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Ontdek de associatie… begin bij de mensen. 
 

achtergrond bij de website www.onder1hoed.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf september 2013 zijn er 100.000 mensen als student of personeelslid verbonden met de Associatie KU 
Leuven. Het project ‘Onder 1 hoed’ wil de samenhorigheid bevorderen en een gezicht geven aan deze 
gemeenschap.  
 
Geografisch liggen de leden van deze associatie verspreid in heel Vlaanderen. Dat betekent een enorme 
rijkdom aan diversiteit. Maar wat is hetgene dat ons verbindt? Waarin lijken we op elkaar? Er zijn 
duizenden verschillende mensen die deel uitmaken van de Associatie KU Leuven, maar toch zijn het ook 
allemaal mensen zoals u en ik. Mensen met families, met dromen, verwachtingen, herinneringen … noem 
maar op. Eigenlijk zijn we allemaal niet zó verschillend als soms wel lijkt.  
 
Om die eenheid in diversiteit op een originele manier een gezicht te geven, lanceerde UP het project ‘Onder 
1 hoed’. Tover een vraag uit de hoed en laat horen wie je bent en wat je denkt! 
 
Er werden heel wat video-interviews afgenomen van studenten en personeel van de verschillende 
associatieleden met vragen zoals: Wat betekent familie voor u?, Wat is vandaag uw grootste droom?, Sinds 
wanneer weet u wat u wilt doen in uw leven? ...   
 
Elke geïnterviewde trok een aantal vragen uit een grote hoed en liet zich zo verrassen door het toeval. Alle 
antwoorden die u op de website ziet, zijn momentopnames. Het geheel van al deze spontane reacties werd 
per vraag gebundeld. Op die manier ontstond een zeer divers en breed antwoord op de belangrijke 
levensvragen die gesteld werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UP is een dienst van KU Leuven die zich bezighoudt 
met zingeving, solidariteit en gemeenschapsopbouw. 
UP heeft een breed aanbod gaande van 
gemeenschapshuizen over solidariteitsacties, 
vormingsinitiatieven en vieringen in de Begijnhofkerk.  
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Over het spel 
 
Inhoud spelpakket: 

 Spelhandleiding 

 Spelfiches 

 Bijlage: kaartjes: Wat doe jij graag 

 Verdeelvragen (om in een hoed te steken) 
 
Zelf voor zorgen: 

 Hoed 

 Een pen voor ieder groepslid 

 Voldoende lege schrijfkaartjes 
 Voldoende papier 

 Naargelang de groepsgrootte: een aangepast lokaal met voldoende stoelen en tafels (per + 6 
deelnemers 1 tafel, 1 stoel per deelnemer) 

 
Aantal spelers: variabel (5 tot 30) 
Bij minder dan 7 deelnemers kunnen de spelfiches afzonderlijk gebruikt worden. 
Wanneer de groep groter is, wordt ze in kleinere groepjes ingedeeld om met de spelfiches aan de slag te 
gaan.  
 
Begeleiding: Wanneer het spel door grote(re) groepen gespeeld wordt, is het aan te raden om voor 
voldoende spelbegeleiders te zorgen (+ 1 begeleider per 6 deelnemers). Het spel verloopt immers het 
beste wanneer ieder deelgroepje afzonderlijk begeleid wordt. Om het spel vlot te laten verlopen, wordt 
er per spelfiche één begeleider aangeduid. 
 
Duur: variabel (20’ – 120’) 
 
 
 

Spelverloop bij grotere groepen  
 

1. Verdelen in spelgroepjes (van + 5 pers.)  
 
Voorbereiding: Steek per spelfiche die gebruikt zal worden twee vragenkaartjes van dezelfde kleur in de hoed. 
 
Verloop: 

 Verzamel alle deelnemers. 

