
Meer info: www.eigenwijsspel.nl

Een initiatief van Stichting De Bagagedrager Mede mogelijk gemaakt door

Coronatips: 
Voor actuele coronamaatregelen kijk op de site van het RIVM.         www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd 

Zie achterzijde voor uitleg over  
de kleuren, categorieën en  

pictogrammen op de kaarten.

 .

THEMA TAFELTHEMA TAFEL
16 verschillende placemats voor verdiepende 1 op 1 gesprekken

 
Nodig:

 ¥ Pen 
 ¥ Tafels met elk 2 stoelen
 ¥ Thema Tafel  placemats
 ¥ Dobbelsteen
 ¥ Speelkaarten uit het bordspel  
Een Steekje Los? en/of de 
uitbreidingssets

Inhoud 
De Thema Tafel bestaat uit 8 placemats, 
die tweezijdig bedrukt zijn: 
• 8 zijdes met elk 1 thema; 
• 7 zijdes met elk 1 categorie en 1 zijde 

met de werkvorm Draaimolen. 

Doel
Deze werkvorm is met name geschikt 
voor 1 op 1 gesprekken.
Je kunt de placemats gebruiken als een 
soort ‘speelbord’. Het is een aanvulling 
op de uitbreidingssets en/of het 
bordspel. 

Voorbereiding
 ¥ Lees vooraf de betekenis van 
de thema’s en categorieën (zie 
achterzijde).

 ¥ Maak een keuze welke placemat je 
wilt gebruiken.

 ¥ Zorg ervoor dat op elke tafel één 
placemat ligt.

 ¥ Kies kaarten uit en leg deze op de 
placemat. 

 ¥ Zet bij elke tafel twee stoelen.

2 - 32 personen  30 – 40 minuten 

Instructie placemat met een 
thema of een categorie

 ¥ Kies een kaartje dat op de placemat 
ligt.

 ¥ Lees het kaartje voor en geef 
antwoord of voer de opdracht uit.

 ¥ Vervolgens geeft de andere persoon 
antwoord op het kaartje.

 ¥ Daarna mag deze een nieuw kaartje 
kiezen enz.

Variatie 
 ¥ Als je een groep hebt van 4 personen 
of meer, kun je na 20 minuten 
wisselen van tafel, dan wissel je van 
placemat.

 ¥ Je kunt na 20 minuten ook wisselen 
van gesprekspartner.

Tips
 ¥ Kies elke week een ander thema.
 ¥ Kies elke week een andere 
uitbreidingsset.

Instructie Draaimolen
 ¥ Sorteer de kaarten op categorie en 
leg deze op de placemat.

 ¥ Gooi om beurten met de 
dobbelsteen. Degene die het laagst 
gooit mag beginnen.

 ¥ Als je aan de beurt bent, gooi je met 
de dobbelsteen.

 ¥ Neem het kaartje dat hoort bij het 
cijfer op de placemat

 ¥ Beantwoord de vraag of voer de 
opdracht uit.

Ervaringen
“Juist doordat je in t weetallen 
in gesprek gaat, is er meer 
verdieping.”
“Heel f ijn dat ik nu ook een 
soor t ‘speelbord ’ heb voor de 
uitbreidingssets.”

“Dit past heel mooi bij  onze 
kof f ie- ochtenden, op alle tafels 
l iggen nu placemats, en tijdens 
het kof f iedrinken, kiezen ze een 
kaar tje om over in gesprek te 
gaan.”

“ Voor mij is de Draaimolen nieuw, 
een makkelijker manier om het 
spel te spelen, je hebt alleen een 
dobbelsteen nodig, en ik heb zelf 
de f iches nog toegevoegd van het 
bordspel.”
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THEMA'S - CATEGORIEËN - PICTOGRAMMENTHEMA'S - CATEGORIEËN - PICTOGRAMMEN

Thema’s
De kleuren van de thema’s komen overeen met de 
kleuren van de speelborden en de opdrachtkaarten.

Categorieën
Het spel bevat de volgende categorieën: 

Tekenen of uitbeelden
Er staat één woord of een zin op het 
kaartje. Dit ga je tekenen of uitbeelden.

Raad het woord
Er staan drie woorden op het kaartje.  
Raad welk woord er omschreven wordt.

Kennisvragen
Een vraag met drie antwoord
mogelijkheden. Raad het juiste antwoord.

Levensvragen
Een open vraag waarbij je over je eigen 
ervaringen, gedachten of ideeën kunt 
vertellen.

Stellingen
Dit zijn stellingen of vooroordelen.  
Geef je reactie en vertel wat jij er van vindt. 

Foto’s
Vertel welke gedachtes, herinneringen  
of associaties je bij de foto hebt. 

Kanskaarten
Hierop staan situaties uit de praktijk 
omschreven. Je kunt opstekers winnen  
of verliezen.

GEZONDHEID
rood

HULP
blauw

THUIS 
bruin

ZINGEVING
paars

KANS
zwart

SOCIALE 
CONTACTEN

geel

VRIJE TIJD
groen

STUDIE EN 
BEROEP

roze

RELATIE
oranje


