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Handreiking didactiek 5 rollen 
 
0.0 Rouleren 
 
Je wilt graag maximale betrokkenheid op het gebied van spreekvaardigheid. Deze werkvorm kan je 
ondersteunen. Verdeel je groep in 8 teams van vier. Plaats de tafels in de klas zo, dat leerlingen 
elkaar aan kunnen kijken. Je geeft klassikaal instructie over de spreekopdracht:  
In elke groep zijn er verschillende onderwerpen, b.v. over het land, cultuur, historie, muziek, mode, 
eten, gewoonten, enz. Elk onderwerp staat op de voorkant van een kaartje, met daarop aan de 
achterkant een beschrijving. Leerlingen kiezen het onderwerp in het groepje dat hen het meest 
aanspreekt. Na een korte voorbereiding in stilte vertellen leerlingen in het groepje aan elkaar wat er op 
het kaartje staat en waarom ze het onderwerp gekozen hebben. Leerlingen uit het groepje mogen 
ieder maximaal 5 vragen stellen aan de spreker/spreekster. Hierbij mogen ze het kaartje voor zich 
neerleggen met het onderwerp naar boven, de beschrijving is niet zichtbaar. Als docent heb je een 
lege groepstafel, en tijdens het oefenen loop je rond.  Na ongeveer 10 minuten oefenen nodig je een 
groepje uit om bij jou te komen, elke leerling uit het groepje vertelt jou wat er in de groep over het 
onderwerp is besproken door hem of haar. Jij kunt dan de spreekvaardigheid waarderen.     
  
1.  Wie ben ik? 
Voorbeeld: bij binnenkomst in het lokaal krijgt iedereen een sticker op de rug geplakt met een begrip 
uit het onderwerp wat je wilt introduceren of afsluiten. Je loopt rond en vraagt diverse anderen één ja-
nee vraag om er achter te komen wat jij op je rug hebt staan. Je mag elke persoon maar één vraag 
stellen. 
Probeer erachter te komen wat er op je rug staat en krijg je de verlossende JA, dan ga je zitten of als 
na vijf minuten de dienstdoend docent het welletjes vindt. 
Of iets anders: de docent is het voorwerp en de leerlingen stellen vragen. De docent mag slechts ja of 
nee zeggen. Het stopt als het woord geraden is. 
Bijvoorbeeld: de docent is “een magneet”. 
 
2. Zoek de vraag 
Een leuke opstarter, maar het kan ook gebruikt worden om een les af te ronden of om voorkennis te 
activeren. Je geeft op het bord een antwoord. Daarna vraag je aan de leerlingen, individueel of in 
groepjes, op te schrijven wat de vraag zou kunnen zijn geweest.  
De vragen die ze bedenken kun je dan bespreken. 
                                               
3. Domino 
Maak een set dominokaarten. Links op een dominokaart staat een symbool en rechts een betekenis 
van een ander symbool. Al deze symbolen en betekenissen behoren tot één zelfde onderwerp. Maar 
het kan net zo goed links een woord in het Frans en rechts de vertaling van een ander Frans woord. 
Vorm een groepje leerlingen. Laat ze de dominokaartjes verdelen. Een leerling neemt de eerste kaart 
van de stapel en legt deze open op tafel. De tweede neemt een kaart van zijn eigen stapel en probeert 
deze correct aan te leggen. Correct betekent dat het symbool en de betekenis bij elkaar moeten 
passen. 
Lukt dat niet dan legt de leerling de kaart onder zijn eigen stapel en de volgende krijgt de beurt. Zo 
gaat dat door totdat alle kaarten op zijn. Er zijn echter nog veel meer dominovarianten. 
 
4. Wie tikt het eerst? 
Plak op het bord voor de klas een flink aantal A-4tjes met daarop antwoorden behorend bij een 
bepaald onderwerp. Elk papier bevat slechts één antwoord. Verdeel de klas in twee teams die om en 
om een vraag mogen stellen. Elk team heeft een vertegenwoordiger voor de klas staan. Als team A 
een vraag stelt dan moeten beide leerlingen voor het bord zo snel mogelijk proberen het antwoord te 
geven door met de hand op het juiste A-4tje te tikken. Wie dat het snelst doet blijft staan. De andere 
wordt vervangen door een volgende leerling uit zijn groep. Iemand noteert welk team de meeste 
vragen juist heeft beantwoord. En dat team is dan natuurlijk de winnaar! 
 
8. Het langste woord 
Welke groep kan het langste woord maken uit het hoofdstuk dat op dit moment wordt behandeld ? 
  
9. Misconcepties 
Er zijn standaardvalkuilen, waar bijna elke leerling invalt en zoals bij een workshop bleek, zelfs 
aanstaande docenten in het vak waarin zij zich gaan bekwamen. Als je zo’n idee nu eens centraal 
stelt en met de leerlingen gaat bespreken of zo’n populaire opvatting nu goed of fout is en waarom, 
blijft dat beter hangen dan een standaard uitleg. Het gaat immers niet om uit het hoofd leren, maar om 
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de argumentatie en die komt het best naar voren in een open discussie. Kies misconcepties uit het 
taalveld waarin je lessen verzorgt.  (Spelling, grammatica voorbeelden) 
 
 
10. Geheim 
 
Het idee hieronder is bestemd voor M en M, maar ook toepasbaar in het kader van 
spreekvaardigheid. 
  
Het vraagt even wat voorbereiding, maar o, wat een effectieve les levert het op. Groepjes leerlingen 
moeten tijdens de les samen proberen een antwoord te vinden op een vraag. Je geeft ze daartoe een 
groot aantal feiten die als zinnetjes op kleine strookjes papier staan afgedrukt. 
In onze groep was de vraag: wat kunnen we doen aan zure regen? 
Er zitten afleiders tussen, bijvoorbeeld Lopen is gezond. Er zit verklarende informatie tussen 
bijvoorbeeld Stikstof oxiden worden in de lucht omgezet in salpeterzuur. Gevolginformatie als Zure 
regen zorgt voor versnelde aantasting van metalen en marmeren kunstvoorwerpen. Dubieuze 
informatie als Regen smaakt niet zuur. Numerieke informatie als De files groeien per jaar met ruim 3 
%. Het ligt aan jezelf hoe diep je wilt gaan met het verstrekken van informatie, hoeveel afleiders je 
toevoegt. Aardig is het om zinnetjes toe te voegen die op het eerste gezicht nergens op slaan, maar 
toch in een redenering passen, zoals Benzine is erg duur vanwege de accijns, de belasting die het 
Rijk erop heft. Je laat de groep een tijdje stoeien met de informatie. Ze lezen het vanzelf, praten 
erover en beginnen te sorteren. Dan las je een klassikaal – moment in waarin je verschillende 
groepjes iets zeggen over wat ze deden, hoe ze hebben gesorteerd. Dit verrast andere groepen die 
heel anders te werk gingen. Je kunt in een aantal korte sessies bijvoorbeeld toewerken naar concept-
mapping, een spinnenweb van feitjes, of wat bij groepen maar succes lijkt te hebben. 
 
11. De dobbelsteen 
Maak enkele dobbelstenen met op elke kant een stelling of vraag. De vragen of stellingen hebben 
betrekking op een bepaald onderwerp dat je wilt bespreken of hebt besproken. Elke groep gooit de 
dobbelsteen en beantwoordt de vraag of bediscussieert de stelling. Gemakkelijker, maar minder leuk, 
een gewone dobbelsteen en een tekst met genummerde opdrachten. 
 
12. Woordtennis 
Een leerling begint met een symbool van een eenheid/element. Een tweede leerling geeft aan wat het 
element is of geeft de juiste naam voor een eenheid. Dezelfde leerling stelt nu weer de vraag aan de 
eerste met een ander element – resp. symbool. Dit kan natuurlijk ook prachtig met woordjes in 
bijvoorbeeld Frans/Nederlands. Kan natuurlijk ook in groepjes van vier of gemend dubbel. 
 
13. Wolkenpatroon 
Kies als docent een onderwerp en laat de leerlingen zoveel mogelijk woorden noemen en/of 
opschrijven die bij dit onderwerp horen. Daarna kan in een klassendiscussie het geheel uitgewerkt 
worden, door op bord de genoemde begrippen door leerlingen in tekstwolkjes (zoals in een 
stripverhaal) te laten groeperen. 
 
14. Muurdiscussie 
Je wilt met een klas een discussie houden over een bepaald onderwerp. Twee meningen worden 
gegeven. Eén mening duidelijk voor en de andere mening duidelijk tegen. Twee leerlingen die deze 
mening moeten vertegenwoordigen gaan links resp. rechts voor het bord staan en houden een touw 
tussen hen in vast. Nu worden de andere leerlingen uitgenodigd één voor één om hun 
beargumenteerde mening te geven en deze op een kaartje te zetten en met een paperclip aan het 
touw te hangen. De positie van het kaartje geeft weer hoe dicht je bij de uiterste meningen staat. 
Daarna kan eventueel nog een klassendiscussie volgen over de opgehangen meningen. 
 
