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Het Reisspel

Van vakantiedroom naar vakantieplan

WORKSHOP 1
BABBELBEELDEN
EN VAKANTIEVRAGEN
Steunpunt Vakantieparticipatie en Toerisme Vlaanderen
brachten Babbelbeelden uit. De set bestaat uit 62
foto’s die doen denken aan vakantie. De Babbelbeelden
worden, op de keerzijde, ondersteund door
vakantievragen. De beelden nodigen uit om te praten
over vakantie.
In deze eerste workshop gebruik je de Babbelbeelden als
basis om het gesprek aan te gaan en kennis te maken met
‘vakantie en reizen’. Vaak gestelde vragen zijn: ‘Wat is
reizen eigenlijk?’, ‘Wanneer spreek je over vakantie?’,
‘Welke soort reizen bestaan er?’...

Voorbereiding
•
•

Druk het fotoboek af
Vraag een set Babbelbeelden aan bij
www.iedereenverdientvakantie.be

Duur

1.30 uur

Doel
•
•
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Het gesprek op gang brengen over het thema reizen,
weggaan, vakantie.
Het begrip ‘vakantiegevoel’ proberen te omschrijven.

aan de slag!
Rol van de begeleider

Einde: Fotoboek

•

*

•

Selectie maken van de vakantievragen,
aangepast aan de groep.
Bijvragen stellen, ingaan op reacties. Aandacht
voor het verschil in verlangens en behoeftes.

Inleiding
De begeleider selecteert de Babbelbeelden/
vakantievragen die geschikt zijn voor de groep en
houdt deze bij (zie methodiek: groepsgesprek).
De andere Babbelbeelden/vakantievragen worden
verspreid over een tafel met het beeld naar boven.
Elke deelnemer mag 2 beelden kiezen die hem/haar
een vakantiegevoel geven. Elke deelnemer houdt de
beelden bij zich tot het einde van de sessie.
Na het beantwoorden van de vakantievragen mag elke
deelnemer vertellen waarom hij/zij voor die bepaalde
foto’s kozen.

Op de eerste twee pagina’s van het fotoboek is plaats
voor een foto van de deelnemer en enkele trefwoorden
die de persoon kenmerken
Elke deelnemer krijgt tijd om te vertellen waarom hij/
zij voor dit beeld koos. Welk vakantiegevoel krijg je
door het zien van deze foto?
Hierna wordt (een foto van) het vakantiebeeld in het
fotoboek gekleefd. De begeleider of deelnemer schrijft
er bij welk vakantiegevoel deze beelden bij hem/haar
opwekken.

Deze deelnemer koos
voor een beeld van de
zee dat voor hem ‘rust’
typeert. De afbeelding
van de vlinders staat
voor ‘een nieuw
avontuur’.

Methodiek: groepsgesprek
Alle deelnemers zitten rond de tafel. De geselecteerde
kaarten worden op tafel gelegd met de foto naar
boven. De deelnemers mogen elk om beurt een kaart
trekken en de vraag op de achterkant beantwoorden.
De andere deelnemers mogen vragen stellen en zelf
hun mening geven. De deelnemers wisselen ervaringen
uit. Elke deelnemer luistert naar de anderen en krijgt
tijd voor eigen inbreng. Het spel is ten einde als alle
vragen beantwoord werden.

De zelfgekozen Babbelbeelden en
vakantievragen worden terug bovengehaald.

*

Op de andere pagina is er plaats voor een foto
van de groep in actie (het is leuk als je een
foto neemt van de groep die het spel aan het
spelen is).

Alternatief: indien het niet mogelijk is om foto’s te
maken en/of af te drukken kan je de rechterpagina
gebruiken om het ‘vakantiegevoel’ te omschrijven.

Voorbeeld van een selectie babbelbeelden
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‘Maak je wel eens een daguitstap? Wat is
dan je favoriete bestemming?’

Mogelijke bijvragen: ‘Maak je graag een daguitstap?’
‘Ga je graag voor twee of drie dagen een stad bezoeken?’ ‘Ga je graag op stap in België?’ ‘Ga je graag op
stap in het buitenland?’ ‘Wat zijn de mogelijkheden
binnen België?’ ‘Waar ben je al geweest?’ ‘Welke regio’s
zijn er en wat maakt het de moeite om ook daar eens
een kijkje te nemen?’ ‘Waar kan je goedkope of gratis
activiteiten beleven?’ ‘Hoe geraak je er?’
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Waarvan geniet je op vakantie het meest?’

