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Datum 23 en 24 juni 2011 

Opbrengsten - ontwikkeling van je kennis en vaardigheden 
- een schat aan ervaring  
- een aantal nieuwe spelsimulaties in je toolkit 
- en een netwerk van medespelleiders. 

Kosten € 695,-- . Dit is exclusief btw en inclusief:  
- cursusmateriaal 
- consumpties 
- twee maal lunch 
- eenmaal diner 
- afsluitende borrel. 
Bij aanmelding voor 15 mei € 25 korting. SAGA-
NET-leden krijgen een (extra) korting van € 25.  

 

Locatie Golden Tulip Val Monte, Oude Holleweg 5, 6572 
AA  Berg en Dal (bij Nijmegen). Als je wilt over-
nachten dan kan dat ook hier. Andere hotels en 
B&B’s kun je vinden op onze website. 

Capaciteit Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus 
is 10, het maximum aantal 20. 

Inschrijving Je kunt je aanmelden door middel van het aan-
meldformulier op  
www.samenspraakadvies.nl/cursusOJS. 

Voorwaarden       Onze algemene voorwaarden voor training met 
open inschrijving zijn van toepassing. Die zijn op 
bovenstaande pagina te vinden. 

Contact Samenspraak Advies 
Groenestraat 294  - D1.12, 6531 JC  Nijmegen 
info@samenspraakadvies.nl 
www.samenspraakadvies.nl 
024 3555662  
0644084477 (Vincent) 
0623220606 (Marleen)   

 

  

Cursus 

Ontwikkel je  
spelleidersvaardigheden 

23 en 24 juni 2011 

In samenwerking met 

http://www.samenspraakadvies.nl/cursusOJS.
mailto:info@samenspraakadvies.nl
http://www.samenspraakadvies.nl/
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Welke vaardigheden heb ik nodig om een spelsimulatie te begeleiden? Hoe 
bereid ik een spelsimulatie goed voor? Hoe zorg ik dat deelnemers optimaal 
leren van een spelsimulatie? Welke rollen kan ik als spelleider aannemen? 
Hoe zet ik een goede debriefing op? Hoe doe ik het eigenlijk als spelleider?  

Spelsimulaties worden ingezet met het doel dat deelnemers leren over 
zichzelf of over de situaties waarin zij zich bevinden. Het inzetten en bege-
leiden ervan vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de spelleider. 
Hoewel deze vaardigheden gedeeltelijk overeenkomen met algemene 
vaardigheden voor het werken met groepen, vraagt een spelsimulatie om 
net andere kennis en vaardigheden. Om deze te kunnen ontwikkelen, orga-
niseert Samenspraak Advies deze cursus.  

In het werken met spelsimulaties worden drie fasen onderscheiden, die 
tevens de kapstok vormen van de cursus: 

 Voorbereiding, waarin voorafgaand aan de uitvoering van het spel, 
waarin o.a. de doelen worden vastgesteld en een pakkende intro-
ductie (briefing) op het spel plaatsvindt.  

 Uitvoering, waarin het spel daadwerkelijk wordt uitgevoerd en be-
geleid. 

 Debriefing, waarin deelnemers los komen van het spel en hun erva-
ringen daarin vertalen naar hun praktijk van alledag. 
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In deze tweedaagse cursus van vijf aaneengesloten dagdelen komen zowel 
de theorie als de praktijk van het begeleiden van spelsimulaties uitvoerig 
aan bod. 

Het programma op hoofdlijnen: 

Dag 1 – ochtend Spelleidersvaardigheden  
in kaart brengen 
Welke vaardigheden heb je als 
spelleider nodig? Waar sta ik op dit 
moment? 

Dag 1 – middag Voorbereiden van een spelsimulatie 
Wat komt er kijken vanaf de uitnodiging tot de briefing? 
Met welke aspecten moet je allemaal rekening houden? 
Hoe brief je een specifieke groep? 

Dag 1 – avond en 
Dag 2 – ochtend 

Debriefing  
Naar aanleiding van het gezamenlijk spelen van een 
spelsimulatie wordt aan de slag gegaan met vragen als : 
hoe zet je een debriefing op? Wat neem je mee in je 
overwegingen? Hoe zorg je dat het doel van de inzet van 
het spel bereikt wordt? 

Dag 2 – ochtend  
Dag 2 – middag 

Alles in één: het voorbereiden, uitvoeren en 
debriefen van een spelsimulatie 

Dag 2 – middag  Lessons Learned 
Wat zijn de belangrijkste lessen? Waar sta je nu?  
Afsluiting 

 

De cursus wordt gegeven door Vincent Peters en Marleen van de 
Westelaken van Samenspraak Advies.  
Wij hebben jarenlange ervaring met het 
ontwikkelen, inzetten en begeleiden van 
spelsimulaties en interactieve bijeen-
komsten  (samen  al  meer  dan  35  jaar).  
Daarnaast hebben we vele trainers, 
onderzoekers, docenten en studenten 
gecoached en getraind op het gebied van 
spelsimulaties. 
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Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden op het gebied van het inzetten en 
begeleiden van spelsimulaties. Zoals verwacht mag 
worden van een cursus rond de methode die gaat om 
‘leren door te doen’ wordt er veel geoefend en gere-
flecteerd aan de hand van concrete spelsimulaties. Op 
deze manier leer je ook een aantal nieuwe spelsimula-
ties kennen om toe te voegen aan je toolkit.  

In de cursus werken we met interactieve spelsimulaties. Veel is echter ook 
van toepassing op het uitvoeren en nabespreken van computer based 
games (‘serious gaming’).  
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Deze cursus is een in Nederland unieke mogelijkheid voor adviseurs, trai-
ners, facilitators en docenten die spelsimulaties (willen gaan) toepassen in 
hun praktijk om hun repertoire aan spelleidersvaardigheden uit te breiden 
en te oefenen. Hij is bedoeld om uitgebreidere kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen voor personen die al over een zekere basiskennis van spelsi-
mulaties beschikken. Uitgebreide ervaring met het begeleiden van 
spelsimulaties is niet nodig. 

 


