
Evaluatie en doelstellingen spel 

Elke training eindigt met een evaluatie. Vaak is het een rondje 

van wat heb je geleerd en wat ga je er mee doen. Na het rondje 

volgt het invullen van het evaluatieformulier en dan is de training 

afgelopen. Hoewel het een vast onderdeel is van een training zijn 

er weinig echte evaluatie werkvormen die recht doen aan de 

gevolgde training. Dit spel wil daar verandering in brengen. Het is 

een eenvoudig spel waar de trainer gemakkelijk zelf een aantal 

variaties in kan aanbrengen.  

Een beeld is veel sterker dan woorden en kan ook meer 

uitdrukken dan woorden alleen, daarom werken plaatjes bij een 

evaluatie heel goed. Het spel bestaat uit 300 kaartjes met symbolen. De cursisten geven zelf 

een betekenis aan het symbool. Het is een positieve manier van evalueren, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op wat er behaald is. Terugkijken op wat je gemist heeft is weinig 

zinvol. Wel is het mogelijk om te kijken naar wat een vervolgstap kan zijn. Uiteindelijk zijn we 

nooit uitgeleerd. 

Doelstelling  

- Bewustwording en onder woorden brengen van wat er geleerd is door de deelnemer. 

- Afronden van het leerproces. 

 

 

Spelvorm 1 

Vaag de deelnemers een kaartje te kiezen dat symbool staat voor hun leerdoel dan wel hun 

situatie voordat zij aan de training begonnen. Laat hen daarna een kaartje kiezen dat 

symbool staat voor de plek waar ze nu staan. Een technisch ingestelde cursist zal kiezen 

voor een tang als beginpunt en voor een gereedschapset aan het einde, omdat hij veel tools 

heeft gekregen. Een administratief medewerker zal kiezen voor een reddingsboei als start en 

tot slot een fluitende fluitketel omdat ze van de afhankelijke positie meer assertief is 

geworden. Als trainer laat u de gekozen kaartjes toelichten en vraagt hen om voorbeelden te 

geven die hun keuze onderschrijft. Zo krijg je een luchtig evaluatiegesprek met inhoud. 

Spelvorm 2 

Vraag de deelnemers een kaartje te kiezen voor hun groepsgenoten. Met de vraag wat gun 

je Marieke, Marijke of Martin. Laat de keuze toelichten. Ik gun Marijke een schelp met een 

parel, zij heeft hier zoveel kwaliteiten laten zien, die ze verder kan uitbouwen. Ik gun Martin 

een weegschaal om eerst af te wegen voor hij een keuze maakt en niet telkens voor 

onverwachte dingen komt te staan. 

Spelvorm 3 

Aan het begin van de training bij het vaststellen van de leerdoelen of na de intake kan de 

trainer samen met de deelnemer een symbool kiezen wat in de training als leerdoel centraal 

staat. Het is een gift en een hulpmiddel. 



Spelvorm 4  

Deelnemers hebben een innerlijke drijfveer om te doen wat ze doen. Aan een deelnemer kun 

je vragen wat is jouw innerlijke drijfveer voor het werk wat je doet en waarin wil jij je 

verbeteren. Vraag de deelnemer om twee symbolen te kiezen, een voor zijn drijfveer en een 

voor zijn verbeterpunt. Laat hem de relatie toelichten. 

Spelvorm 5 

Als afsluiting van een training kun je de deelnemers vragen om een korte presentatie te 

houden voor de groep over wat ze geleerd hebben. Zij kiezen een beperkt aantal kaartjes uit 

die dat illustreren. Zij leggen met behulp van kaartjes aan de groep uit wat en hoe ze geleerd 

hebben en wat ze er in de werksituatie me gaan doen. 

Spelvorm 6 

Deel als trainer een kaartje uit aan de deelnemer en vraag wat het symbool te maken heeft 

met de gekozen doelstelling dan wel het behaalde leerresultaat. Zo kunnen deelnemers hun 

doelstelling en leerresultaat verdiepen door er op een andere en meer creatieve manier naar 

te kijken. 

Spelvorm 7 

Verdeel de kaartjes over de tafel en laat iedereen een symbool voor de andere groepsleden 

uitkiezen. Waarin is deze deelnemer in de training gegroeid. Deel ze rond aan de ontvangers 

en laat het door de gevers toelichten. Dit pakketje aan cadeautjes krijgen de deelnemers 

mee naar huis. 

Spelvorm 8 

Laat de deelnemers een kaartje kiezen wat symbool staat voor hun nieuwe ontwikkelpunten 

waar ze na de training mee aan de slag gaan. En laat hen een kaartje kiezen dat symbool 

staat voor de hulp die ze daarbij gaan vragen om het te realiseren. 

Spelvorm 9 

Laat de deelnemers een kaartje kiezen wat symbool staat voor hun sterke punt en een 

kaartje wat symbool staat voor hun goede voornemen. Laat hen beide toelichten en de 

relatie tussen de beide kaartjes aangeven. 

Spelvorm 10 

Laat de deelnemers een kaartje kiezen wat symbool staat voor de groep en een kaartje wat 

symbool staat voor henzelf in de groep. Welke steun hebben zij in de groep ervaren, wat 

hebben ze daardoor geleerd en waarin zijn zij dank zij de groep gegroeid. 

De kaartjes staan in het document ‘Evaluatie in beeld’. Tussen de afbeeldingen staan gele 

hulplijnen die je helpen bij het op maat snijden van de kaartjes. 

Dit spel is bedoeld voor eigen gebruik, het is niet toegestaan dit spel te vermenigvuldigen voor 

commerciële doeleinden. 


