De luchtballon - Observatielijst
Casus
Jij en je collega’s zijn op teamuitje per luchtballon naar een tropisch eiland. De mand blijkt echter te
zwaar beladen, waardoor jullie langzaam hoogte verliezen.
Jouw collega’s krijgen 10 minuten de tijd om te bepalen welke voorwerpen zij uit de mand gooien om
te zorgen dat zij het tropische eiland veilig bereiken. Het is hierbij belangrijk dat zij met de resterende
spullen nog minimaal een week kunnen overleven op het eiland.
Terwijl het team overlegt wat zij uit de luchtballon kunnen missen, observeer jij hoe zij met deze
stressvolle situatie omgaan. Om hierbij te helpen krijg je de volgende vragenlijst. Vul deze vragenlijst
gedurende de werkvorm zo goed mogelijk in. Je impressie bespreken we na.
Belangrijk! Je collega’s mogen niet weten waar je observaties op gericht zijn!

Vragen voor tijdens de ballonvaart.
1. Wie neemt er als eerste het woord?

2. Wie lijkt het meest de kat uit de
boom te kijken?

3. Is er iemand in het team die veel
voorstellen doet? Zo ja, wie?

4. Is er iemand die vaak knopen

5. Is er iemand opvallend vatbaar voor
stress? Zo ja, hoe zie je dat precies?

6. Ruimte voor eventuele andere

doorhakt? Zo ja, wie?

bevindingen/opmerkingen

Vragen voor na de ballonvaart.
1. Wie was er het meeste aan het
woord?

2. Wat voor score zou je de
samenwerking geven op de schaal
van 1 tot 10.
(1 beroerd, 10 super!)
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3. Als je een voorstel zou mogen doen om de samenwerking in deze oefening te
bevorderen. Wat zou je het team dan graag willen zeggen?

10

De slotvraag: Zou het team een week op het eiland overleefd hebben?

Om te overleven moeten de deelnemers niet alleen voldoende gewicht verloren hebben om het
eiland te kunnen bereiken. Ze moeten ook nog steeds over de juiste spullen beschikken om te kunnen
overleven. Het team moet minimaal vijfendertig kilo verloren zijn.
Wanneer de docent dit aangeeft, check dan op de lijst of de volgende voorwerpen minimaal aanwezig
zijn:
- 6 flessen water.
- 2 chocoladerepen of crackers
- 1 doosje lucifers
- 1 noodsignaalpistool
- 1 Machete mes
- 1 EHBO doos
(Ongeveer tien van de vijfendertig kilo)