15. De bonusvraag 
Er zijn docenten die corrigeren van leerling-werk slaapverwekkend of saai vinden. 
Hoe kan het! Soms wil het helpen als toetje een spannende bonusvraag toe te voegen, bijvoorbeeld 
over iets wat je wel verteld hebt, maar wat niet tot de leerstof behoort. Maar waarom zou je leerlingen 
niet vragen om vragen voor het komende proefwerk te ontwerpen. Voor een paar tiende punt bonus 
gaan ze echt aan het werk, zeker als je belooft enkele van de ingeleverde vragen te zullen gebruiken. 
Het ligt aan jezelf wat voor eisen je stelt, voor het verdienen van een bonuspuntje, originaliteit, 
complexiteit, alleen toepassing of ook kennis. 
 
16. De leerling als docent 
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Zowel op 3A als 6A niveau geschikt, ook VMBO-KB leerlingen –met wat begeleiding- kunnen 
klassikale uitleg geven. Reken maar dat ze naar elkaar luisteren. Je kunt de leerlingen ook nog een 
cijfer voor de uitleg laten geven. Als de uitleg kwalitatief onder de maat is kun je in de nabespreking 
het nodige aanvullen. Een weekje tijd geven voor voorbereiden is wel gewenst. 
 
17. Kwartetten 
Wij hoeven niet alle wielen zelf uit te vinden. Als een wiel goed draait, kan een ander er ook wat mee. 
Deze werkvorm heb ik uit H. Dekker, Didactische werkvormen, een basisboek, Educaboek-Schoolpers 
1980. Groepjes van 6 leerlingen, met één toeziend scheidsrechter spelen een gekocht of zelf gemaakt 
educatief kwartet. Spannender is elk groepje eerst een kwartet te laten maken, dan door een ander 
groepje gespeeld wordt. Aan het einde van een schooljaar hebben leerlingen genoeg informatie om 
serietjes van vier begrippen onder een paraplubegrip voor je vak te kunnen vinden, zeker als ze de 
boeken erbij hebben. Dik papier op de snijmachine in speelkaartformaat maken en met pen 
beschrijven gaat het snelst, maar je kunt er ook een CKV-actie van maken. 
 
18. Rondschrijven 
De werkvorm ‘rondschrijven’ is een leuke manier om het discussiëren te bevorderen. Op een papier 
schrijf je een stelling of bewering. Je geeft dat aan de eerste leerling die daar commentaar opgeeft 
met argumenten. Die kan dat bijvoorbeeld als voorstander doen. Deze leerling geeft het papier door 
aan de volgende en die levert dan commentaar als tegenstander. Daarna herhaalt het proces zich, 
indien gewenst. Hierbij kan ook commentaar op het commentaar gegeven worden. We gaan door 
totdat de cirkel gesloten is. Voor deze werkvorm moet de klas opgesplitst worden in kleinere groepen. 
Variant: Maak een cartoon over een te bediscussiëren onderwerp met daarin lege ballonnen. Laat de 
leerlingen dan achtereenvolgens de ballonnen vullen met hun argumenten. 
 
19. Stille wand discussie 
De klas wordt opgesplitst in één of meer groepen. Je schrijft een stelling, bewering of onderwerp op 
een groot vel papier voor elke groep. Eventueel laat je de groep eerst zelf een stelling bedenken. Dit 
papier hang je op en de groep zet zich neer voor hun eigen vel papier en is daarna volledig stil. Een 
ieder mag nu, na elkaar, een idee opschrijven, vragen stellen of een reactie geven op het papier. Een 
ander kan ook weer commentaar daar op geven of verbanden leggen tussen de verschillende 
opmerkingen, kreten en argumenten. Dit gaat door totdat niemand meer iets wil bijdragen. Daarna pas 
kan er weer gesproken worden en kun je de groep opdracht geven in één of twee zinnen het geheel 
samen te vatten. 
 
20. De lege stoel discussie 
Er wordt een aantal stoelen in een cirkel gezet. Alle stoelen, op één na, worden bezet door leerlingen. 
Deze gaan discussiëren over een stelling. Alleen de leerlingen op de stoelen doen hieraan mee. De 
leerlingen buiten de cirkel kunnen inspringen en op de lege stoel gaan zitten op het moment dat ze 
denken een bijdrage te kunnen leveren. Op hetzelfde moment moet iemand anders weer een stoel 
vrijmaken. Dit kan doorgaan totdat elke leerling een beurt heeft gehad. Je kunt ook observanten 
aanstellen en/of notulanten. Deze presenteren aan het eind een samenvatting en/of een 
observatievers lag. 
 
21. Kaarten 
Om een klas bij een bepaald onderwerp in groepjes te verdelen en ze tegelijkertijd te activeren kun je 
kaarten gebruiken. Het aantal kaarten dat bij elkaar hoort bepaalt gelijk de grootte van de groep. Het 
aantal kaarten is dan natuurlijk gelijk aan het aantal leerlingen in die klas. Elke set bij elkaar horende 
kaarten heeft iets gemeenschappelijks. Een voorbeeld uit de wiskunde. Als het onderwerp 
ruimtefiguren is dan is op elk kaartje een ruimtefiguur te vinden. Elke groep heeft een eigen figuur. Als 
de groep is gevormd kunnen ze daarna hun figuur gaan benoemen en eigenschappen gaan 
opzoeken. De docent kan aan elke groep vragen wat ze van hun figuur af weten. 
 
22. Gemengde stapels 
Bij de introductie van een nieuw onderwerp of voor het toetsen van kennis nadat het onderwerp is 
behandeld kun je een set kaarten maken die over dat onderwerp gaan, maar twee aspecten van dat 
onderwerp behandelen. Als voorbeeld kan in de natuurkunde na het behandelen van elektriciteit een 
set kaartjes gegeven worden die gaan over eigenschappen van serie en parallel schakelen. De stapel 
wordt door elkaar geschud en de opdracht voor de leerlingen is om ze in twee rijen onder elkaar te 
leggen al of niet in een bepaalde volgorde, de één voor serie en de andere voor parallel. 
 
23. Poëzie 
Sommige leerlingen vinden het leuk om een gedicht te maken. Alleen moet het gaan over een door de 
docent vast te stellen onderwerp, apparaat, begrip of denkbeeld. 
De eerste regel bestaat uit één woord dat het begrip benoemt. 
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De tweede regel twee woorden die het begrip beschrijven. 
De derde regel heeft drie woorden en verklaart wat het begrip doet. 
De vierde regel, vier woorden, beschrijft wat je van dat begrip vindt. 
De vijfde en laatste regel telt vijf woorden en geeft een alledaagse toepassing van het begrip. 
 
24. Vraag en antwoord ketting 
Deze werkvorm is erg geschikt om voorkennis te testen. Maar ook na bespreking kan nagegaan 
worden of men het goed geleerd heeft. Je bedenkt een behoorlijk aantal vragen en bijbehorende 
antwoorden. Zowel de vragen als de eenduidige antwoorden moeten kort geformuleerd kunnen 
worden. Je zet deze vragen en antwoorden op kaartjes. Het eerste kaartje, voor de docent, heeft de 
eerste vraag. Het antwoord is op de achterkant van een ander kaartje vermeld. Dus op één kaartje 
staat een vraag en een antwoord die niet bij die vraag past. De leerling met het antwoord op de eerste 
vraag draait zijn kaartje om en leest de tweede vraag. Enz., enz. Het laatste antwoord staat weer op 
het kaartje van de docent. Het aantal kaartjes moet minstens gelijk zijn aan het aantal leerlingen in 
een klas. Het mogen er natuurlijk ook meer zijn. De eerste keer gaat het nog niet zo snel maar een 
tweede keer kun je tijd klokken en de klas aansporen tot een snelle tijd. 
 
25. Memory 
Het spel memory kent natuurlijk iedereen. Hoewel kleine kinderen daar zeer goed in zijn en van 
volwassenen kunnen winnen, vinden ook leerlingen van de onder- en bovenbouw dit nog wel leuk. 
Wat zet je op de kaartjes? Bijvoorbeeld op de ene kaart een begrip en op de bijbehorende kaart de 
uitleg. Of een apparaat met op de andere de naam of uitwerking. Of het Engelse woord en op de 
ander de vertaling. De groep waarmee je dit speelt bestaat uit ongeveer 5 spelers. Eventueel laat je 
dit spel door leerlingen maken. Ook een goede oefening. 
 
