
Introductiekaarten voor de introductie opdracht (Studiedag Bildung fase 1). Bedoelt om de groepjes te vormen. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het spel ‘De reis van je leven’ (Studiedag Bildung fase 3).  
 
 
 

 

REISTICKET  
BESTEMMING: LAMIN 

GELDIG OP: 

 

REISTICKET 
BESTEMMING: STORA 

GELDIG OP: 

 

REISTICKET 
BESTEMMING: TICOL 

GELDIG OP: 

 

REISTICKET 
BESTEMMING: DERMINI 

GELDIG OP: 

 

REISTICKET 
BESTEMMING: SOLAMO 

GELDIG OP: 

 

REISTICKET 
BESTEMMING: POENA 

GELDIG OP: 



 
Hoe laat jij jouw licht stralen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe doe je dat? 

 
Welke gebeurtenis heeft jou erg gevormd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op welke manier geef je die ervaring 
door? 

 
Welk verhaal heb je te vertellen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In welke situatie neem je de gelegenheid 
om dat verhaal te vertellen (voorbeeld)? 

 
Hoe heb je jouw eigen schooltijd ervaren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe beïnvloed jou dat als mens & docent? 

 
Hoe was jouw gezinssituatie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe heeft dat bijgedragen aan je 
beslissing om docent te worden? 

 
Wat vind je leuk om te doen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom vertel je daar wel of niet in de 
klas over? 

 



 

 
 
 
Karin Bloemen kennen we van de glitter & 
glammer en de imposante jurken. Haar leven 
ging niet over rozen. Als kind werd ze 
misbruikt door haar stiefvader. Hierover is 
onlangs een film gemaakt met de titel “Buiten 
is het feest”. Ook de dood van haar zus heeft 
grote impact op haar gehad. 
Als theatermaker kent ze grote successen 
waarin haar eigen leven een grote 
inspiratiebron is. 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 

 

 
 
 
 
Splinter Chabot debuteerde met de roman 
“Confettieregen”. In deze roman vertelt hij het 
verhaal van een ‘coming out’. Het is sterk 
gebaseerd op zijn eigen leven.  
Hoewel zijn omgeving er absoluut geen 
moeite mee heeft dat hij homoseksueel is, zo 
vertelt hij, was de weg om daar voor uit te 
komen lang en zwaar. 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 



 
 

Tania Kross is een bekende operazangeres. 
Sinds 2006 heeft zij in museum Gouda een 
eigen festival "Krossin'Gouda", waarbij 
diverse kunstdisciplines elkaar ontmoeten. 

Tania is ambassadeur van Muziek telt!, een 
initiatief van Muziekcentrum Nederland, het 
Fonds voor Cultuurparticipatie en van 
Kunstfactor om meer muziek te brengen in 
het leven van kinderen. 

In 2017 deed ze als eerste operazangeres 
mee aan het programma ‘beste zangers’. 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 
  

 
 
Ilias El Hadioui is socioloog, dat betekent dat 
hij het menselijk groepsgedrag onderzoekt. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in het gedrag 
dat jongeren op school laten zien. Met behulp 
van zijn onderzoeksresultaten probeert hij 
scholen en docenten te helpen antwoorden te 
vinden op grote veranderingen die zich in de 
samenleving voltrekken. Daarbij is voor hem 
de erkenning dat mensen behoefte hebben 
aan contact erg belangrijk. 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hou houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 



 

 
 
 
 
Eva Jinek werd geboren in Tulsa, Oklahoma 
en verhuisde op 11 jarige leeftijd met haar 
Tsjechische ouders naar Nederland. Na haar 
studie ging ze werken bij de 
buitenlandredactie bij het NOS journaal. 
Vanaf 2008 is ze vooral op de televisie te zien 
als presentator van o.a. het journaal en 
verschillende praatprogramma’s. 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

   
 
 
Louis van Gaal kennen we als voetbaltrainer, 
maar wist je dat hij is opgeleid als docent LO. 
Na zijn spelerscarrière volgde hij de opleiding 
coach betaald voetbal en trad hij in dienst bij 
AZ. Maar al snel kwam hij bij Ajax terecht. Bij 
deze club heeft hij grote successen behaald. 
Hij heeft een uitgesproken visie op voetbal en 
vormt de teams die hij coacht op basis van 
die visie. Zou die visie de sleutel tot zijn 
succes zijn?  
 

 

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 



  
 
Samuel Lee werd in 2019 uitgeroepen tot 
theoloog des vaderlands. Hij streeft er naar 
om wijsheid en geloof te combineren. Daarom 
is hij voortdurend op zoek naar de ziel van de 
dingen. Volgens hem is de ziel van alle 
dingen medemenselijkheid. Voor hem is God 
iemand die mensen verantwoordelijkheid 
geeft om op een goede manier met de aarde 
en elkaar om te gaan. Dat zorgt er voor dat hij 
steeds meer afstand heeft genomen van 
klassieke evangelische gedachten en op een 
vrijere manier de Bijbel interpreteert. .  

 

 

 Wat vind je spannend aan jouw 
reisgenoot, wat voor mensen vind je 
spannend? 

 Wat zou je jouw reisgenoot willen 
vragen? Op welk antwoord hoop je? 

 Hoe houd je rekening met jouw 
reisgenoot? 

 Wie haalt het beste in je naar boven en 
wat doe je daar mee? 

 Tegen wie heb je je in het verleden 
afgezet en wat heb je daarvan 
geleerd? 

