
OPWARMERTJE - WIE KEN IK EIGENLIJK?

Je leert dat je meer mensen kent dan je waarschijnlijk denkt.LEER-
DOEL

TITEL

Iedereen heeft een netwerk en vaak ken je meer mensen dan je denkt. Een groot 
netwerk is handig, want hoe meer mensen je kent hoe meer mensen je om hulp 
kunt vragen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een (vervolg)opleiding of het werk dat 
je later wilt doen. 

Voorbereiden
• Schrijf je naam in het midden van een A3-vel
• Schrijf rondom je naam alle namen van mensen die je kent en van wie de 
 voornaam begint met een ‘D’
• Bekijk je contacten in je telefoon en op social media en zoek alle namen met 
 een ‘D’:
 - Hoeveel zijn dit er?
 - Hoeveel mensen ben je vergeten?
 - Ben je mensen vergeten die dicht bij je staan (zoals je vader, moeder, broer,   
  zus, vriend of vriendin)?
• Hang je ‘mindmap’ op in het lokaal

Uitvoeren
• Bekijk het netwerk van je klas- of studiegenoten en vergelijk deze met je eigen   
 netwerk
• Ga na of je jouw netwerk kunt aanvullen

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT

expertisepuntlob.nlOpwarmertje - wie ken ik eigenlijk? 1/3

??



• Zijn er nog meer mensen die je vergeten bent en kunt toevoegen aan je netwerk?
• Hoe tevreden ben je met het netwerk dat je op dit moment hebt?
• Zijn er mensen die je nog niet in je netwerk hebt, maar wel graag in je netwerk   
 zou willen hebben?
• Waarvoor gebruik jij je netwerk op dit moment?
• Waar zou jij je netwerk meer voor kunnen/willen gebruiken? 

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Maak een foto van je eigen netwerk (mindmap).VAST-
LEGGEN

• Hoe vond je het om deze opdracht te doen?
• Heb je iets ontdekt over de grootte van je netwerk? 
• Heb je nog iets anders ontdekt waar je van tevoren niet aan had gedacht?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN
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MET 
WIE?

Je maakt een mindmap van je eigen netwerk en bekijkt die van je klas- en 
studiegenoten.



Ga bij het in kaart brengen van je netwerk de volgende punten na:
• Waar spreek je af?
• Waar zie je andere mensen?
• Welke familieleden heb je?

TIPS &
TRUCS
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