26. Cirkelspel 
Ongeveer 10 personen gaan in een cirkel staan. Eén leerling uit deze groep wordt benoemd als teller. 
Een andere leerling heeft een zachte bal. Van te voren is aan de groep meegedeeld over welk 
onderwerp het gaat, bijvoorbeeld magnetisme. De leerling met de bal roept een begrip van dat 
onderwerp en gooit de bal naar een ander in de groep. Deze persoon doet hetzelfde enzovoort. De 
teller houdt bij hoeveel begrippen zijn genoemd en of deze begrippen juist zijn of al eerder zijn 
geroepen. De groep met de meeste juiste begrippen wint. 
 
 
27. Wat gebeurt er dan? 
Je kunt een gebeurtenis of een demonstratie als filmpje laten zien. Of je vertelt een verhaal. Op een 
gegeven moment stop je de video of het verhaal of de demonstratie en je vraagt aan de leerlingen te 
voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Uiteraard wil je de voorspelling graag onderbouwd zien met 
goede argumenten. 
 
28. Een hoort er niet bij 
Je maakt kaartjes met daarop vier woorden die bij elkaar horen. Maar één hoort er niet echt bij! Aan 
de leerlingen natuurlijk de vraag uit te zoeken welke begrip, woord, persoon etc. er niet bij hoort. Ook 
hier verwacht je van de leerling een goede redenering waarop juist dat antwoord wordt gekozen. Want 
soms is er meer dan één goed antwoord omdat het afhangt van de invalshoek waarmee je die vier 
woorden bekijkt. 
Voorbeeld: elektrische bel – inductie – transformator – dynamo 
 
29. Gevaarlijke getallen 
Dit is een wedstrijdje tussen teams. De spelleider stelt een vraag aan de beide teams. De deelnemers 
kunnen kiezen uit vier antwoorden. De bedoeling is dat de beide teams niet het goede antwoord 
kiezen maar de onjuiste. Het eerste team dat een antwoord mag geven kiest het in hun ogen meest 
onwaarschijnlijkste antwoord. Als dat goed gedaan krijgen ze daarvoor één punt. Dan is team twee 
aan de beurt en kiest het meest onwaarschijnlijkste antwoord uit de drie overgebleven antwoorden. 
Deze krijgt bij een correct antwoord twee punten. Dan team één weer en bij goede beantwoording 
krijgt team één drie punten. Bij de volgende vraag begin je dan bij het andere team. Mocht één van de 
teams per ongeluk het juiste antwoord op de vraag geven dan verliezen ze één punt en gaat de beurt 
naar het andere team die dan weer opnieuw begint. Een mooie werkvorm omdat de leerlingen gaan 
discussiëren waarom iets onjuist moet zijn. Ze zijn dus intensief met de vragen bezig. In plaats van 
getallen kun je ook kiezen voor begrippen en hun beschrijvingen. Je kunt natuurlijk ook de teams klein 
maken en leerlingen als spelleider laten functioneren tussen twee teams. Het is handig om de vragen 
en antwoorden op schrift of op sheet te hebben. 
 
 
30. Huiswerkbespreking 
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Huiswerkbespreking vindt niet altijd plaats. Zeker niet in de bovenbouw waar ze nog al eens 
antwoordbladen hebben. Toch is het goed om zo nu en dan te controleren of het gemaakte huiswerk 
ook echt begrepen is. Afgezien nog van de vraag of het ook echt gemaakt is. Hoe kom je er achter 
waar de problemen liggen en als je ze weet hoe ga je daar mee om? Je kunt alle leerlingen opdragen 
een bepaald gedeelte van hun huiswerk van die week te maken voor de volgende les. Je bespreekt 
hoe je het de volgende les gaat behandelen. We stimuleren de leerlingen nog eens extra hun 
huiswerk te maken voor die dag. De volgende les worden groepjes gemaakt van ongeveer vier 
personen. Eén van de leerlingen neemt de docentrol op zich. Die leerling bevraagt de anderen die iets 
niet weten. Op deze wijze inventariseren de leerlingen welke problemen er waren bij het maken van 
hun huiswerk en wordt het besproken en eventueel opgelost. Deze rol kan regelmatig gewisseld 
worden in de groep. Na deze bespreking wordt door de docent gevraagd of er nog problemen zijn. Zo 
ja, dan kunnen die in een klassikaal onderwijsleergesprek behandeld worden. 
 
31. Carrouseldiscussie 
In de discussievorm zet je de leerlingen in twee kringen neer, een binnenste cirkel en een buitenste 
cirkel. Steeds zitten twee leerlingen recht tegenover elkaar. Er is een stelling of een opvatting 
waarover gediscussieerd gaat worden. De leerlingen van de buitenste cirkel vallen de stelling aan en 
die van de binnenste verdedigen de stelling. Na enige tijd wordt de discussie gestopt en gaan de 
leerlingen van de buitenste cirkel enkele stoelen verder op zitten, m.a.w. de buitenste cirkel draait één 
of twee stoelen verder. Hierna kan de binnenste cirkel aanvallen en de buitenste cirkel verdedigen. Na 
enige keren draaien kan er een nabespreking gehouden worden. 
 
32. Drie borden discussie 
Je legt een probleemstelling voor aan de klas. De leerlingen reageren spontaan op deze stelling door 
te gaan zitten bij het juiste bord. Er zijn drie borden: mee eens, mee oneens, ik weet het niet. Elke 
groep gaat nu discussiëren waarom ze het er mee eens resp. mee oneens zijn of waarom ze het nog 
niet weten. De argumenten worden genoteerd. Er mag tijdens de discussie door de leerling gewisseld 
worden van groep als deze van mening verandert. 
 
33. Overeenkomst en tegenstelling 
Je zet twee begrippen neer en vraagt aan de leerlingen op te schrijven wat de overeenkomsten zijn. 
Hierna vraag je ze op te schrijven wat de verschillen zijn tussen beide begrippen en met betrekking tot 
welk onderdeel ze verschillen. Tenslotte kan dan een conclusie worden getrokken of een interpretatie 
worden gegeven.  
 
34. Denken-delen-uitwisselen (ddu) 
Dit is een klassieke werkvorm. De eerste van de vier basisvormen bij samenwerkend leren. Denken: 
de leerling krijgt een vraag van de docent of moet een som oplossen of een begrip beschrijven. De 
leerlingen krijgen elk enige tijd om daar over na te denken. Dellen: nu vertellen de leerlingen elkaar 
wat hun antwoord of oplossing is. Ze kunnen met elkaar vergelijken en eventueel hun oplossing of 
antwoord bijstellen. 
Uitwisselen: nu wordt door de docent verschillende leerlingen aangewezen om hun antwoord te geven 
of hun oplossing op het bord te zetten. Aan de andere leerlingen wordt regelmatig om commentaar 
gevraagd. 
 
35. Placement 
Een leuke werkvorm waarin de leerlingen ongedwongen gaan samenwerken. Het is een mooie 
samenwerkingsopdracht. In deze vorm wordt ieders bijdrage zichtbaar. We leggen een A3-vel op tafel. 
In het midden wordt een cirkel getrokken met een diameter van ongeveer 10 cm. Daarna worden vier 
lijnen getekend naar de middens van de zijkant van het papier. Zie figuur 4. Geef aan ieder lid van de 
groep een viltstift van verschillende kleur. In het midden wordt de opdracht vermeld waarin 
bijvoorbeeld gevraagd wordt naar associaties, verschillende gezichtspunten, verschillende acties enz. 
Elk lid van de groep schrijft in zijn eigen vak op de manier die bij die leerlinge past. Een variant is 
waarbij de opdracht mondeling wordt verstrekt, de leerlingen in hun eigen vak hun antwoord 
opschrijven en het midden wordt, na overleg binnen de groep, het resultaat van de groepsdiscussie 
opgeschreven of het groepsstandpunt. Omdat duidelijk is wat een ieder heeft gedaan, komt al snel de 
discussie op gang. 
 
41. Personen raden 
Een snelle manier om leerlingen te leren hoe je vragen moet stellen bij een interview. Zet één leerling 
op de gang. Bespreek met de klas welke persoon de leerling op de gang voorstelt. Dan speel je 
daarna een persconferentie waarbij de klas vragen stelt (al of niet in een vreemde taal) waarop de 
geïnterviewde dan moet antwoorden. De leerling moet er achter zien te komen wie hij is. 
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42. Check-in-duo’s 
Dit is een klassieke werkvorm. De tweede van de vier basisvormen bij samenwerkend leren.  
Deze werkvorm is zeer geschikt als je als docent snel de antwoorden wilt controleren op vragen 
waarbij maar één antwoord goed is. Bijvoorbeeld meerkeuzevragen of uitwerken van oefensommen. 
De eerste stap is individueel. Elke leerling voert de opdracht individueel uit. De tweede stap is check-
in-duo’s. Elke leerling vergelijkt zijn antwoord(en) met die van een andere leerling. 
Mochten er verschillen zijn in hun antwoorden dan wordt er gezamenlijk naar het juiste antwoord 
gezocht. Eventueel vindt deze stap nog eens plaats met een ander duo. Daarna de laatste stap. De 
check-in-de-klas. Hierbij worden alleen die vragen beantwoord waarover binnen de duo’s geen 
overeenstemming is bereikt. De andere leerlingen worden daarbij ook aangesproken. 
 
