
Gym 
geblinddoekte race

voorbereidingstijd
20 minuten
Lestijd
40 minuten 

lesdoel
Spelenderwijs werken aan het ontwikkelen van 
21e eeuwse vaardigheden. Met deze activiteit 
werken de leerlingen aan de sociale vaardig
heden: communiceren en leiderschap.
Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verant
woorde manier deelnemen aan de omringende 
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen 
van de belangrijkste bewegings en spelvormen 
ervaren en uitvoeren.
Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met 
anderen op een respectvolle manier aan bewe
gingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken 
over het reguleren daarvan, de eigen bewe
gingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 
activiteiten rekening houden.

Inhoud
Voorbereiding
In deze activiteit staat ‘ervarend leren’ centraal, 
dit vindt plaats tijdens én na de speelactiviteit 

aan de hand van drie opeenvolgende onder
delen: Reflect-Connect-Apply. Deze methode 
helpt de leerlingen om te reflecteren op wat 
ze door middel van het spel leren (reflect), dit 
te verbinden met wat ze al kennen en doen 
(connect) en vervolgens na te denken over hoe 
ze dit kunnen toepassen in andere situaties in 
hun leven (apply). In bijlage 1 is de uitgebreide 
beschrijving van de RCA methode opgenomen. 

Inleiding
Begin het spel met twee openingsvragen, de 
eerste heeft betrekking op de te ontwikkelen 
vaardigheid (communiceren of leiderschap),  
de tweede is de inleiding op het spel. 
• Communiceren: Kun je een voorbeeld noemen 

van communiceren (overleggen) tijdens het 
spelen van een sport(wedstrijd)?

• Leiderschap: Weten jullie wat het betekent als 
je ‘blind op iemand vertrouwt’? Kan iemand 
een voorbeeld noemen?

• Inleiding spel: Wie fietst of loopt er stiekem 
wel eens een heel klein stukje met z’n ogen 
dicht? Wat merk je dan? Waarom doe je dat? 
Vandaag gaan we ook met onze ogen dicht 
lopen/rennen, maar dan wel met hulp van een 
ander.

Na deze vragen gesteld te hebben leg je het 
spel uit aan de leerlingen, met behulp van  
onderstaande beschrijving. 

Right to Play

Benodigde materialen
• 1 blinddoek per tweetal
• 1 pion per team
• Stoepkrijt of lint om de startlijn te  

markeren
• Eventueel: obstakels zoals: pionnen,  

hoepels

groep 7
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Aan de slag 
1 Verdeel de klas in teams van tussen de 4 en 8 

leerlingen per team (niet meer dan 5 teams).
2 Maak tweetallen binnen de teams.
3 Laat de groepen een rij vormen van tweetallen 

achter elkaar.
4 Zet de pion aan de andere kant van het veld 

neer.
5 Van het eerste tweetal is er één geblinddoekt 

en de andere is de leider.
6 Vanaf de startlijn kan het spel beginnen. Het 

tweetal loopt samen naar de pion aan de 
andere kant van het veld en weer terug naar 
de startlijn. De leider helpt de geblinddoekte 
leerling.

7 Als het eerste tweetal terug komt vertrekt 
het volgende tweetal, dat klaar staat bij de 
startlijn.

8 Ieder van het tweetal krijgt de kans om zowel 
leider als geblinddoekt te zijn.

9 Het spel is klaar als alle tweetallen terug over 
de lijn zijn en iedereen op de grond zit. Het 
snelste team wint.

Reflectie 
Verzamel met alle leerlingen in een kring om  
in een RCA gesprek te reflecteren op het spel en 
de te ontwikkelen vaardigheid. Let erop dat zo
veel mogelijk leerlingen antwoord geven op de  
vragen die je stelt. Het is voor hen juist leer
zaam om dezelfde vraag aan meerdere leer
lingen te stellen. Hiernaast suggesties voor 
vragen, maak een keuze uit de vragen die je 
behandelt. Bij de reflect-vragen is het belang
rijk de leerlingen vragen te stellen die hen ertoe 
brengen om zelf de te ontwikkelen vaardigheid 
te benoemen. Dan leren ze er het meeste van. 

Tip! Maak het spel uitdagender door  
obstakels op het parcours te plaatsen of 
door een extra spelregel toe te voegen:  
de leiders mogen de geblinddoekte niet  
aan raken: alleen door praten mogen ze 
instructies geven. 

REFLECT
Algemeen
• Wat maakte de opdracht moeilijk? En wat ging 

bij jullie juist goed?
Communiceren 
• Wie is er ergens tegenaan gelopen of de ver-

keerde kant op gegaan? Waardoor kwam dat?
•	 Wie	was	er	het	laatst	bij	de	finish?	Waardoor	

kwam dat denk je?
• Hoe kon je degene die de blinddoek om had 

duidelijk maken wat die moest doen?
Leiderschap 
• Hoe was het om gegidst te worden terwijl je 

een blinddoek om had?
• Hoe was het om de andere leerling mee te 

nemen over het parcours?
• Welke manieren van sturen/helpen werkte 

goed?

