
 
 
 
 

 
NAAM: 
 

TOOB-Gb Balspel   

 
DOELEN: 
 

 
Streven naar perfectie door samen overleggen en strategie te bepalen. De 
eerste keer meteen goed. Samen beïnvloeden zij het proces en de “flow” 
(stroom). De groep probeert in een aantal pogingen de speeltijd te 
verbeteren.  
 

 
BESCHRIJVING: 
 

 
De bal symboliseert de service of het product dat de klant ontvangt. 
Er is een tijdwaarnemer en een kwaliteitscontroleur (kan dezelfde persoon 
zijn). Anderen volgen het proces en observeren. 
 

1. Uitleggen van de regels:  
 

De spelers van de groep bepalen eerst de volgorde van de bal; deze volgorde 
blijft hetzelfde gedurende het spel. De bal circuleert elke ronde onder alle 
spelers in de groep en keert terug naar de eerste speler; de bal wordt NIET 
doorgegeven aan een buurman en de bal mag niet door meerdere mensen 
tegelijk worden aangeraakt. Toon de powerpoint aan de studenten. 
 

2. Speel het spel: 
 
De bal moet 5x rond zijn geweest. Het spel is klaar als de bal 5x rond gegaan is 
en de eerste speler de bal weer heeft. De tijd stopt en wordt genoteerd op de 
flip-over. De kwaliteitscontroleur controleert het aantal rondes en de regels 
van het spel. Fouten worden geregistreerd op de flip-over Als de bal tijdens de 
wedstrijd valt, gaat hij terug naar de laatste speler die de bal had voordat hij 
viel; deze fouten worden ook genoteerd op de flip-over. 
 

3. Algemene evaluatie van het spel: 
 
Dan 2 minuten verbeteringstijd voor de groep (met inachtneming van 
dezelfde regels). 
 
Vragen die je kunt stellen zijn: 

• Wat is er gebeurd? 

• Wat hebben jullie ervaren?  

• Hebben jullie het doel bereikt? 

• Was het een groepsproces? 

• Kunnen jullie het beter doen?  

• Hoe kunnen jullie het beter doen?  
  

 
Je kunt ook de volgende stap aan het eind van de cursus herhalen! 
 

4. Verbeteren en opnieuw spelen: 
 
Herhaal stap 2 en 3 en speel minimaal 3 rondes van het spel. Het doel is om 
minimaal 50% tijdwinst te boeken. 
 



 
 
 
 

 
 

 
TIJD:  
 

 
Voorbereidingstijd: 5 minuten 
Speeltijd: 5 minuten 
Evaluatie en discussie: maximaal +/- 10 minuten 
Totale tijd: maximaal 20 minuten 
 
Als je dit spel in hoofdstuk 6 (Cultuur) gebruikt, neem dan minstens evenveel 
tijd om op de hele cursus te reflecteren. 
 

 
GROEP of 
INDIVIDUEEL:  
 

 
Groep. 
Het spel wordt gespeeld door 5,7,9 of 11 spelers (geen even nummers). 

 
MATERIAAL 
VOOR DOCENT:  
 

 
Kleine bal, bijvoorbeeld tennisbal, schuimbal of iets dergelijks (ei). 
Stopwatch, chronometer of telefoon. 
Flip-over en stift(en) om de tijden en afwijkingen te noteren 
Minstens 10 m2 vrije ruimte om het spel te spelen. 
 

 
MATERIAAL 
VOOR STUDENT: 
 

 
- 

 
OPSTELLING: 
 

 
Ruimte met minstens 10 m2 vrije ruimte om het spel te spelen. 

Centrale plek voor de flap-over, iemand die de tijd bijhoudt, iemand die het 
verloop van het spel en de regels in de gaten houdt. 
 