 

 

 

 



  
In Lamin staan overal richtingwijzers, 
verlichtingselementen en plaatsaanduidingen. 
Het zou je steeds duidelijk moeten zijn waar 
je vandaan komt en waar je naar toe gaat. 
Terwijl het stratenplan van Lamin 
buitengewoon ingewikkeld is. Er zijn 
nauwelijks rechte wegen te ontdekken en je 
kunt er hoe paradoxaal goed verdwalen. En 
dat is een fantastische ervaring. Vooral in de 
nacht is het een spektakel om de stad te zien. 
Alles is uitgelicht met prachtige kleuren. Het 
zijn lichten die je helpen de weg terug te 
vinden. Lamin is de stad van verlichting die je 
helpt te begrijpen en niet te begrijpen.  

 

 Begrijp jij alles, hoe ga je om met de 
onbegrijpelijke dingen? 

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 

 

 

 
In Dermini is een kathedraal, een tempel, een 
moskee of synagoge. Hoe je het gebouw ook 
zou willen noemen. Binnen in dit 
godsdienstige gebouw staat een altaar. Maar 
nooit staat het op dezelfde plek. Soms staat 
het dicht bij de uitgang, soms in de hoek, 
soms midden in de grote zaal. En zo wordt de 
binnenkant van deze ruimte elke keer anders 
ervaren. Hoe dat altaar beweegt is een wat 
raadselachtig proces. Wat wel duidelijk is, is 
dat de bezoekers daar invloed op hebben en 
door hun bewegen door de ruimte het altaar 
van plek laten veranderen.  

 

 Wat zou jouw toegevoegde waarde in 
deze beweging kunnen zijn?   

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 
 



  
De inwoners van Stora zijn trots op hun oude 
stad. Een stad waar je als je aankomt je 
afvraag hoe dit zo ooit heeft kunnen ontstaan. 
Een stad waar nauwelijks structuur is te 
ontdekken. Gebouwen en wegen lijken 
zonder enige samenhang met elkaar te 
bestaan. In de verschillende folders van de 
plaatselijke VVV wordt uitgelegd waarom de 
gebouwen zijn gebouwd, hoe ze zich hebben 
ontwikkeld en welke functies ze voor de 
mensen in Storia hebben gehad. Al 
wandelend en zoekend zul je gaan begrijpen 
hoe de stad is ontstaan en kun je de cultuur 
beter begrijpen en ga je je afvragen wat jouw 
rol daarin is.  

 

 Wat is jouw rol in de geschiedenis? 

 Wat is de rol van jouw vak in de 
geschiedenis? 

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 

 
  

 
De stad van de gezichten wordt Solamo ook 
wel genoemd. Want het centrum van de stad 
is het stadpaleis met daarin “de gezichten van 
de duizenden”. Als je daar naar toe gaat zie 
je hun gedachten en voel je hun emoties. En 
ze roepen je vanuit hun stilte toe. Wat denk jij 
er van, kun je dit toestaan, kun je hiermee 
leven. En voortdurend is daar de vraag welk 
recht heb jij om het geweten van de ander te 
beheersen? Solamo is een moeilijke stad om 
te ervaren.  

 

 Hoe ga jij om met (cultuur) verschillen? 

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 

 



 

 
In Ticol is er altijd bedrijvigheid en beweging. 
Dag in dag uit, jaar in jaar uit. Elke dag is er 
in Ticol wel een verandering te ontdekken. 
Bestaande gebouwen worden steeds maar 
weer aangepast of neergehaald om in een 
aangepaste vorm opnieuw te herrijzen.  Dit 
bouwen, afbreken en aanpassen gaat al 
eeuwen door, De stad is daarom ook 
voortdurend aan het veranderen en er is 
daarom steeds wat nieuws te ontdekken. 
Soms is het zelfs voor de bewoners lastig om 
delen van de stad te herkennen en de weg er 
opnieuw te vinden. Maar toeristen die vaak 
terugkomen zien het ook als een boeiend 
schouwspel.  

 

 Zou jij vaker terug komen in Ticol? 
Waarom wel/niet? 

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 

 

  
Poena is een stad van veel talen. Als je er in 
rond loopt zie en hoor je die talen 
voortdurend om je heen. Het is alsof je in een 
waterval staat. Als je je er voor open stelt 
ervaar je welke boodschap ze willen over 
brengen en dat zijn er best veel. Daarom 
vinden reizigers Poena ook wel eens een 
vermoeiende stad. Maar het is ook een stad 
van geluk. Want de ervaringen uit al die talen 
zijn prachtig. Ze verreiken je leven en kleuren 
je dag. In de plaatselijke VVV folder staat de 
volgende zin: ‘Besef je wel dat taal meer is 
dan alleen het gesproken woord. Taal roept 
emoties op, taal oefent macht uit, taal is een 
richtingwijzer’.  

 

 Hoe zet jij taal in in jouw lessen? 

 Wat is volgens jou cruciaal in dit 
verhaal en kun je het uitvergroten? 

 Wat kun je volgens jou in dit verhaal 
prima weg laten. Kun je het 
verkleinen? 

 Op welke manier kun je dit verhaal tot 
een komedie of tragedie maken? 

 Welke metafoor zou je bij deze stad 
willen kiezen? Licht dit toe. 

 Leg uit waar de stad beroemd om 
is/wat de idealen van de stad zijn.  

 Vertel hoe jij daar mee om gaat of wat 
jij verwacht daar te vinden. 

 

 


