
INTERPROFESSIONEEL

OVER GRENZEN HEEN

WAT?
Dit spel (of elementen van dit spel) kan gebruikt worden bij het vormgeven aan 
samen werken en samen leren tijdens de uitvoering van project en waar uitgegaan 
wordt van interprofessioneel werken. Negen werkzame principes vormen de basis:

1. Gelijkwaardigheid
2. Communicatie
3. Motivatie
4. Gezamenlijkheid
5. Werken vanuit waarden
6. Eigenaarschap
7. Flexibiliteit
8. Continuïteit
9. Samen doen

Het spel kan helpen om korte formele en informele momenten in te bouwen om 
met elkaar te reflecteren op (de voortgang van) het proces. Niet alleen studenten, 
ook studenten, docenten en betrokkenen. Vragen die gesteld kunnen worden zijn:

Kan iedereen vanuit zijn/haar kracht een waardevolle bijdrage leveren? 
Is er voldoende ruimte voor de inbreng van iedereen? Is er voldoende oog voor 
elkaar? Helpen we elkaar indien nodig?
Geven we elkaar feedback; zowel bij complimenten als kritiek? En kunnen we beide 
ontvangen?
Mogen we fouten maken en worden die besproken? 
Hebben we duidelijke afspraken gemaakt? 
Is duidelijk hoe we besluiten nemen? 
Is helder wat eenieders rol-taak is in het licht van de opdracht?

(Onderzoek: Wenne Bergman, Simone Boogaarts, Dymphy Kiggen, Joos Meesters, Sebastiaan Platvoet, 
Marleen van de Westelaken, Lisbeth Verharen, Frans de Vijlder
Stuurgroep: Joke Abbring, Mieke Lambregts, Lisbeth Verharen, Frans de Vijlder
Ontwikkeling spel: Sanneke Duijf, Wendy Kemper, Lisbeth Verharen
Vormgeving: Sanneke Duijf, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, © 2018)

WANNEER? 
Aan het begin, midden of einde van een (nieuwe) samenwerking
Tijdens besprekingen, bijeenkomsten of overleggen
Wanneer je denkt dat het nuttig is voor het samen werken en samen leren

WIE? 
Met alle betrokkenen en/of met deelgroepjes die intensief met elkaar 
samenwerken. 

HOE LANG? 
Dit is afhankelijk van de variant die je kiest 30 minuten tot 90 minuten
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HOE?
Het spel heeft drie routes die gevolgd kunnen worden:

1. Snelle Jelle: hier worden aan de hand van principekaarten vragen aan elkaar gesteld
2.  Zoek de diepgang: bij deze route worden de opdrachten op de 

principekaarten in een Rad van Actie en Rad van Verdieping aangevuld.
3.  Echt samen aan de slag: hier worden zowel route 1 en 2 aangevuld met 

tegoedbonnen die aan elkaar worden gegeven.

www.han.nl/onderzoek/nieuws/9-principes-voor-
samenwer/_attachments/reflectiespel-samenwerken-

samenleren_versie_23-05-2018.pdf
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