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Wat? 

De Missie is een manier om te
bedenken hoe je doel eruit ziet
wanneer je hem hebt bereikt.
Er zijn zes levels. De speler 
omschrijft op alle levels hoe zijn 
doel er concreet uit ziet.

Wanneer?

Als je ziet dat de speler hulp nodig
heeft om zijn doel concreter te
maken.
 
Hoe?

Doorloop de levels met de speler
door elke keer een ‘stap’ te zetten
op het level waarop hij zich op dat
moment bevindt. Gebruik hiervoor
een speelsteentje (of pion) en het 
spelbord op de achterkant van deze 
kaart.

De opdracht

Vertel de speler dat je hem gaat
helpen om zijn speldoel concreter
(duidelijker) te maken zodat het ook
makkelijker wordt om zijn doel te
bereiken. Hij gaat dit doen door een
spel te spelen waarin hij zes levels
doorloopt.

Level 1: Waar ben ik?

Pak je speelsteen en zet hem op
level 1 van het spelbord Missie.
Bedenk hoe jouw omgeving eruit
ziet als jij... (noem speldoel). Waar
ben je dan? Wat zie je om je heen?
Zijn er mensen in jouw omgeving?
Vertel er over! Ga nu naar level 2.  

Level 2:  Wat doe ik?

Wat doe je als ... (noem speldoel)?
Ben je aan het lopen, of zit je juist?
Of doe je iets anders? Hoe beweeg
je? Hoe klinkt je stem? Beschrijf wat
je doet. Ga nu naar level 3.

Level 3: Wat kan ik?

Waar ben jij goed in als... (noem
speldoel)? Welke kwaliteiten kun
je inzetten om je doel te bereiken?
Waar ben je trots op? Wanneer je dit
hebt bepaald mag je naar level 4.

Level 4: Wat geloof ik?

Waardoor is het jou gelukt ... (noem
speldoel)? Welke gedachte heeft
ervoor gezorgd dat jij je doel hebt
bereikt? Welke gedachte heb je los
kunnen laten? Ga nu naar level 5.

Level 5: Wie ben ik?

Sluit je ogen en kijk naar jezelf alsof
je naar een fi lm kijkt. Je ziet jezelf...
(noem speldoel). Beschrijf de per-
soon die je op het scherm ziet.

Vertel hoe het voelt als jij je doel
hebt bereikt. Bedenk voor dit gevoel
welk dier of symbool hierbij past. Dit
dier of symbool staat voor de kracht
die jij bezit als jij je missie hebt
bereikt. Je mag door naar level 6.

Level 6: Missie geslaagd

Sluit je ogen nogmaals en zeg hard-
op wat je speldoel is. Stel je voor
dat het de dag is nadat je je doel
hebt bereikt. Waar ben je? Wat doe
je? Wat kan je? Wat geloof je over
jezelf? Wie ben je? Hoe voel je je?
Met een denkbeeldige volumeknop
kun je wat je voelt, hoort en ziet
harder zetten. Zet de volumeknop
maar iets harder. Ervaar wat je voelt,
ziet en hoort. Als je wilt mag je de
volumeknop nog iets harder zetten.
Je missie is geslaagd!

Terugweg

Neem desgewenst alle levels nog-
maals door met de speler.

‘De missie’ is geïnspireerd op het model
‘De Logische Niveaus’, van Gregory Bateson
(1972, 1979). In de Unifi ed Field Theory 
ontwikkelde Robert Dilts de ‘Logische 
Niveaus van Leren’ van Bateson verder uit.

De missie
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