstig van Ronald Teeuw en Ewout 
van der Weij) 

 
Werkvorm aanpassen aan onderwerp 
Zoals hierboven beschreven is de werkvorm te gebruiken voor kennismaken. 
Je kunt hem ook gebruiken in de body van je workshop om kennis over het 
onderwerp bij de deelnemers op te halen.   
Bedenk met de opdrachtgever een aantal vragen over het onderwerp van de 
workshop en schrijf die op kleine kaartjes en leg die onder de marshmallows. 
 
 
Werkvorm op thema maken 
Een paar maal per jaar zijn er thematische marshmallows te koop. 
Bijvoorbeeld met Valentijnsdag en Halloween.   
 
Bron 
Henri Haarmans. 
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