Mogelijke bijvragen: ‘Wat vind je het aangenaamste aan
vakantie?’ ‘Waarvan kom je tot rust?’ ‘Wat vind je leuk
om te doen, maar heb je buiten de vakantie geen tijd
voor?’

11 ‘Ga je graag op stap naar een stad waar je
nog nooit bent geweest?’

Mogelijke bijvragen: ‘Ontdek je graag nieuwe dingen op
vakantie?’ ’Ga je graag naar dezelfde plek of streek?’

18 ‘Wat neem je altijd mee op vakantie?’

33

‘Hoe goed moet je mensen kennen om
samen op vakantie te gaan?’

Mogelijke bijvragen: ‘Wil je op vakantie met mensen die
geen familie zijn?’ ‘Ga je liever met een vriendengroep
op vakantie?’ ‘Durf je aan te sluiten bij een groep mensen die je niet kent?’

41

‘Waarom ga je (wel of niet) graag alleen op
vakantie?’

Mogelijke bijvragen: ‘Sloot je al eens alleen aan bij een
groep onbekenden?’ ‘Leer je graag nieuwe mensen kennen?’ ‘Ging je al eens alleen op vakantie? Was dit leuk?
Waarom wel, waarom niet?’

50

‘Hoe vlotjes gaat het bij jou: inpakken en
wegwezen?’

Mogelijke bijvragen: ‘Neem je op vakantie veel bagage
met je mee?’ ‘Heb je veel tijd nodig om je valies te
maken?’ ‘Gebruik je een lijstje?’
De twee kaarten met illustratie ‘gelijk’ en ‘op
maat’: Deze kaarten gebruik je om het onderwerp
‘aangepaste reizen’ te bespreken.

21 ‘Als je op vakantie mag kiezen, ga je dan voor

Mogelijke bijvragen: ‘Wat zijn de grootste reisdrempels
waar je schrik voor hebt? Met welke reisdrempels werd
je al geconfronteerd?’ ‘Is elke reis voor jou geschikt?’
‘Kan/Ga jij alleen op reis? Op welk vlak heb je ondersteuning nodig?’ ‘Ben je wel al eens meegeweest op
een begeleide reis en wat was je ervaring?’

23 ‘Ga je graag op vakantie met een organisatie,

* de cijfers verwijzen naar het nummer van
de vakantievraag op de babbelbeelden.

iets nieuws of iets vertrouwds?’
Mogelijke bijvragen: ‘Mag het op vakantie helemaal
anders zijn wat je thuis gewoon bent?’ ‘Sliep je al eens
in een tent? Een caravan? Een chalet in een bungalowpark?’ ‘Logeerde je al eens in een chique hotel? Vind je
dit leuk? Waarom?’

trek je er liever zelf op uit?’
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WORKSHOP 2
HET REISSPEL
Tijdens deze tweede workshop worden, aan de hand
van het Reisspel, gerichte vragen gesteld over de
droomreis van de deelnemer. Praktische aspecten
zoals de grootte van de groep, bestemmingen... komen
aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor mogelijke
reisdrempels: budget, (te) lange reisduur, valies
maken, aanpassingen vervoer...
Het Reisspel zorgt ervoor dat deelnemers op een
ongedwongen en toegankelijke manier over hun ideale
vakantie dromen.

Voorbereiding
•
•
•
•
•
•

Druk het spelbord af
Druk de dobbelsteenstickers af en kleef ze op een
dobbelsteen
Voorzie voor elke deelnemer een pion (vb.
playmobilfiguurtje)
Volg Bijlage 1: ‘Materiaallijst’ en verzamel het nodige
materiaal.
Druk Bijlage 2: Doe-opdrachten af en knip ze uit
Druk Bijlage 3: ‘werkbladen reisspel’ af

Duur
2 uur

we vliegen er in!
Rol van de begeleider

Verloop van het spel

De begeleider is spelleider. Hij zorgt er voor dat
alle personen aan bod komen en de vragen kunnen
beantwoorden. Hij stelt ook bijvragen zodat de
deelnemers stilstaan bij alle praktische aspecten &
mogelijke reisdrempels.

Voorbereiding

Methodiek: Het Reisspel
Het Reisspel is een bordspel met een eenvoudige
layout. Er zijn duidelijke kleuren gebruikt die
terugkomen op het antwoordblad in het Vakantieboek.
De pionnen zijn Playmobil-figuren in het thema reizen.
De vlakken van de dobbelsteen zijn de mogelijke
soorten vervoer op reis. Naargelang de kleur waar de
deelnemer op terecht komt, krijgt de deelnemer een
bijbehorende vraag over verblijfsduur en afstand,
aard van verblijf en reis, het weer, activiteiten…
Of de deelnemer krijgt een doe-opdracht, die
verwijst naar een reisdrempel.