 De deelnemers trekken één voor één een vraag uit de ‘sorteerhoed’. De speler die een vraag getrokken heeft, 
krijgt welgeteld 15 seconden om een antwoord op deze vraag te bedenken en te formuleren. Wanneer hij/zij in 
deze opdracht geslaagd is, mag hij/zij plaatsnemen aan de tafel die overeenkomt met het thema van de vraag die 
hij/zij beantwoord heeft. De speler steekt de vraag terug in de hoed. 

 Noot: Wanneer een tafel volzet is en een student opnieuw een kaartje uit deze categorie trekt, moet hij/zij een 
nieuwe vraag trekken. 

 
 

2. Werken in de spelgroepjes  
 
 Aan iedere tafel zit een spelbegeleider. De spelbegeleider legt de methodiek uit, zorgt ervoor dat alles vlot 

verloopt en houdt de timing van het spel in het oog. 

 Na 20’ wordt er doorgeschoven. Iedereen verzamelt terug centraal, trekt een nieuwe vraag uit de hoed, geeft een 
antwoord,… (zie ‘verdeling in spelgroepjes’) 

 Noot: Wanneer iemand bij een volgende ronde een vraag corresponderend aan een reeds gevolgde methodiek 
trekt, mag hij/zij een nieuwe vraag trekken. 
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Spelfiche 1: verwondering 
 
Achtergrond: 
Verwondering creëert ruimte. Ruimte voor openheid, voor andersheid, ruimte om geraakt te worden, ruimte voor 
je medemens, voor een nieuwe blik. Als openheid en verwondering zoek raken, steekt verstarring de kop op. 
Mensen zijn dan al snel geneigd oogkleppen op te zetten en zich af te sluiten. Inleving in de/het ander(e) wordt 
dan moeilijk. 

 
Doelen: 

 Bewust worden van verschillende manieren van kijken 

 Bewust worden van het belang op een open manier in de wereld te staan 

 Uitwisseling met groepsgenoten 
 
Benodigdheden: 

 Pennen en papier 

 Lege kaartjes 

 Gebruiksvoorwerp 
 
Verloop spel 1: 
We laten een gewoon gebruiksvoorwerp de kring rondgaan. (Kies iets dat je bij de hand hebt: een pen, een sjaal, 
een appel,…) De persoon die het voorwerp in zijn handen heeft, moet een eigenschap van het voorwerp 
opnoemen. Reeds aangehaalde eigenschappen mogen niet opnieuw vermeld worden. Wie het langste volhoudt, 
wint. 
 
Verloop spel 2: 
Op de tafel liggen er kaartjes. Iedere deelnemer neemt twee kaartjes en schrijft op ieder kaartje een staakwoord 
i.v.m. een ervaring waarover hij/zij de afgelopen week verwonderd was. Wanneer de deelnemers hiermee klaar 
zijn, leggen ze hun beschreven kaartjes in het midden van de kring. Een van de deelnemers kiest een kaartje uit 
en leest het voor. Degene die het kaartje geschreven heeft, vertelt kort iets over zijn/haar verwonderingservaring. 
Vervolgens kiest deze persoon een nieuw kaartje uit enz.. 

 
 

Spelfiche 2: geloof, hoop en liefde 
 
Achtergrond: Geloof, hoop en liefde. Drie grote woorden uit de christelijke traditie. Woorden die belangrijk zijn in 
ieder mensenleven, maar die tevens op een heel diverse manier ingevuld kunnen worden. Welke inhoud dekken deze 
begrippen voor jou? 
 
Doelen: 

 Nadenken over de eigen levensbeschouwelijke identiteit.  