43. Groep vormen 
Als docent wil je niet dat de leerlingen altijd in dezelfde groepssamenstelling zitten. Soms stel je 
bewust andere groepen samen omdat de leerlingen aanvullende vaardigheden hebben en soms wil je 
alleen maar dat de groepen eens willekeurig samengesteld worden. In dat laatste geval kun je het 
volgende doen. Neem gekleurde kaartjes. Van elke kleur zoveel als de groep groot moet zijn. Het 
totaal aantal kaartjes is gelijk aan het aantal leerlingen in de klas. Bij binnenkomst laat je elke leerling 
een kaart uit de zak pakken. Daarna gaan die leerlingen die dezelfde kleur hebben bij elkaar in 
groepen zitten. 
 
44. Kruiswoordraadsels, woordzoekers, enz. 
Als de leerstof voor een periode of hoofdstuk af is dan is dit een mooie manier om te testen of ze de 
begrippen, woorden enz… kennen. Leerlingen herhalen zo spelenderwijs de leerstof nog eens. Het 
valt niet mee om zelf en puzzel te maken. Woordzoekers zijn eenvoudiger te maken dan 
kruiswoordraadsels. Soms kun je zo’n raadsel ook wel vinden op internet. 
 
45. Begin van een schooljaar 
Bij het begin van een schooljaar moet je de leerlingen altijd veel vertellen. En dat geldt zeker voor die 
leerlingen die jouw vak voor het eerst krijgen. Dat is bij een aantal vakken verschillend. Bij 
natuurkunde bijvoorbeeld in de tweede klas. Als ze zo’n les een paar keer achter elkaar krijgen dan 
hebben ze het wel gezien. Wat kun je dan doen? Je maakt grote kaarten waarop je de regels schrijft 
die voor jouw vak gelden, de spullen die ze nodig hebben, de veiligheidseisen, wat het vak inhoudt 
etc. Voor elk onderdeel een kaart. Daarna knip je die kaarten in een aantal stukken, bijvoorbeeld vier, 
waardoor je een puzzel krijgt. De leerlingen trekken een puzzelstuk uit de doos en zoeken de 
bijbehorende stukken erbij. Die groep bestudeert wat er opstaat en gaat bedenken hoe ze hun 
onderdeel kort kunnen presenteren. Eventueel kunnen ze nog extra zaken toevoegen. Alternatief is 
om de leerlingen eerst zelf de kaarten te laten maken en de puzzel te vormen waarna het 
bovenstaande “spel” kan starten.  
 
46. Per seconde wijzer 
Deze quiz is jarenlang op de televisie. In deze quiz gaan de deelnemers steeds negen begrippen, 
apparaten, foto’s of steden koppelen aan de bijbehorende omschrijving. Om door te mogen naar de 
volgende ronde moesten ze minstens een minimaal aantal goed hebben in een bepaalde tijd. Maar 
deze variabelen kunnen we natuurlijk naar eigen inzicht veranderen. De leerlingen werken in 
tweetallen. De ene leerling maakt, bij een bepaald onderwerp, negen goede, maar korte 
omschrijvingen van een gegeven lijst van begrippen. De andere zoekt voor hetzelfde onderwerp 
intussen negen andere begrippen op met de bijbehorende omschrijving. Zet de begrippen en de 
omschrijvingen op aparte kaarten. Het spel kan nu beginnen. De eerste geeft de omschrijving en de 
tweede noemt het bijbehorende begrip. Dat herhaalt zich voor de andere reeks maar nu geeft de 
ander de omschrijving. Als je de tijd van beide sessies opneemt dan kan er ook nog een winnaar 
aangewezen worden. De leerlingen hebben echter op een speelse wijze ongeveer achttien begrippen 
geleerd. 
 
47. Expert 
Dit is een klassieke werkvorm. De derde van de vier basisvormen bij samenwerkend leren. Deze 
werkvorm is zeer geschikt als er veel informatie moet worden verwerkt en er een behoorlijk 
ingewikkelde opdracht is gegeven. Er is een centrale vraag of opdracht die meestal door de docent 
wordt opgesteld. Deze verdeelt deze complexe opdracht in net zo veel goede deelvragen reps. 
opdrachten als er nodig is voor elke groep. De individuele leden van elke groep beantwoorden hun 
eigen deelopdracht. Zij zijn nu de expert voor dat deel van de opdracht binnen hun groep. De expert 
presenteert nu zijn kennis aan de andere leden van de groep. Dit herhaalt zich voor de andere 
experts. Hierna is de hele groep expert geworden voor de gehele opdracht. De docent controleert 
door willekeurig leden van verschillende groepen vragen te stellen. Een variant hierop is dat uit alle 



 7 

groepen de experts van dezelfde deelvraag eerst bij elkaar gaan zitten. Gezamenlijk tot een uitkomst 
komen en daarna weer in hun eigen groep gaan zitten waarna de uitwisseling weer op gang komt.  
 
48. Bekend, benieuwd, bewaard 
Als je met de klas een nieuw onderwerp aansnijdt of je gaat een video bekijken over een bepaald 
onderwerp of thema dan kun je eens gebruik maken van deze werkvorm. Je laat de leerlingen 
groepjes vormen van twee of drie persoenen. Deze geef je een papier waarop drie kolommen staan. 
De eerste kolom getiteld “Bekend”. Daar vullen de leerlingen in wat ze samen al weten over dit 
onderwerp. Daarna formuleren ze vragen wat ze niet weten of graag zouden willen weten. Dat komt in 
de tweede kolom met als titel “Benieuwd”. Daarna wordt de video bekeken. Na afloop hiervan 
vertellen ze wat ze te weten zijn gekomen en vullen dat bij de derde kolom “Bewaard” in.  
 
49. Lesevaluatie 
Je hebt als docent een gedeelte van de lesstof uitgelegd. Hierna vormen de leerlingen groepjes van 
twee. De ene leerling gaat aan de andere leerling vragen stellen over de behandelde stof. 
Bijvoorbeeld: geef de belangrijkste zaken aan van de gegeven les of vat het geheel eens samen. Of 
geef eens een voorbeeld waar ik deze lesstof kan toepassen. 
 
 
 
50. Genummerde hoofden tezamen 
Dit is een klassieke werkvorm. De vierde van de vier basisvormen bij samenwerkend leren. Bij deze 
werkvorm krijgen alle leden van de groep een nummer of geven zichzelf een nummer. Hierna geeft de 
docent de opdracht. Deze opdracht duurt bij deze werkvorm vaak wat langer maar de opdracht moet 
nog wel binnen het lesuur gedaan kunnen worden. De docent geeft van te voren aan dat een door de 
docent aan te wijzen groepslid rapporteert over de opdracht. De genummerde hoofden moeten eerst 
individueel aan het werk met de opdracht. Ze vergelijken hun antwoorden met elkaar en geven 
argumenten om tot een gezamenlijk antwoord te komen. De docent noemt nu de nummers op die 
betrokken worden bij de nabespreking. Elke leerling met het genoemde nummer geeft uitleg. Andre 
genoemde leerlingen mogen de eerste aanvullen. 
 
51. Drie-stappeninterview 
Vaak moeten leerlingen veel samen doen maar hoe goed luisteren leerlingen naar elkaar? 
Eerst worden er groepen van vier gevormd. Binnen elke groep worden de leerlingen genummerd als 
A, B, C en D. Hierna wordt de vraag aan de groepen gesteld. Dat kan een meningsvormende vraag 
zijn maar ook een vraag over behandelde leerstof. De rest gaat als volgt: A ondervraagt B en C 
ondervraagt D. Hierna worden het omgekeerde gedaan, B ondervraagt A en D doet dat bij C. Hierna 
geeft A weer wat B heeft gezegd of uitgelegd en daarna doet B dat van A.. Voor C en D geldt 
hetzelfde. Daarna vindt een rapportage plaats waarna eventueel een kassendiscussie kan plaats 
vinden. Deze werkvorm kan heel nuttig zijn als je wilt dat leerlingen bepaalde vaardigheden van elkaar 
leren. Een vraag zou kunnen zijn: bevraag elkaar hoe je dit proefwerk hebt voorbereid. 
 
52. Rondje 
Tijdens een klassengesprek zal niet iedereen altijd een bijdrage leveren. Een aardige manier is het 
volgende: de groep krijgt een vraag voorgelegd waarop vanuit verschillende invalshoeken een 
antwoord kan worden gegeven. Geef eerst enige wacht(bedenk)tijd. 
Hierna legt elke leerling een klein voorwerp op de tafel, bijv. een potlood, een puntenslijper. 
Vervolgens begint de eerste leerling een antwoord te geven en neemt daarna zijn voorwerp van de 
tafel. Dit gaat door totdat alle voorwerpen verdwenen zijn. Een leerling mag ook zijn beurt overslaan 
en zijn voorwerp weg nemen zonder iets te zeggen. Bespreek het geheel na. 
 
