
 

Count Up 
 
 
Geschikt voor:   alle niveaus vo en mbo 
Doel:    bevorderen samenwerking en groepsgevoel, leerlingen in actiestand zetten 
Duur:    5-10 minuten 
Benodigdheden: online overlegprogramma 
 
Uitleg 
Als (online) gespreksleider kom je nogal eens voor een uitdaging te staan. Deze energizer is bedoeld 
om jou als gespreksleider te helpen. De Count up traint deelnemers om op elkaar in te spelen en 
daarbij niet door elkaar heen te praten. 
 
Wat deze oefening interessant maakt, is dat deelnemers enkel met elkaar mogen communiceren door 
middel van het noemen van nummers. Doen ze dit niet, dan worden ze gediskwalificeerd. Zo word je 
gedwongen om meer op elkaars non-verbale communicatie te letten. Het is een geweldige oefening 
om een groep op een rustige en gefocuste manier te laten samenwerken.  
 
Stappenplan  
 
1. Leg de regels van het spel uit 

• Tel als groep tot 20. Leerlingen noemen in 
willekeurige volgorde één nummer op. 

• Eén leerling mag niet twee keer achter elkaar een 
nummer zeggen, nummers mogen ook niet meer 
dan één keer genoemd worden. Gebeurt dit wel, 
dan moet de groep van voor af aan beginnen. 

• Je mag niet van tevoren afspraken maken over 
hoe je het gaat aanpakken óf tussendoor 
overleggen. 

• Je mag niet door elkaar heen praten. Praten er wel leerlingen door elkaar heen, ook al duurt het 
maar een halve seconde, moet de hele groep weer bij 1 beginnen. 

 
TIP: Ook leuk is om de klas in twee of drie groepen te delen en te timen hoe lang ze erover doen om 
tot 20 te tellen. De groep die het snelst zonder door elkaar heen te praten tot 20 kan tellen heeft 
gewonnen. 
 
2. Afsluiting 
Sluit de energizer af met de vragen: 
1. Wat ging er (niet) goed?   (afhankelijk van of het gelukt is of niet) 
2. Wat heb je geleerd van deze oefening? 
 
Bij sommige groepen zal de oefening mislukken. Blijf niet eindeloos proberen, maar gebruik het als les.  
Deze oefening gaat erom dat je elkaar kunt aanvullen en dat je een groepsgevoel creëert. Het samen 
lachen en het (onbewust) aanvoelen van non-verbale communicatie helpt om ook in de les 
gemakkelijker gesprekken te kunnen voeren.  
 

 


