
 
Wie ben jij-spel 
 
‘Wil je iets over jezelf vertellen?’ Ik heb al eens eerder gezegd dat deze vraag een van de lastigst te beantwoorden vragen is. In de trainingen in 
het creatief communiceren met kinderen laat ik cursisten oefenen met allerlei alternatieven. Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld een blad met 
allerlei emoticons met de vraag op wie ze lijken en ook op wie ze niet lijken, met uiteraard de vraag om het toe te lichten. Speciaal voor PiP heb 
ik een soort ganzenbordspel gemaakt om kinderen spelenderwijs beter te leren kennen. Het spel is gemakkelijk aan te passen als je dat wilt.  
 
Ben Baarda 
PiP 91, juni 2016 

 

WIE BEN JIJ? 
(gemaakt door Ben Baarda) 

 
1. START 2. Wat zijn je favoriete 

kleren? 
3. Wat vind je het leukste 

tv-programma? 
4. Wat vind je het minst 

lekkere eten? 
5. Wat vind je leuk om te doen? 

 6. Ga twee plaatsen terug. 
 

11. Wie bewonder je? 10. Wat is het eerste dat je denkt 
als je wakker wordt? 

9. Ga twee vragen vooruit. 8. Sla een beurt over en bedenk 
welke vraag je jezelf wilt stellen 
en vul die in bij 12. 

7. Wie is je beste vriend? 

12. Als je hier nog geen vraag 
hebt, ga dan terug naar 8. 
 

 

13. Waar droom je weleens van? 14. Als ik iemand een groot cadeau 
mag geven, geef ik dat aan … 

15. Wat ik leuk aan mijzelf vind, is 
… 

16. Je hebt zoveel vragen 
beantwoord, je mag twee vragen 
overslaan. 

17. Waar ik niet van houd, is … 

 18. Ik vind het leuk als mensen … 
 
 

23. EINDE, het was leuk om je te 
leren kennen. 

22. Als ik een miljoen win, zou ik …  21. Je bent bijna klaar, maar ik wil 
nog meer van je weten, ga 10 
plaatsen terug. 

20. Wat ik niet leuk vind aan 
mijzelf is … 

19. Het liefst ga ik … 

 