 Nadenken over de betekenis van de begrippen ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’. 
Uitwisseling met groepsgenoten 

 
Benodigdheden: 

 Pen en papier voor iedere deelnemer 
 
Verloop: 

 Denk even na over de volgende drie vragen. Vat jouw antwoorden telkens in één woord samen. Er is ruimte 
voor alle strekkingen, visies en meningen. Alles is goed, niets is verkeerd. Schrijf de drie woorden op een blad. 
(Belangrijk: schrijf geen verdere uitleg bij de begrippen!) 

 
vragen: 

1. Hoe zou jij jouw eigen levensbeschouwelijke identiteit in één woord samenvatten? 
2. Wat komt er in jou op wanneer je aan het woord ‘hoop’ denkt? 
3. Wat versta je onder het begrip ‘liefde’? 

 

 Zoek een gesprekspartner. Laat de begrippen die jij opgeschreven hebt aan hem/haar zien. Geef je 
gesprekspartner de ruimte om te vertellen wat deze begrippen volgens hem/haar betekenen.  

 Ga vervolgens in gesprek. Wat heb je gehoord bij de ander? Dekken de begrippen dezelfde inhoud als voor 
jou? Hoe heeft wat de ander zegt jouw denken over jouw eigen identiteit bepaald, veranderd, verrijkt, 
bevestigd? 
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Spelfiche 3: mijn plek 
 
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, 
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. 
Er is niets te zien, en dat moet je zien 
om alles bij het zeer oude te laten. 
 
Er is hier. Er is tijd 
om overmorgen iets te hebben achtergelaten. 
Daar moet je vandaag voor zorgen. 
Voor sterfelijkheid. 
 
Herman de Coninck 
 
Achtergrond: 
Iedere mens is op zoek naar zijn of haar plek in het leven. Mensen verlangen ernaar op een plaats te kunnen 
staan waar ze zich goed voelen, waar ze volledig zichzelf kunnen zijn en in overeenstemming met hun diepste zijn 
kunnen leven. Deze zoektocht loopt dikwijls niet van een leien dakje. Het is niet altijd eenvoudig om te midden 
van andere mensen, de maatschappij, de wereld,… je eigen plek te vinden en er bovendien op te gaan staan.  
 
Doelen: 

 Stil staan bij ‘jouw plek’ op de aarde 

 uitwisseling met groepsgenoten 
 
Benodigdheden: 

 pen en papier voor iedere deelnemer 
 
Verloop: 

 Neem een blad.  
Schrijf bovenaan de volgende vraag: “Wat is jouw plek op de aarde?” 

 Schrijf nu het eerste woord waaraan je, na het schrijven van deze vraag denkt, op. 

 Maak een vertakking. Aan welke woorden denk je nu?  

 Splits de twee woorden opnieuw op. Vanuit ieder woord vertrekken nu vier vertakkingen. Welke woorden 
associeer je met de  bovenliggende woorden? 

 Illustratie: 
 

Wat is jouw plek op de aarde? 
 
 

muziek   adem 
 
 

   ritme   kleur  vrolijk   dans water  buik  fris  leven   
 

 

 Lees de laatste acht woorden die je opgeschreven hebt. Maak een nieuw samengesteld woord door uit iedere 
tak één woord te kiezen (vb. kleurwater, dansleven, buikritme,…). 

 Een rondje: vertel de groep over jouw nieuwe gevonden woord: Hoe ben je tot het woord gekomen? Wat 
heeft het met jouw plek op de wereld te maken?,… 

 
 
 

 
Spelfiche 4: verlangen ~ het heilige 

 
Achtergrond: Verlangens zorgen ervoor dat mensen weten welke richting ze uit moeten. “Waar het ruime perspectief 
verdwijnt, waar de dromen en de verlangens doven, wordt het leven betekenis- en waardeloos1”, schrijft Renilde Vos. 
Verlangens vertellen iets over de zaken die belangrijk voor ons zijn, over datgene wat er ‘heilig’ voor ons is. Wat is 
er zo belangrijk dat het pijn doet wanneer je het moet missen? Aan wat mag er absoluut niet geraakt worden? 
 
