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LEER ELKAAR KENNEN 

De volgende vragen kunnen jullie op weg helpen om elkaar beter te leren kennen. 
Uiteraard moet niet alles besproken worden.  
 

1. Entertainment 

a. Ben je momenteel een goed boek aan het lezen? 

b. Welk succesvol boek vond jij maar niets? En omgekeerd? 

c. Heb je onlangs nog goede tv-shows gezien? 

d. Heb je onlangs nog films gezien? 

e. Wat is de laatste film die jou aan het huilen bracht?  
Of waarmee je plat lag van het lachen? 

f. Als je nog maar 1 filmgenre zou kunnen kijken voor de rest van je leven, welk 
genre zou het dan zijn? 

g. Wat voor soort muziek hoor je graag? Bepaalde groepen of artiesten? 

h. Wat zijn de beste en meest onmisbare apps op jouw telefoon? 
 

2. Hobby’s 

a. Wat doe jij voor hobby’s? 
Wat spreekt je aan in die hobby’s? 

b. Doe je aan sport? 

c. Heb je huisdieren? 
 

3. Eten 

a. Als je nog maar 1 ding zou mogen eten voor de rest van je leven, wat zou dat zijn? 

b. Wat is het raarste voedsel dat je ooit gegeten hebt? 

c. Is er iets dat je absoluut nooit zou eten? 

d. Wat is jouw favoriete comfort food? 

e. Welke makkelijke lunch kan een alternatief zijn voor een broodje? 

f. Wat zijn de beste opties om in de buurt goedkoop te eten? 

g. Wat is jouw favoriete onbekende restaurant? 
 

4. Reizen 

a. Wat is de mooiste verborgen parel in de buurt? 

b. Mocht de vlucht gratis (en niet vervuilend) zijn, naar waar zou je vliegen? 

c. Wat is de beste road trip die je ooit gedaan hebt? 

d. Hou je het meest van actieve vakanties of van strandvakanties? 



 

2 

 

 

e. Wat was je laatste reisbestemming? Wat heb je er gedaan? 

f. Wat is je volgende reisbestemming? 

g. Als je een sabbatjaar zou nemen, waar zou je naartoe reizen en wat zou je er 
doen? 

 

5. Levensverhaal 

a. Waar woonde je voordat je hier woonde? Wat zijn de grootste verschillen? 

b. Wat wou je worden toen je klein was? 

c. Heb je verborgen talenten of verrassende hobby’s? 

d. Wat waren jouw hobby’s in de lagere school? 

e. Wat was de must have accessoire toen je opgroeide? 

f. Wat is het meest ongelooflijke dat jou ooit overkwam?  
Wat is het meest ongelooflijke dat je ooit deed? 

g. Wie is je grootste rolmodel of leermeester? 

h. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 
 

6. Diverse 

a. Wat doe je hier het liefst in het weekend? 

b. Wat is het raarste compliment dat je ooit gekregen hebt? 

c. Heb je ooit een leuk idee bedacht en nadien gemerkt dat iemand anders het reeds 
bedacht had en misschien zelfs al uitgewerkt had? 

d. Mocht je 1 lessenreeks naar keuze kunnen geven in het middelbaar onderwijs, 
welke zou het dan zijn? 

e. Als alle dieren in aanmerking zouden komen, welk dier zou je dan graag als 
huisdier hebben? 

f. Welke superkracht zou je graag hebben? 
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HOBBY’S & INTERESSES 

1. Reizen / (dag)uitstap 
Naar waar ga je (ver of dichtbij), telkens anders? Hoe lang? 

2. Sport/lichaamsbeweging – type sport, fitness, dansen, fietsen, wandelen, …  
Wat doe je en wat vind je hier tof aan? 

3. Film / series / tv / … kijken 
Welke genres / types? Wat is de laatste (goeie) film/serie/programma die je zag? 

4. Culturele activiteiten – museum, theater, concert, optreden/ voorstelling, lezing, 
festival, …  
Wat heb je bezocht dat je de moeite waard vond? 

5. Lezen – boeken, strips, (online) artikels, fictie/non-fictie, …  
Wat is het laatste interessante … dat je gelezen hebt? Favoriete auteur? 

6. Schrijven – verhalen, gedichten, brieven, non-fictie, …)?  
Deel je dit (bv. bloggen) of blijft het privé? 

7. Luisteren (woord) – radioprogramma’s, podcasts, hoorspelen, luisterboeken, … 
Wanneer luister je hiernaar? Favoriete genre / onderwerp? 

8. Muziek – luisteren of spelen, zingen  
Wat voor soort muziek? Favoriete artiest? 

9. Beeldende kunst maken – tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, fotografie, 
… 

10. Handwerk – breien, haken, borduren, naaien, kleding maken, houtbewerking, 
bloemschikken, doe-het-zelven, … 

11. Bezig zijn met electronica (computers, smart home, …) of programmeren 

12. Koken, eten 
Favoriete gerecht? Favoriete plek om uit eten te gaan? 

13. Tuinieren, bezig zijn met planten 

14. Bezig zijn met dieren 
Heb je of wil je een huisdier/huisdieren? 

15. Meditatie, mindfulness, … 

16. Spellen spelen – bordspellen, kaartspellen, computerspellen, roleplaying, denksport, 
… 

17. Sociale activiteiten – lid van vereniging, vrijwilligerswerk, afspreken met vrienden, 
op café gaan, uitgaan/feestjes, online chatten, … 

18. Andere hobby’s / interesses / dingen die je doet in je vrije tijd die hier niet tussen 
staan 