53. Groepsrollen 
Dit is een uitwerking van de werkvorm “drie-stappen-interview”(nr. 51). 
Daarin hadden de leerlingen A t/m D de rol van interviewer en van geïnterviewde. 
Maar het aantal rollen kan veel meer zijn. In deze werkvorm zou C kunnen dienen als observator en D 
als schrijver. Dan kan na afloop gelijk de vaardigheid interviewen besproken worden. Hoe was de 
houding, de lichaamstaal en wat en hoe werd er geïnterviewd? Daarom nu iets meer over de 
mogelijke rollen die door de docent bewust kunnen worden ingezet. 
schrijver  - degene die schrijft en noteert 
rekenaar  - de leerling die de rekenmachine gebruikt en het antwoord controleert 
vrager   - de leerling die de docent om hulp mag vragen 
materiaal chef  - die de benodigde materialen haalt en brengt 
organisator  - die de werkzaamheden over de groepsleden verdeelt 
tijdbewaker  - houdt bij hoe lang men over de verschillende onderdelen mag doen 



 8 

checker   - gaat na of iedereen de opdracht of de verwerking begrijpt 
pretletter  - zorgt ervoor dat iedereen de moed erin houdt 
scheidsrechter  - die beslist bij meningsverschillen 
opzoeker  - die mag de naslagwerken raadplegen 
criticus   - deze mag lastige vragen stellen 
uitvoerder  - die mag de praktische handelingen uitvoeren 
informant  - die mag naar andere groepen lopen om antwoorden te controleren of  
    om ideeën op te doen 
 
‘Kortom, er zijn veel rollen en bijbehorende taken te verzinnen. Welke rollen met welke taken worden 
ingezet hangt sterk af van de soort opdracht. 
In elk geval moet gelden: 
 - Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
De opdracht is zo geformuleerd dat leerlingen elkaar nodig hebben voor een goed resultaat. 
 - Individuele aanspreekbaarheid 
Elk lid van de groep is aanspreekbaar op de eigen inbrengen op het groepsresultaat. 
 - Directe interactie 
De opdracht nodigt uit tot samenwerken en de opstelling is zodanig dat het de interactie bevorderd. 
 - Sociale vaardigheden 
De noodzakelijke sociale vaardigheden zijn of worden expliciet aangeleerd en nabesproken. 
 - Aandacht voor het groepsproces 
De samenwerkingsopdracht wordt nabesproken, zowel wat de inhoud betreft als het proces van 
samenwerken. 
 
54. Hoeken 
Een discussievorm. De docent geeft een stelling waarover nagedacht moet worden. Als de leerling 
zijn of haar mening op papier heeft gezet loopt hij naar de hoek die daarbij past. De hoeken van het 
lokaal kunnen bijvoorbeeld weergeven: helemaal mee eens, beetje mee eens, beetje mee oneens, 
helemaal mee oneens. De leerlingen vormen duo’s in elke hoek waarbij ze elkaar hun meningen resp. 
argumenten geven. Eventueel daarna viertallen om hun argumenten uit te wisselen. In elk geval moet 
een ieder in een hoek de belangrijkste argumenten van die hoek kennen. Laat een willekeurige 
leerling uit elke hoek de meningen weergeven. Nu kunnen leerlingen uit de hoeken met elkaar in 
discussie gaan waarbij ze in het midden van het lokaal staan. Als leerlingen door de argumenten van 
een andere hoek worden overtuigd dan mogen ze overlopen. Evalueer het geheel. 
 
55. Sta op en wissel uit 
Een aardige discussiewerkvorm. De docent geeft een stelling waarop meerdere antwoorden mogelijk 
zijn. De leerlingen krijgen bedenktijd en kunnen hun argumenten opschrijven. Nu gaan alle leerlingen 
staan. Er wordt een willekeurige leerling aangewezen die zijn argumenten weergeeft. Hij gaat daarna 
zitten. Ook de leerlingen die ongeveer dezelfde mening hebben gaan zitten. Van degene die blijven 
staan wijs je weer iemand aan en het proces herhaalt zich. Dit gaat door totdat iedereen zit. Evalueer 
het geheel. 
 
56. Memory game of lopende band 
Als natuurkunde docent heb ik zoveel mogelijk apparaten op papier gezet. Om de zoveel tijd laat ik 
een tekening van een apparaat zien aan de klas. Na een afgesproken tijdsduur stopt de band ofwel 
hou ik op met het laten zien van nieuwe tekeningen en de opdracht is nu aan de leerlingen om zoveel 
mogelijk apparaten op te noemen of op te schrijven. Daar kun je natuurlijk ook een competitie van 
maken. Het kan in duo’s maar ook in twee of meer groepen. In plaats van apparaten kan het ook met 
woordjes Frans of met begrippen uit aardrijkskunde. 
 
57. Woordspel 
Een speelse vorm waarbij de leerlingen snel een aantal begrippen of woorden leren. De vorm is als 
volgt: geef eerst aan binnen welk kader de leerlingen de woorden/begrippen mogen kiezen, 
bijvoorbeeld dat het een dier moet zijn of een chemisch element. Start dan als docent met een 
beginwoord. Een leerling moet dan, binnen een bepaalde tijd, een nieuw woord noemen dat met 
dezelfde letter begint. Lukt dat dan de volgende leerling. Lukt het niet dan valt die leerling af. Dit gaat 
door totdat je slechts één leerling overhoudt. Een variant is dat het volgende woord moet beginnen 
met de laatste letter van het voorgaande woord. 
 
58. Kraak de code 
In de werkvorm geef je aan de leerling de volgende opdracht. Zet alle stappen, die hier willekeurig 
door elkaar staan, in de juiste volgorde. De stappen kunnen slaan op het juist gebruik van een brander 
of een experiment uitvoeren of hoe je een verslag moet maken of………… 
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59. Grafiek 
Voor aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde en nog veel meer vakken waarbij grafieken worden 
gebruikt. Laat een grafiek zien waarbij de assen niet zijn benoemd. Alleen de lijn resp. kromme is 
zichtbaar met eventueel enkele getallen. Aan de leerlingen de vraag waar de grafiek overgaat. 
Uiteraard moeten ze hun antwoorden toelichten. Ook als je het gebied af kadert dan nog zijn er 
verschillende antwoorden mogelijk. Een levendige discussie kan hierover ontstaan en door de 
verplichte toelichting krijgen ze meer inzicht in het vertoonde proces. 
 
60. Kwartetspel (aanvulling op nr. 18) 
De leerlingen maken zelf hun kaarten van het kwartetspel. Bij het kwartetten is het de bedoeling om 
een kwartet vol te maken door de juiste kaarten te vragen bij de juiste persoon. In dit spel kun je de 
kaarten vragen door de juiste omschrijving te geven van het genoemde begrip of verschijnsel op een 
kaart. 
 
61. Bingo 
Een leuke manier om de voorkennis van leerlingen te activeren maar ook om het geleerde te oefenen 
met de leerlingen als afsluiting van een paragraaf of hoofdstuk. Het spel bingo is een ieder wel 
bekend. In plaats van getallen vul je de hokjes in met woorden. De woorden kunnen begrippen, 
apparaten, eenheden of verschijnselen zijn. Maar je kunt het ook gebruiken bij het overhoren van 
Engelse woordjes. Je kunt elke leerling dezelfde bingo kaart geven maar je kunt ook iets verschillende 
bingo kaarten uitgeven. 
Het is wel verstandig om goed bij te houden welke antwoorden zijn geweest om valse bingo te 
voorkomen. 
 
62. Leren verslagen schrijven 
In het begin weten de leerlingen nog niet hoe ze een verslag moeten schrijven. Een aardige manier 
om een eerste stap te zetten is het volgende: schrijf een brief aan een bekende (vader, moeder, 
vriend etc.) over het practicum wat je hebt gedaan of over het boek wat je hebt gelezen. De brief moet 
wel zodanig zijn dat degene die de brief leest het duidelijk moet zijn waar het practicum over gaat. Het 
is verstandig om een maximale lengte van de brief af te spreken. Naar aanleiding van de geschreven 
brieven kun je de verschillende onderdelen samen met de klas gaan benoemen en geef je feedback. 
Op deze manier werk je toe naar het maken van een goed verslag. 
 
