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Kennismaken m.b.v. foto’s  Duur: 20 min. 
Grootte: max. 12 

Doel 
Deelnemers met elkaar kennis laten maken. 
 
Bruikbaar bij 
Trainingen en workshops. 
 
Meervoudige interesses 
Verbaal-linguïstisch, Visueel-ruimtelijk, interpersoonlijk. 
  
Aanpak 
1. Leg een aantal fotokaarten op tafel of op de grond. 
2. Bedenk een vraag. 

Bijv. zoek een foto uit die een goede visualisatie is van de kennis die jij 
inbrengt in deze workshop. 

3. Laat de deelnemers op basis van deze vraag een kaart uitzoeken. 
4. Laat de deelnemers zich op basis van de vraag en de door hen uitgezochte 

foto zich voorstellen. 
  

Nodig 
Fotokaarten 
 
Tips 
Zorg dat de deelnemers het kort houden. 
Er zijn diverse sets met fotokaarten te koop, maar je kunt ook zelf een set 
maken op basis van: 

 Foto’s die aansluiten op het thema van de workshop/training. 
 Eigen foto’s. 
 Boomerang-kaarten. 
 Etc. 

 
Variaties 1 
Maak een A4 waarop je een paar vragen stelt, zoals naam, afdeling, nut 
workshop, eigen bijdrage. 
Laat dit A4 invullen en de kaart erbij plakken. 
Hang de ingevulde A4-tjes centraal op zodat ze zichtbaar blijven tijdens de 
workshop. 
 
Variatie 2 
Laat de deelnemers een kaart uitzoeken die ze nooit zouden pakken. 
Deelnemer A laat zijn kaart zien. 
De andere deelnemers geven aan waarom A deze kaart nooit zou pakken. 
Tenslotte eindigt A met zijn argument. 
Deze werkvorm is sterk om vooronderstellingen te achterhalen. 
 
Variatie 3 
Laat iedereen een kaart uitzoeken die iets over hem of  vertelt. 
Vorm drietallen A, B en C.  
B en C interviewen A over zijn kaartkeuze. Vervolgens doordraaien, zodat 
iedereen geïnterviewd is. 
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Hang vervolgens de kaarten op. 
Wijs een willekeurige kaart en vraag aan de deelnemers wat ze kunnen 
vertellen over de persoon die de kaart heeft uitgekozen. Indien gewenst kan je 
de naam en steekwoorden bij de kaart schrijven. 
Deze variant vraagt om goed luisteren. 
 
Variatie 4 
Laat de deelnemers twee kaarten uitzoeken die volgens hen een relatie met 
elkaar hebben en laat ze aangeven wat die relatie is en waarom. Eventueel kan 
je die vraag nog koppelen aan het thema van de bijeenkomst. 
 
of 
 
Laat de deelnemers twee kaarten uitzoeken die volgens hen in tegenspraak 
zijn met elkaar en laat ze aangeven wat die tegenspraak is en waarom. 
Eventueel kan je die vraag nog koppelen aan het thema van de bijeenkomst. 
 
Variatie 5 
Deze variatie werkt alleen als de deelnemers elkaar al wat beter kennen. 
Laat elke deelnemer een kaart uitzoeken voor de rechter buurman/-vrouw 
waarvan ze vinden dat die kaart goed bij hem of haar past en laat ze elkaar 
voorstellen a.d.h.v. die kaart. 
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