De spelleider maakt een thematafel ‘Reizen’. Hierop
staan de benodigdheden voor de doe-opdrachten. Je
kan deze tafel aanvullen met ‘vakantiegadgets’: een
vrolijke beker met een rietje, een schuddebol van op
reis, een woordenboek Nederlands/Spaans.
In de materiaallijst staat opgelijst wat zeker moet
worden voorzien.
Plaats het spelbord op de tafel, alle deelnemers
zitten rond het spelbord. Elke deelnemer kiest
een pion. De overgebleven pionnen worden terug
opgeborgen.
De pionnen worden in het midden van het spelbord
geplaatst. De dobbelsteen ligt ook op het spelbord.
De doe-kaarten worden op het voorziene vakje gelegd.
Bekijk op voorhand de doe-opdrachten en selecteer
degene die het meest geschikt zijn voor je groep.
Elke deelnemer slaat zijn vakantieboek open op de
invulpagina ‘Van vakantiedroom naar Vakantieplan’.
Stiften en pennen worden binnen handbereik gelegd.

Doel

We bespreken samen alle praktische aspecten en mogelijke
drempels van het reizen.

Opstelling bij de start van het Reisspel
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3,2,1, start !
De deelnemer met de meeste vakantiesproetjes/kortste broek/links van de spelleider mag beginnen.
Deze speler mag de dobbelsteen gooien.

•

De tweede keer dat men op een rood
vak belandt wordt de tweede rode vraag
beantwoord. Komt er daarna nog een speler
op rood terecht dan is het aan de beurt
van de volgende speler. Als we alle vakjes
ingevuld hebben is het spel ten einde.

•

Voetjes: 1 stap vooruit

•

Fiets: 2 stappen vooruit

•

Auto: 3 stappen vooruit

•

Vliegtuig: 4 stappen vooruit

Verduidelijking van de gekleurde vlakken

•

Wereldbol: de deelnemer kiest op welk vak hij/zij
gaat staan

•

Blauwe bol: de deelnemer plaatst zijn pion op een
blauw vlak en neemt de bovenste doekaart

Rood: Hoe lang
Mogelijke bijvragen: ‘Hoe lang wil je op reis?’ ‘Kies je
voor een dagtrip, een weekje weg of nog langer?’

Na het gooien van de dobbelsteen verzet de speler het
aangegeven aantal stappen. Hij mag kiezen in welke
richting. Nu zijn er 2 acties mogelijk:
1.

2.

De speler komt op een blauw vak: De speler neemt
een doe-kaart en voert de opdracht uit. Na het
uitvoeren van de opdracht is de persoon links van
deze speler aan de beurt.
De speler komt op een rood, geel, groen of oranje
gekleurd vak:
•

De eerste keer dat hij op rood komt
beantwoordt hij de eerste (bovenste) rode
vraag. Eerst komt de persoon aan het woord
die aan de beurt is. Hij mag zijn verhaal
doen. De begeleider stelt enkele vragen (zie
verder). Daarna komen de andere spelers in
wijzerzin aan de beurt. Iedereen luistert naar
elkaar. Iedereen noteert zijn antwoord in het
fotoboek. Daarna mag de volgende speler
gooeien met de dobbelsteen.