 

                                                      
1
 R. VOS, Op zoek naar de grondmelodie, Werkboek voor zinzoekers, UP – KU Leuven, p. 21. 
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Doelen: 

 Zicht  krijgen op eigen verlangens 

 Zicht krijgen op datgene wat er werkelijk toe doet in jouw leven 

 Uitwisseling met groepsgenoten 
 
Benodigdheden:  

 Pen en papier voor iedere speler 

 Voorbeeldpuzzel (zie spelfiche) 
 
Verloop: 
STAP 1: mijn eigen verlangenpuzzel (7’) 

 Bedenk vier of vijf  zaken die héél belangrijk voor jou zijn (die je niet kan missen) of waar jij heel concreet 
naar verlangt. Probeer deze vier of vijf zaken telkens in één woord samen te ballen. 

 Giet deze woorden in een kruiswoordraadselvorm (zie voorbeeld) en zorg dat er verticaal ook een woord 
gevormd wordt. 

 Het is de bedoeling dat jouw medespelers jouw woorden zoeken. Zoek beschrijvingen voor jouw woorden 
zodat je medespelers jouw puzzel tijdens een volgende stap kunnen invullen.  

 Maak een lege kruiswoordpuzzelvorm waarin jouw woorden passen. Vergeet de omschrijvingen niet toe te 
voegen. 

 
Enkele richtvragen om jouw verlangens op het spoor te komen2:  

 Welke droom drijft jou? 

 Waar heb je heimwee naar? Wat mis je in je leven? 

 Wat is er ‘heilig’ in jouw leven? Wat is er zo belangrijk dat je het niet zou kunnen missen?  

 Wat zou je in je leven graag willen realiseren? 

 Wat zal je nooit kunnen bereiken of realiseren? 

 Waar zoek je naar? Waar ben je naar op weg? 

 Wat maakt jou zacht vanbinnen?  

 Wat helpt jou om dingen te relativeren? 
 
STAP 2: puzzels invullen (4’) 

 Leg de lege kruiswoordpuzzels van iedere deelnemer in het midden van de tafel. 

 Probeer alle puzzels volledig in te vullen. Werk samen en wissel de kruiswoordpuzzels onderling uit. (Opgelet: 
Je mag je eigen puzzel uiteraard niet zelf invullen.) 

 
STAP 3: uitwisseling (9’) 

 Laat iedereen aan de hand van zijn/haar puzzel om de beurt over zijn/haar verlangens vertellen. Hou de tijd 
in de gaten. Zorg dat iedereen eventjes aan het woord komt. 

 
Voorbeeldpuzzel: 
  
  
          6.        
      1. K I N D        
        2. G R O N D     
L E V E N S S T R O O M       
        4. H O O P      
         5. M I L D H E I D 

 
 
1. jong mens 
2. aarde  
3. de richting die het leven gaat, het laatste deel van het woord rijmt op ‘boom’  
4. geloof, … & liefde 
5. zachte levenshouding 
6. verticaal: “want tussen … en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” (W. Elsschot) 

 

 
 

                                                      
2 naar R. VOS, Op zoek naar de grondmelodie, Werkboek voor zinzoekers, UP – KU Leuven, p. 21. 
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Spelfiche 5: kwetsbaarheid en kracht 
 
Achtergrond: Iedere mens wordt wel eens geconfronteerd met kwetsbaarheid in het leven. Nu en dan kom je 
obstakels tegen en sommige zaken liggen zo gevoelig dat ze maar moeilijk onder woorden te brengen zijn. Toch 
hangt die kwetsbaarheid ook samen met kracht. Misschien heb je iets dat heel moeilijk was, overwonnen. Dikwijls 
schuilt er juist heel veel sterkte in datgene dat jou tegelijkertijd zo kwetsbaar maakt.  
 