63. Zwarte professoren 
Deze werkvorm is min of meer een combinatie van kwartetten en domino. Ook hier maak je kaarten 
waarbij op de ene kaart bijvoorbeeld het symbool van een element en op de bijbehorende kaart de 
naam van het element staat. Of Duitse woorden en hun vertaling. Of stoffen met hun 
stofeigenschappen. Er is ook één kaart met een cartoon van een professor. Eén van de leerlingen 
schudt de kaarten en deelt uit. De speler links is van deler begint met het spel en trekt een kaart bij de 
linkerbuur. Als de speler dan in staat is om een goede combinatie van twee kaarten neer te leggen 
wordt dat open op tafel – gelegd. Blijkt bij controle dat het paar onjuist is dan krijgt die speler de 
“professor” van degene die deze kaart op dat moment in handen heeft. Voor elke goed paar krijgt een 
speler een punt. De winnaar is degene met de meeste punten. De speler die de “professor” heeft aan 
het eind van het spel is verliezer. Dus je kunt zowel winnaar als verliezer zijn. 
Voor de binasvakken: op www.aps.nl/natuurentechniek kun je deze kaarten downloaden en wijzigen. 
 
64. Verslagen schrijven (en nakijken) 
Om et samenwerken in een groep te bevorderen en als extra om 
het aantal verslagen wat je als docent moet nakijken te 
verminderen, zou je het volgende kunnen proberen. 
Bij een gegeven opdracht laat je de leerlingen in groepen werken. 
Elke leerling maakt een verslag maar kan daarbij overleggen met 
de anderen in de groep. Je vertelt de groepsleden dat er slechts 
één verslag wordt nagekeken en dat dat cijfer geldt voor elk lid van 
die groep. Op deze manier gaan de leerlingen met elkaar 
overleggen en zorgen ze ervoor dat elk verslag goed wordt. Ze zijn 
samen verantwoordelijk voor het werk van elkaar. 
 
65. Concept cartoons 
In het concept cartoon (vooral ontwikkel door S. Naylor en B. 
Keogh) wordt een visuele presentatie van een bekende situatie 
gegeven. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt commentaar 
op de situatie gegeven. Eén van die commentaren is meestal juist. 
Aan de leerlingen de vraag “Wat den jij?”. Zij worden daarbij 
gestimuleerd om zelf nieuwe ideeën te ontwikkelen op basis van 

http://www.aps.nl/natuurentechniek
http://www.aps.nl/natuurentechniek
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argumenten. Deze cartoons kun je projecteren met een beamer of overheadprojector. Hierbij is de 
werkvorm “denken, delen uitwisselen” (nr. 39) prima te gebruiken. Helemaal mooi is de situatie 
praktisch uit te proberen en de ideeën daarbij te toetsen.  In de figuur zie je een voorbeeld van een 
concept cartoon voor natuurkunde uit het vakblad IMPULS van het NOVON.  
 
 
 
 
 
67. Vanuit verschillend perspectief 
Als docent bespreek je een onderwerp, bijvoorbeeld “bloedvaten en ziekten”. Na de bespreking geef 
je elke leerlingen een gekleurd kaartje met daarop enkele vragen. Individueel beantwoorden deze 
leerlingen deze vragen. Daarna zoeken ze de andere leerlingen op die dezelfde kleur kaart hebben en 
bespreken hun vragen en antwoorden met elkaar. Deze leerlingen hebben vragen over hetzelfde 
deelonderwerp, bijvoorbeeld “hartaanval”. Daarna brengt elke groep verslag uit aan de klas.  
In plaats van verschillende deelonderwerpen aan de brengen kun je ook de leerlingen vanuit 
verschillende rollen naar het hoofdonderwerp laten kijken zoals vanuit de rol van wetenschapper, 
dokter, beleidspersoon, fabrikant van geneesmiddelen of patiënt. 
 
 
 
68. Denkhoeden 
Dit is weer een discussievorm. Deze vorm is ook al beschreven in de map voor intervisie. Maar deze 
manier van discussiëren is ook prima te gebruiken bij leerlingen. Door ook werkelijk een hoed op te 
zetten wordt de leerling zich meer bewust van zijn inbreng. 
De witte denkhoed staat voor maagdelijk wit denken in de vorm van cijfers, feiten, gegevens en 
bewijzen. De witte denkhoed geeft een rationele bijdrage, dus geen mening maar neutraal. De leerling 
stelt vragen om de goede informatie boven water te krijgen of om leemtes in zijn informatie op te 
vullen. 
De rode denkhoed vertolkt gevoelens en uit intuïties, emoties, vermoedens en ingevingen. 
De zwarte denkhoed is de advocaat van de duivel. Hij benadrukt de negatieve aspecten en kan 
uitleggen waarom het toch niet zal werken en wat de risico’s zijn. Het is een echte tegendenker. 
De gele denkhoed staat voor helderheid en optimisme. Deze geeft constructieve bijdragen en staat 
voor positief denken. 
De groene denkhoed representeert creativiteit en scheppingskracht. Hij denkt creatief en zoekt 
alternatieven of komt soms tot een zeer verrassende benadering van een probleem. 
De blauwe denkhoek tenslotte is de controleur van het denkproces. Hij denkt na over het denken en 
reflecteert. Hij maakt ook de samenvatting en trekt conclusies. 
Als de leerlingen deze werkvorm een aantal keren hebben gedaan dan kan ook de variant genomen 
worden. Je legt dan de verschillende denkhoeden op de tafel en als een leerling een bijdrage wil 
geven dan pakt hij of zij de juiste denkhoed erbij. Het maakt het voor de groep gelijk duidelijk wat voor 
soort bijdrage zal worden geleverd. 
 
69. Samenvatten 
Als een gedeelte van een hoofdstuk gelezen moet worden dan kun je dat laten doen door een leerling 
en de rest luistert ernaar. Maar veel actiever is om de leerlingen individueel het stuk te laten lezen en 
het geheel samen te laten vatten in enkele trefwoorden. Daarna bespreken ze de tekst en de 
trefwoorden met hun buur en zo vergelijken ze met elkaar of ze hetzelfde belangrijk vinden. Daarna 
vraagt de docent een leerling om klassikaal zijn al of niet gecorrigeerde samenvatting te presenteren 
of doet dit laatste zelf of doet het met vragen die kriskras aan de klas gesteld worden. 
 
70. Wisselen van werkvorm 
Dit is geen werkvorm maar hoe je er mee om kunt gaan. In een les verandert de werkvorm nog wel 
eens. Maar voor leerlingen is dat niet altijd even duidelijk. Als je een – nieuwe werkvorm start dan geef 
je daarvoor heldere informatie. Dat moet dan minstens zijn zoiets als: wie, wat, wanneer, hoe, hoe 
lang, wat is er klaar aan het eind van deze oefening en wat moet je doen als je eerder klaar bent en 
sluit af met te vragen of iedereen nu precies weet wat hij moet doen. 
 
71. Coachen van groepjes 
Ook dit is geen werkvorm maar handig als je veel werkt met groepjes. Als leerlingen gedurende 
langere tijd met elkaar samenwerken dan zou jij zo’n groep kunnen vragen waar jij op moet letten als 
je die groep observeert. De groepsleden schrijven dan op een stuk papier wat voor afspraken ze 
gemaakt hebben over hoe gewerkt wordt in de groep en wat de werkafspraken zijn. Jij kunt daar dan 
rekening mee houden bij jouw observatie. 
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72. Reflectie 
Leerlingen reflecteren niet altijd goed. Om ze daarbij te helpen zou je ze de volgende vier vragen 
kunnen stellen. 

a. Wat probeerde je te bereiken? 
b. Wat ging goed? 
c. Wat zou je de volgende keer anders doen? 
d. Heb je hulp nodig? 

Of als laatste vraag bij een proefwerk. 
a. Hoe ging het? 
b. Welke vragen gingen goed en welke minder goed? 
c. Waar ligt of lag dat aan volgens jou? 
d. Wat zou je de volgende keer anders doen? 
e. Welk cijfer denk je te halen? 

Of aan het eind van een hoofdstuk. 
a. Geef aan wat nuttig, leerzaam of positief is geweest. 
b. Op welke manier zou deze kennis nuttig voor je kunnen zijn. (Context) 
c. Geef aan wat minder goed is bevallen en wat beter kan. 
d. Wat voor vragen heb je nog of wat moet je nog verder uitzoeken? 

 
 
 
73. Husselen 
Geef een woord of een naam waarvan de letters door elkaar zijn gehusseld. Aan de klas om uit te 
vinden wat er staat. Een leuke vorm om de les mee te beginnen of te eindigen. 
 
74. Badges 
Geef bij binnenkomst elke leerling een badge of stuk papier met daarop een chemisch element. 
Daarna geef je aan de klas opdracht een bepaald molecuul of atoom te vormen door met de juiste 
badges bij elkaar te gaan staan. Deze werkvorm geeft veel plezier en nogal wat lawaai. Je kunt het 
natuurlijk ook met letters doen en dan woorden vormen. 
 
75. Door de war geraakt 
Bij een proef moet je nogal eens een aantal handelingen in een bepaalde volgorde doen. Om dat te 
oefenen of te testen kun je de handelingen vermelden in een kolom waarna de leerling de juiste 
volgorde moet aanbrengen. 
 