Rood: Hoe ver
Mogelijke bijvragen: ‘Hoe ver wil je op reis gaan?’ ‘Wil
je in België blijven of naar één van de buurlanden?’ ‘Of
wil je verder reizen?’ ‘Hoe lang is de reistijd denk je?’
‘Welk budget moet je voorzien?’ ‘Welk vervoermiddel
is het meest geschikt en waarom?’
Geel: Verblijf
Mogelijke bijvragen: ‘Op welke manier wil je logeren?’
‘Kies je voor een tent, een hotel?’ ‘Wie verbleef al
eens in een hotel? Welke voorzieningen waren aanwezig?’ ‘Wat is het duurste?’ ‘Welke soorten verblijf
bestaan er?’ ‘Welke zou je wel eens willen proberen?
Waarom wel/niet?’ ‘Bij welk soort verblijf wordt het
meest verwend? Waar heb je meer vrijheid?’
Geel: Weer
Mogelijke bijvragen: ‘Reis je liever naar een land met
een warm of een gematigd klimaat?’ ‘Ga je liefst in de
zomer, winter, herfst, lente op reis?’
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Groen: Waar
Mogelijke bijvragen: ‘Welk soort bestemming kies je?’
‘Ga je voor natuurbeleving? Kies je voor bos, meer,
strand, bergen?’ ‘Of verkies je een cultuurreis? Hou je
van bezoeken aan kerken en musea e.d.?’ ‘Of hou je
van afwisseling tussen beide?’ ‘Welk soort activiteiten wil je doen?’
Groen: Activiteiten
Mogelijke bijvragen: ‘Vind je het leuk om elke dag
actief bezig te zijn of hou je ook wel van wat rust?’
‘Wil je veel wandelen, verkies je een strandvakantie?’
‘Is bewegen belangrijk voor je? Wil je een meerdaagse tocht maken?’
Oranje: Groep
Mogelijke bijvragen: ‘Vind je het leuk om met veel
mensen op reis te gaan?’ Kan je je aanpassen aan
een grote groep? Hou je van de drukte en verschillende mensen leren kennen?’ ‘Of het je liever een kleine
groep?’ ‘Moeten dit gekende mensen zijn? Familie?’
Oranje: Programma
Mogelijke bijvragen: ‘Hou je van een vast programma?’ ’Mag de begeleider bepalen welke activiteiten
er plaats vinden?’ ‘Of kies je liever zelf?’ ‘Heb je hier
ondersteuning bij nodig? Of lijkt een keuze per dag
je welk leuk, dat je telkens tussen twee activiteiten
kan kiezen?’
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Verduidelijking van de doe-opdrachten
Terrasjesweer!
•
Vul een plateau met bekers en bedien je medespelers!
Ik ga op reis en ik neem mee
•
Speel het spel ‘ik ga op reis en ik neem mee…’
•
Reisdrempel: Bagage
•
Mogelijke bijvragen: Heb je stress om iets te
vergeten, maak je zelf je valies? Hoe voorkom je
dat ze niet te zwaar wordt?
Wa kost da?
•
Wat kan je kopen/doen met je reisbudget? Je
krijgt een budget van €25, wat kan je hier mee
doen op daguitstap in Antwerpen?
•
Reisdrempel: Budget: welke activiteiten kan je
inplannen zodat je budget beheersbaar blijft...
•
Mogelijke bijvragen: wat zijn gratis activiteiten...
Samen Sterk
•
Poseer voor de foto, jullie zijn op vakantie op een
zonnige bestemming. Maak gebruik van de kledij
uit de kledijkoffer.
•
Reisdrempel: Op reis met mensen die je niet zo
goed kent, vreemde groep
•
Mogelijke bijvragen: Leuke bewegingsopdracht
tussendoor.

Valies vs trolley, wie wint?
•
Parcours uitstippelen in de ruimte.
•
2 Personen leggen een parcours af met een valies en een
trolley. Wie wint?
•
Reisdrempel: Wat kies je om je bagage op te bergen?
•
Mogelijke bijvragen: Wat is het handigst om te reizen met
het openbaar vervoer/een bus/het vliegtuig/de fiets, ...

Ik hou van …
•
Wat is je favoriete activiteit op reis?
Vul je blad in en vergelijk met je buurman/vrouw.
•
Reisdrempel: op stap met een groep
•
Mogelijke bijvragen: hoe ga je om met verschillende noden
binnen een groep. Hoe kan je tot een overeenkomst komen
in de planning van de activiteiten?

Tuimeltoren
•
Maak de Toren van Pisa zo hoog mogelijk!
•
Laat de persoon die aan de beurt is een zo hoog mogelijke
toren maken met de bouwblokken.

Wat is er weg?
•
Gerief uit de valies wordt uitgestald. 1 persoon verlaat de
ruimte. We nemen iets weg.
•
Persoon moet raden wat er weg is.

Vreemde talen
•
Zeg hallo in 3 verschillende talen
•
Reisdrempel: Vreemde taal
•
Mogelijke bijvragen: Hoe maak je je verstaanbaar in een
anderstalig land? Hoe kan je je voorbereiden?

Zomer of winter?
•
zomer/wintersport uitbeelden en raden.
•
Reisdrempel: wat als het weer tegenvalt?
•
Mogelijke bijvragen: welke activiteiten kan je doen als
het heel heet is? Wat kan je doen als het regent? Wat zijn
leuke activiteiten in de sneeuw?