Doelen: 

 Nadenken over de obstakels die je in je leven tegenkwam (en overwonnen hebt) 

 Uitwisseling met groepsgenoten 
 
Benodigdheden: 

 Computer met internetaansluiting 

 Pen en papier 
 
verloop: 

 Bekijk op de website www.onder1hoed.be enkele filmpjes over de vraag “Wat is het grootste obstakel dat u in 
uw leven overwonnen hebt?”  
Iedere mens komt nu en dan iets moeilijks tegen. Iedereen moet af en toe een grote of kleinere drempel over. 
Tijdens de filmpjes komen er allerlei obstakels op de voorgrond: verdriet dat verwerkt moet worden, denken 
dat je dom bent, je vader, geen ‘nee’ kunnen zeggen, moeten leven zonder tweelingzus, faalangst, achterklap 
van collega’s, een echtscheiding,… 

 Denk er even over na welke obstakels jij in je leven reeds overwonnen hebt. Schrijf drie obstakels op drie 
verschillende briefjes, plooi je briefjes dicht en leg ze vervolgens in het midden van de kring.  

 Ronde 1: Ieder groepslid leest één voor één een briefje voor. Het groepslid dat het briefje voorgelezen heeft, 
denkt erover na van wie het briefje zou zijn en legt het vervolgens bij de persoon die er volgens hem of haar 
de eigenaar van is. We gaan door tot alle briefjes uitgedeeld zijn. 

 Ronde 2: We gaan de kring rond: Welk(e) briefje(s) heb je gekregen? Is het briefje van jou? Indien niet: van 
wie is het dan wel? Zit er een verhaal achter jouw obstakel? Wil je er graag iets over vertellen? Ga door tot 
alle briefjes hun rechtmatige eigenaar teruggevonden hebben.  

 
 

Spelfiche 6: taak op aarde 
 
Achtergrond: Wat staat jou te doen in het leven? Wat is je taak op deze aarde? Waar zou er niets van terecht komen 
als jij het niet in handen nam? Op welk vlak heeft de wereld jou nodig? 
 
Doel: 

 Deelnemers met elkaar kennis laten maken door er samen naar op zoek te gaan wat hen te doen staat in het 
leven. 

 
Voorbereiding: Knip de kaartjes (m.b.t. de vraag ‘Wat doe jij graag?’) uit. 
 
Benodigdheden: 

 Wat-doe-ik-graag-kaartjes  

 Pen en papier voor iedere deelnemer 
 

Spelverloop: 
1. Leg alle kaartjes open op tafel. 
2. Zoek tussen de kaartjes naar zes à acht activiteiten die jij graag doet. Maak een lijstje van de uitgekozen 

begrippen. 
3. Neem een blad en schrijf jouw naam centraal. Zijn er begrippen die samen passen of juist helemaal niet? Hoe 

verhouden de activiteiten zich tot elkaar? Schik de uitgekozen activiteiten op een passende manier rond jouw 
naam.    

4. Wanneer alle deelnemers hiermee klaar zijn, organiseren we een gespreksrondje. Wanneer je aan de beurt 
bent, leg je jouw blad centraal en leg je je groepsgenoten uit waarom je voor deze begrippen gekozen hebt.  

5. De andere deelnemers denken erover na wat jou – vanuit deze kaartjesbril gezien – te doen kan staan in het 
leven. Welk beroep zou op jouw lijf geschreven zijn? Welke levenskeuzes sluiten bij deze activiteitenlijst 
aan?,… Laat jullie fantasie de vrije loop. Zorg ervoor dat de centrale deelnemer voldoende kansen krijgt om te 
reageren op wat er gezegd wordt. Hebben de groepsgenoten het juist of fout wat jouw taak op aarde 
betreft? Waarom hebben ze al dan niet gelijk? Heb je nieuwe inzichten ontdekt? … 
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www.onder1hoed.be 
 

 
 

www.onder1hoed.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© We vinden het fijn als dit spel gespeeld wordt. Het mag dan ook vrij verspreid worden. Wel stellen we het 
op prijs als de referenties van UP KULeuven bij gebruik vermeld worden. 


