
THE CHALLENGE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een kleedje bij tieners zit dubbel. Dikwijls is het voldoende om 'sec' te zeggen wat de activiteit is. Maar als je 

jezelf niet te ernstig neemt en zelf plezier beleeft aan je inkleding, is het voor tieners wel nog leuk om mee te 

stappen in je aanbreng; 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Filmcamera (eventueel te ontlenen in je provinciale uitleendienst; en goedkoop!) of een smartphone met 

deftige camera 

SPEELIMPULSEN           

Verdeel je tieners in twee groepen en zet ze op de trein naar de twee andere kanten van het land. Daar start 

hun uitdaging. Ze krijgen 1 begeleider mee met een videocamera. Hun opdracht is zo snel mogelijk terug naar 

huis geraken. Ondertussen moeten ze een vijftal opdrachten uitvoeren. Ze moeten steeds de uitvoering ervan 

laten opnemen op video als bewijs van hun prestatie. Mogelijke opdrachten: 

* 5 mensen in het station doen meespelen met een spelletje 

* mensen uit 5 verschillende landen samen in beeld zetten 

* vragen of je mag filmen vanuit de stuurcabine van de trein 

* vragen of jullie even een toffe aankondiging mogen doen via de luidsprekers van het station 

... 

 

Misschien zie je jouw tieners dit (nog) niet doen. Je kan ze niet vertrouwen, ze zijn hier 'te lui' voor of je kan 

ze geen dergelijke verantwoordelijkheid geven. Werken met tieners is inderdaad een proces van vallen en 

opstaan. Soms kunnen of willen ze je verwachtingen gewoon niet nakomen. Geen goesting is ook écht geen 

goesting. Bouw dan ook langzaam op. Geef ze stap voor stap meer ruimte en verantwoordelijkheid. Ook op vlak 

van 'onnozel doen' kan je ze een heel eind meekrijgen, als je een goede band hebt opgebouwd. Werken met 

tieners komt neer op een uitgekiend spel van 'geven en nemen'. Op den duur weten tieners dat ze veel toffe 

dingen kunnen uitspoken samen met jou, op voorwaarde dat ze zich een beetje gedragen en het wat serieus 

opvatten. Maar voor ze dit door hebben moeten ze eerst een paar keer met hun kop tegen de muur lopen. 

Soms weten ze best wel wat er verwacht wordt, maar zijn ze gewoon te dwars en te balorig om het ook zo te 

doen. Je hebt veel geduld nodig en waardering voor het zoeken en tasten van dit charmant tienervolkje 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

/ 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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