
 

 

Vergelijk je rijk! 
 
 
Geschikt voor:   alle niveaus vo en mbo 
Doel:   bevorderen samenwerking en groepsgevoel, leerlingen in actiestand zetten,  

positief benadrukken van overeenkomsten tussen leerlingen 
Duur:    5-10 minuten 
Benodigdheden offline: post-its 
Benodigdheden online:  online overlegprogramma, iedere leerling papier en pen óf MURAL of een 

ander programma waarin je post-its kunt plakken  
 
Uitleg 
In ‘Dat delen wij!’ zoeken leerlingen onderling op een positieve manier naar zo veel mogelijk 
onderlinge overeenkomsten. Deze schrijven zij op een post-it. Het groepje dat de meeste onderlinge 
overeenkomsten vindt, wint.  

Stappenplan: 
1. Je verdeelt de klas in groepjes van 3-4 personen (iets groter is niet erg).  
 
2. Vraag de groepen om binnen 3 minuten zoveel 
mogelijk overeenkomsten op te schrijven die ze 
onderling kunnen vinden.  
 

Denk aan: 
- we hebben vroeger allemaal een konijn gehad 
- onze schooltassen zijn van hetzelfde merk 
- de kleur rood is voor ons allemaal onze 
lievelingskleur 
- we hebben allemaal een broer 
- we hebben allemaal een broer die basketbalt. 
 

NB: Zoals je ziet zijn er verschillen in de moeilijkheidsgraad van de overeenkomsten waar de groepen 
mee komen. Dat is geen probleem, de ene groep komt nu eenmaal wat sneller in de creatieve stand 
dan de andere. Het gaat erom dat hun creativiteit wordt geprikkeld. 
 
3. Na drie minuten laat je iedereen weer terugkeren naar het gezamenlijke groepsgesprek en 
inventariseer je de hoeveelheid overeenkomsten. De winnaars krijgen natuurlijk eeuwige roem! 
 
Online spelen: 
Wanneer je deze energizer online speelt, start je in een gezamenlijk gesprek en deel je de groep 
vervolgens op in breakout rooms (bijvoorbeeld in ZOOM of Microsoft TEAMS. Youtube biedt goede 
tutorials als je dit nog niet eerder hebt gebruikt. De post its kunnen leerlingen thuis gebruiken (zelf 
opschrijven in Word of op een papiertje). Opschrijven kan ook in een gezamenlijk document als 
MURAL of in een andere samenwerkingstool die al vaker door de klas wordt gebruikt. 
 
 
 
 