76. Op het puntje van mijn tong 
Je legt iets uit en daarbij stel je vragen. Bij natuurkunde hebben ze het over het remmen van auto’s en 
fietsen. Daarna vraag je ze om de zin af te maken die je gaat maken. 
Dus: De afstand die een auto nodig heeft om te remmen hangt af van………. 
 
77. Doorgeven 
Je stelt een vraag en schrijft deze op het bord. Daarna schrijft de eerste leerling of groep één korte 
zijn als begin van het antwoord. Daarna gaat het papier naar de volgende leerlingen of groep. Deze 
vult de eerste zijn aan met de tweede enz. totdat het weer terechtkomt bij de eerste leerling of groep. 
Voorbeeld van een vraag: wat gebeurt er als je per ongeluk stapt op een punaise zonder dat je de 
schoenen aan hebt? 
 
78. Wat hoort hier bij? 
De docent noemt een term of verschijnsel en de leerlingen geven aan wat daar allemaal bij hoort.  
Bijvoorbeeld: Licht valt op het oog en gaat er door heen. Leerlingen kunnen dan zeggen: breking, 
cornea, zenuw, golf enz. 
 
79. Wie wordt er miljonair? 
Je hebt een aantal vragen geformuleerd over een bepaald onderwerp. Elke vraag levert een bepaalde 
hoeveelheid geld op. Je kunt een vraag kiezen, makkelijk, moeilijk of zeer moeilijk. Heb je de vraag 
goed dan ‘verdien’ je dat bedrag en ga je door naar de volgende vraag. Weet je het antwoord niet dan 
verlies je dat geld weer en mag een ander het proberen. Wie is er het eerst miljonair? 
 
80. Weg na 10 seconden 
Laat op de overheadprojector een vraag zien die na 10 seconden weer verdwijnt. De leerling moet 
dan proberen de vraag zo goed en compleet mogelijk te beantwoorden. 
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Een variant is dat zowel de vraag als het antwoord worden geprojecteerd welke weer na 10 seconden 
verdwijnen. De leerling moet dan de vraag zo compleet mogelijk beantwoorden. Deze vorm werkt 
goed als er als antwoord een rijtje opgesomd moet worden. 
 
81. Allesweter? 
Er zijn een aantal onderwerpen genoemd. Dan wordt aan de leerling gevraagd om in 30 seconden 
indruk op het pulbliek te maken door zijn of haar kennis over dat onderwerp. Dit kan herhaald worden 
door andere leerlingen om aan te vullen. 
 
82. Verbaal voetballen 
Om eens op een ander manier je vragen te stellen. Om als leerling te scoren met je eerst drie 
succesvolle passes maken en dan eindigen met een succesvol schot. 
Dus na de start eerst drie vragen goed beantwoorden en dan de vierde vraag, de moeilijkste, ook nog 
correct beantwoorden. 
 
83. Kies maar raak 
Een aantal vragen is genummerd. De leerlingen kunnen de vraag kiezen door een nummer te 
noemen. Is het antwoord goed dan verdien je een punt. Is het fout dan verlies je een punt. Hoe hoger 
het nummer des te moeilijker de vraag. Vraag 13 is een bijzondere vraag. Hierbij kun je een grote prijs 
krijgen of alles weer verliezen. 
 
 
 
84. Discussiespel 
Elke leerling krijgt een kaartje met 1,2,3,4 of 5 erop. 1 betekent helemaal oneens tot 5 helemaal mee 
eens. Er wordt een stelling gegeven en de leerlingen reageren direct met een cijfer. Daarna discussie 
en dan opnieuw een nummer. 
 
85. Gevalsbespreking 
Je geeft de leerlingen een case-study. De groep bestudeerd deze, analyseert en bedenkt hoe te 
handelen. Daarna geeft ze een mondeling of schriftelijk verslag. 
Ook is het mogelijk om tijdens de bespreking aan de groep nieuwe gegevens te geven. Het wordt dan 
een soort vervolgverhaal. Voorbeeld: een persoon komt gewond een ziekenhuis binnen en moet 
onderzocht worden. Hoe doe je dat, welke apparaten gebruik je, hoe duur is dat enz. 
 
86. Fotospel 
De tafel ligt vol met foto’s. Een ieder kiest er één uit die hem of haar het meest aanspreekt, wat zijn of 
haar standpunt het beste weergeeft of waar hij/zij het meest tegen is. Iedereen legt zijn foto neer op 
zijn tafel met een blanco papier erbij. Nu gaat iedereen langs alle foto’s en schrijft daarbij enig 
commentaar. Daarna pakt ieder zijn eigen foto weer plus het geschreven commentaar en legt uit 
waarop hij die foto gekozen heeft en reageert op het geschreven commentaar. 
 
87. Op zoek naar……. 
Een leuk kennismakingsspel. Verdeel de klas in twee of drie groepen. Geef aan elke groep evenveel 
vragen als de groep groot is. Elke leerling heeft nu één vraag waarop hij van zoveel mogelijk 
klasgenoten van zijn groep het antwoord moet zien te krijgen. 
Vragen kunnen zijn: als je één ding in de wereld zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn? Of wat 
zou je het liefst willen worden? 
Als deze ronde voorbij is dan krijgt elke lid van de groep een naam van een leerling van die groep. Nu 
lopen ze weer rond en vragen aan de anderen: heb je informatie over die leerling. De antwoorden 
worden weer genoteerd. Hierna worden de antwoorden van één leerling voorgelezen en moet de klas 
raden over wie het gaat. 
 
88. Doe-het-zelf-quiz 
Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf leerlingen. Laat ieder groepje een aantal vragen en 
antwoorden bedenken in een vreemde taal over een vast onderwerp zoals: school, TV of sport. Dan 
worden de vragen, in circuitvorm, over de andere groepen verdeeld en moeten de leerlinge binnen 
een bepaalde tijd de vragen beantwoorden. De antwoorden worden ingeleverd en gescoord. 
 
89. Teamtoernooi 
Een ingewikkelde werkvorm! 
Maak ongeveer 25 oefenvragen over de geleerde stof. Geef op een apart papier de correcte 
antwoorden. Verdeel de klas in groepen van drie en geef elke groep een set genummerde kaarten om 
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vast te stellen welke vraag genomen moet worden. De groepen zijn heterogeen samengesteld d.w.z. 
een goede, een normale en een zwakkere leerling/ 
Binnen de groep trekt een leerling een nummer en neemt de bijbehorende vraag. Hij probeert deze zo 
goed mogelijk te beantwoorden waarna de anderen de eerste mogen helpen. Daarna vergelijken ze 
hun antwoord met het antwoordvel. Zo werken de drie leerlingen binnen een bepaalde tijd alle vragen 
door. 
De leerlingen gaan zich nu herverdelen en maken homogene groepen van drie, degene die bij de 
oefenvragen er goed uit kwamen, de middelmaat en de groep die het moeilijk vond. Nu krijgen ze 25 
toetsvragen met bij behorende antwoorden. Weer wordt een kaartje getrokken voor de vraag. De 
leerling beantwoordt de toetsvraag zo goed mogelijk. Als één van de andere twee denkt het beter te 
weten mag hij dat doen. Ook de derde leerling mag uitdagen. 
Daarna wordt het antwoord vergeleken met de door de leerlingen gegeven antwoorden. Het beste 
antwoord krijgt een punt. Een fout antwoord levert uiteraard niets op. 
Daarna worden de punten van de oorspronkelijke groep opgeteld bij elkaar en wie de meeste punten 
heeft is de winnaar. 
 
90 Groepsreis 
Bij de nabespreking van een samenwerkingsopdracht is het voor leerlingen moeilijk om de aandacht 
er steeds bij te houden. Deze werkvorm voorkomt dat. Elke groep heeft de opdracht uitgevoerd. 
Iedere leerling is van alle informatie op de hoogte binnen de groep. 
Nu worden de groepsleden genummerd van 1 t/m 4. De nummers 1 schuiven één tafel, op de 
nummers 2 twee tafels en de nummers 3 drie tafels. Hier wordt informatie uitgewisseld en elke leerling 
vat die kennis kort samen voor zichzelf. Nu gaan de leerlingen weer terug naar hun eigen groep en 
wisselen hun nieuwe informatie weer uit. Eventueel kan het geheel klassikaal worden nabesproken. 
 
91 Zoek de fout 
De docent geeft een tekst met daarin verschillende fouten. Dat kunnen tekstfouten zijn bij taal of 
verkeerde conclusies bij aardrijkskunde of de verkeerde formules enz. 
De leerlingen moeten nu in tweetallen de fouten er uit halen en het correct verbeteren. 
 
92. Verkeerslicht 
Geeft elke leerling drie kaarten,  één rood, één groen en één oranje. Laat de klas voorbeelden zien 
van situaties die goed of fout zijn, bijvoorbeeld schakelingen of handelingen. De klas geeft aan of het 
goed of fout is. Als er teveel oranje (ik weet het niet) is of er is geen overeenstemming dan wordt het 
geheel besproken. 
 