CONNECT
Communiceren 
• Kun je een situatie in het verleden noemen 

waarbij je niet op dezelfde manier commu-
niceerde als de ander? Bijv. dat je elkaar niet 
begreep of kon begrijpen?

Leiderschap 
• Wie kan er een voorbeeld noemen uit het 

verleden, waarin je verantwoordelijk was voor 
iemand of iets anders?

• Kun je een situatie noemen uit het verleden, 
waarbij jij afhankelijk was van iemand anders? 
Bijv. dat je iets niet kon doen zonder hulp of 
uitleg van een ander?

APPLY
Communiceren 
• In welke situatie in de toekomst zal je moeten 

zoeken naar een andere manier van commu-
niceren, omdat je elkaar pratend niet begrijpt/
verstaat? Hoe kun je ervoor zorgen dat dat 
lukt?

Leiderschap
• In welke situatie in de toekomst denk je dat jij 

verantwoordelijk zal zijn voor iets of iemand 
anders?

• In welke situatie in de toekomst denk je dat jij 
afhankelijk zal zijn van iets of iemand anders?
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Bijlage 1: Het RCA-Gesprek 

Met de RCA methode zijn de kinderen in staat om individueel en in groepen hun ervaringen 
bewust te onderzoeken (reflect), die ervaringen te koppelen aan wat ze al kennen (connect) 
en de geleerde vaardigheden in toekomstige situaties toe te passen (apply). Na afloop van het 
spel bespreek je de te ontwikkelen vaardigheid met de leerlingen volgens deze methode. Let 
erop dat zoveel mogelijk leerlingen antwoord geven op de vragen die je stelt. Het is voor hen 
juist leerzaam om dezelfde vraag aan meerdere leerlingen te stellen.

REFLECT = Reflecteren op de activiteit
Je kunt de beste opbrengst behalen als de leerlingen door het beantwoorden van de vragen 
zelf ontdekken aan welke vaardigheid ze hebben gewerkt. Door het stellen van de juiste vragen 
kan je de leerlingen hierin begeleiden. Let erop dat je blijft doorvragen totdat je het antwoord 
hebt waarnaar je op zoek bent. Soms kan dat even duren, dus blijf geduldig.
Reflecterende vragen beginnen doorgaans met: “Tijdens het spel…”
Mogelijke vragen om te stellen:
• Wat was er tijdens het spel nodig om…?
• Hoe kreeg je … (toch) voor elkaar?
• Wat was je strategie om…?
• Hoe voelde het om…?
• Wat gebeurde er met je (van binnen en van buiten)…?
• Wat vond je lastig/moeilijk/uitdagend en waarom? Wat ging er makkelijk en waarom?

CONNECT = Verbinding maken met eerdere levenservaringen
Tijdens het bespreken van eerdere levenservaringen kunnen er gevoelige dingen gezegd 
worden door kinderen. Let erop dat kinderen die zich kwetsbaar opstellen niet worden 
uitgelachen of veroordeeld door de groep. Stel de te ontwikkelen vaardigheid steeds weer 
centraal.
Verbindende vragen beginnen doorgaans met: “In het verleden…” of “Vroeger...”
Mogelijke vragen om te stellen:
• Kun je een voorbeeld geven van een soortgelijke situatie in het verleden waarbij je deze 

vaardigheid nodig had?
• Hoe ging je met deze situatie om?

APPLY = Toepassen in de toekomst
Toepassingsvragen hebben betrekking op de toekomst, dat kan voor sommige kinderen lastig 
zijn. Geef hen de tijd om rustig na te denken over een antwoord. Als je merkt dat een langer 
gesprek over de vaardigheid gewenst is, geef het dan later een vervolg in de klas, bijvoorbeeld 
tijdens het kringgesprek.
Toepassingsvragen beginnen doorgaans met: “In de toekomst…”
Mogelijke vragen om te stellen:
• Hoe zou je dat wat je geleerd hebt van deze ervaring, kunnen gebruiken in toekomstige 

situaties?
• Kan je een moment in de toekomst bedenken waarin je deze vaardigheid nodig zal hebben?

Noot: De RCA methode is ontwikkeld door Right to Play en wordt veel toegepast op scholen in Rwanda. Deze les 
wordt aangeboden vanuit de samenwerking van Right to Play met Jantje Beton in het project The Power of Play, 
waaraan scholen in Nederland en Rwanda deel kunnen nemen.
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