Reisleider
•
Een reisleider gidst de toerist geblinddoekt door de ruimte
•
Reisdrempel: onaangepaste gebouwen
•
Mogelijke bijvragen: welke aanpassingen zijn er nodig
zodat jij comfortabel op vakantie kan? Heb je nood aan
speciale voeding, begeleiding, aangepaste gebouwen,
duidelijke voorbereiding...

Reis rond de wereld
•
Zoek België op de wereldbol of kaart. Zoek nu ook Frankrijk, Engeland. Evt. landen waar je al op reis ging.
•
Reisdrempel: reistijd
•
Mogelijke bijvragen: waar ligt je liefste reisbestemming?
Met welk vervoermiddel wil je daar naar toe? Wat is de
reistijd?

Ter land, ter zee of in de lucht
•
Wat is je favoriete vervoersmiddel om mee te reizen?
•
Reisdrempel: ideale vervoermiddel uitkiezen
•
Mogelijke bijvragen: van welk vervoermiddel maakte je al
eens gebruik? Wat viel er mee, wat viel er tegen?
Zomerhits
•
Van welke Nederlandstalige hit is dit de vertaalde titel?
•
Let the sun enter your heart - Laat de zon in je hart
•
Beautiful girl - Skoon Meiske
•
I jump out of an airplane - Ik vlieg uit een vliegmachien

Einde
Het spel is ten einde als alle vragen beantwoord zijn. De
deelnemer noteert de antwoorden in zijn/haar Vakantieboek.
Er is in het Vakantieboek ook ruimte voor een foto van
het Reisspel. De werkbladen die ingevuld werden bij de
doe-opdrachten kunnen ook in het Vakantieboek gekleefd
worden.
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WORKSHOP 3
VAN VAKANTIEDROOM
NAAR VAKANTIEPLAN
In de derde workshop zet de deelnemer een stap
dichter bij het realiseren van zijn/haar reisdroom.
We concluderen wat de uiteindelijke droomreis van
de deelnemer is. Om dan samen de eerste stap te
zetten naar iemand die hem/haar kan begeleiden
doorheen de rest van de vakantieketen. Dit is de stap
voor het netwerk, een rap op stap kantoor en andere
vrijetijdsaanbieders of reguliere reiskantoren.

Voorbereiding
•
•

Verzamel info en brochures van vakantie-aanbieders en
Rap op Stap kantoren.
Download de presentatie ‘Fotoshoot Dromen over
Reizen’

Duur

Rol van de begeleider

Stap 3: favoriete reisbestemming

Een weloverwogen conclusie trekken, samen
met de deelnemer, aan de hand van wat hij/zij
het Vakantieboek invulde. Doorverwijzen naar de
organisaties die samen met hen de volgende stap in de
vakantieketen verwezenlijken.

Om het geheel een beetje luchtiger te maken en als
toffe afsluiter van de drie workshops, maakt elke
deelnemer een foto met op de achtergrond zijn/haar
favoriete reisbestemming (geprojecteerd met een
beamer). We kleven dit in het Vakantieboek.

Methodiek

Afsluiter

Afhankelijk van het aantal begeleiders kunnen stap
1, 2 en 3 op hetzelfde of op een ander moment
plaatsvinden.

We sluiten ‘Dromen over Reizen’ af met een
vragenronde. Hoe was het voor de deelnemer? Zijn er
nog vragen? Elke deelnemer krijgt z’n Vakantieboek
mee naar huis.

Stap 1: individueel gesprek
De begeleider overloopt individueel welk reisplan
de deelnemer nu uiteindelijk wil uitvoeren. Er is
aandacht voor stappen die nog moeten ondernomen
worden en voor de aspecten waar we zeker rekening
mee moet houden. Dit schrijven of plakken we in het
Vakantieboek.

1 uur/ stap

Stap 2: Mini-reismarkt

Doel

Stel met je verzamelde brochures en informatie je
eigen mini-reismarkt op. Overloop het aanbod met de
deelnemers. Verwijs hen daarbij gericht door.

Van de reisdroom een reisplan maken. Overlopen welke
stappen er moeten ondernomen worden om dit plan ook uit
te voeren.
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van droom naar reis
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CONTACT
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com
Vrijetijdspunt vzw Oranje
Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Dit project werd gerealiseerd met ondersteuning van toerisme Vlaanderen.

Ontmoeten

Expertise

Vrije tijd
op maat

Cultuur

Sporten

Bijleren

Reizen en
weekends

Samen spelen