93. Een of meer? 
Voor een bepaald verschijnsel wordt er meer dan één verklaring gegeven. Of aan een Engels woord 
worden drie betekenissen toegekend. Aan de leerling de opdracht om uit te zoeken welke fout en 
welke goed is. Het liefst met argumenten. 
 
94. Vergeten woorden. 
De docent geeft een tekst met daarin weggelaten woorden. Deze woorden moeten de leerlingen dan 
zelf invullen. Een variant is dat de docent de weg gelaten woorden in willekeurige volgorde onder de 
tekst zet of dat de docent per keer twee woorden neerzet op de open plek waaruit de leerling dan een 
keus moet maken. 
 
95. Kloppend maken 
In twee kolommen worden bijvoorbeeld links de Franse woorden neergezet en rechts in een 
willekeurige volgorde de Nederlandse vertaling. De leerling moet dan zorgen dat de juiste worden bij 
elkaar komen te staan. 
 
96. Labelen 
Je geeft een stuk tekst over bijvoorbeeld het spijsverteringsysteem met daarin een aantal vetgedrukte 
woorden. Deze moeten dan op de juiste plaats worden ingevuld in een gegeven tekening van het 
spijsverteringssysteem. 
 
97. Tekst  markeren 
In een gegeven tekst over bijvoorbeeld bloed moeten de leerlingen alle namen onderstrepen in rood, 
alle verschijningsvormen in geel en de werking van de verschillende onderdelen in blauw. 
 
98. VADB 
In deze vorm Schrijven de leerlingen de volgende kolommen. 
In de eerste kolom komen de vragen. 
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In de tweede kolom de antwoorden. 
In de derde de details. 
In de laatste kolom de bron. 
Het wordt zo een zeer overzichtelijke manier van opschrijven voor niet al te moeilijke vragen. 
  
99. Tekst diagram/tabel   
De leerling moet uit een aangeboden tekst een grafiek en/of een tabel maken. Aan d e hand van de 
nu geordende informatie kan eventueel daaruit als vervolg weer een tweede diagram gemaakt 
worden. 
 
100. Begrippenkaart 
Van een bepaald onderwerp wordt er een lijst van begrippen, definities, formules enz. gegeven. Deze 
worden door de leerlingen los geknipt. Daarna is er de opdracht om ze zo neer te leggen dat de 
relaties ertussen zichtbaar wordt. Tussen de woorden kunnen dan lijnen getrokken worden en bij de  
lijnen een korte verklaring van de relatie. 
In de tweede fase methode van natuurkunde wordt systematisch gebruik gemaakt van deze 
begrippenkaarten. Informatie bij Huib van Bergen. 
 
101. Door de war 
De docent heeft een tekst in verschillende stukken verdeeld. Deze worden aan de leerlingen gegeven. 
Aan de leerlingen de taak om de stukken tekst weer in de juiste volgorde te leggen. 
 
 
 
 
102. Woordassociatie 
Hier moeten de leerlingen een koppeling kunnen maken met een gegeven begrip (sleutelwoord) uit een bepaald 
vak. Bijvoorbeeld het begrip energie. Ze schrijven dan daarbij tien woorden op die ze als eerste associeren bij dat 
begrip. Vervolgens moeten ze voor alle tien woorden een zin schrijven waaruit de relatie met het sleutelwoord 
blijkt. 
 
103. Sleutelzinnen 
In deze vorm krijgen de leerlingen een lijst met sleutelwoorden die bij een bepaald begrip horen. Ze 
moeten nu individueel vijf zinnen schrijven waarbij elke zin minimaal twee sleutelwoorden uit de lijst 
bevat. De zinnen worden daarna onderling besproken en er wordt gekeken of ze wetenschappelijk 
correct zijn. Kies nu uit je groepje drie zinnen waarvan je zeker bent dat ze goed zijn en twee waarvan 
je niet zeker bent. Schrijf deze op en geef ze door aan een ander groepje. Dat groepje bespreekt deze 
zinnen en geeft ze weer door totdat ze alle groepjes zijn gepasseerd. 
 
104. Rondschrijven 
Dit is een snelle manier om over verschillende onderwerpen te brainstormen. Elke leerling krijgt één 
papier met daarop een stelling of een vraag of een onderwerp. De leerling reageert op de stelling en 
geeft het papier door aan de volgende. Zo gebeurt dit met alle papieren. Na ongeveer twintig  minuten 
heb je zo over vele onderwerpen een verzameling meningen, kreten etc. bij elkaar. 
 
105. Kaart opsteken 
De leerlingen hebben, bijvoorbeeld uit de theorie over energie, kaarten gekregen met daarop allerlei 
namen van energievormen. De docent vertelt over energie en noemt een apparaat wat energie 
gebruikt of produceert. De leerlingen houden dan die kaarten omhaag die hierbij van toepassing zijn. 
Op deze manier kun je snel zien of ze het begrepen hebben en kom je misconcepties goed op het 
spoor. 
 
106. Filtering 
De klas krijgt een stukje tekst te lezen en een ieder moet de meest belangrijke woorden opschrijven. 
Daarna vraagt de docent aan elke groep welke woorden in het filter moeten worden gedaan. Daarna 
wordt met de klas besproken welke woorden door de filter mogen gaan waarbij ze moeten aangeven 
waarom ze juist die woorden hebben gekozen. Als de woorden eenmaal zijn gekozen dan schrijft de 
leerling hierover een korte notitie. 
 
107. Lessamenvatting 
Dit kan op veel manieren. Bijvoorbeeld: vraag twee leerlingen voor de les om de les aan het eind 
Samen te vatten. Of vat de les samen in 5 zinnen, daarna in 5 worden en tenslotte in 1 woord. 
 
108. Rug aan rug 
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Q what are the three 
ways by which heat can 
be transferred? 
 
A    conduction 
convection and 
radiation  
  
 
    

Twee leerlingen zitten rug aan rug. De ene heeft een figuur 
met de bijbehorende termen, de ander alleen de figuur. De 
eerste beschrijft het onderdeel waar hij naar kijkt en de ander 
probeert uit te zoeken waar de eerste naar kijkt en hoe dat 
onderdeel heet. 
 
109. Vier op een rij 
Geef leerlingen een bord verdeeld in hokjes. Elk hokje bevat 
een vraag. De leerlingen werken in groepjes van twee. Ze 
moeten proberen zo snel mogelijk vier (horizontaal, verticaal 
of diagonaal) goede antwoorden te geven. De één heeft de 
vragen de ander de antwoorden. Ook kun je een derde 
leerling als arbiter invoeren. 
 
110. Energopoly 
De leerlingen vormen groepen van twee of meer. Het speel 

veld ligt tussen hen in met de dobbelsteen en op het speelveld liggen de kaarten. Komt een leerling op 
een veld waarbij een vraag beantwoord moet worden, dan neemt de leerling links van de speler de 
kaart en stelt de vraag en controleert gelijk of de vraag goed beantwoord is. Wordt een gele 
(makkelijke vraag) goed beantwoord dan 1 plaats vooruit. Wordt de vraag verkeert beantwoord dan 1 
plaats  achteruit. Blauwe kaarten (niet makkelijk, niet moeilijk) idem maar dan voor 2 plaatsen. Rode 
kaarten (moeilijk) idem voor 3 plaatsen en oranje kans kaarten (een mix van geel, blauw en rood) 
idem voor 4 plaatsen  voor -of achteruit. Per speelbeurt wordt slechts één vraag beantwoord. Komen 
ze na goede of foute beantwoording weer op een speelveld met een vraag, dan stopt hun beurt daar. 
Ze hoeven die tweede vraag niet te beantwoorden. Een voorbeeld van een vraag is in figuur 7 
weergegeven (Engelse versie). Op de volgende pagina is in figuur 8 het speelveld weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7 
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    COMPETITION 
 
           WIN 
 
         FIGHT  
 
         FOOD 
  
 
    

 
 
figuur 8 
112. Verborgen woorden 
Vorm groepen van twee of vier. De teams spelen tegen elkaar. Om de beurt beschrijft elke persoon 
het gegeven woord van een kaart voor zijn teamgenoten. Hierbij mogen de woorden, die onder het 
gegeven woord staan, niet gebruikt worden. Elke goed antwoord is goed voor een punt. Een leerling 
van het andere team staat achter de leerling die de vraag stelt en zorgt ervoor dat de verboden 

woorden niet gebruikt worden. Wordt dat toch gedaan dan 
gaat het punt naar het andere team en gaat de beurt naar 
het ander team. Dit gebeurt ook als het antwoord niet 
binnen een gegeven tijd wordt gegeven. In figuur 9 is een 
(Engels) voorbeeld weergegeven. 
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Figuur 9 
 
 
113. Pictory 
De leerlingen worden verdeeld in groepen van vier. De eerste leerling krijgt de set kaarten en tekent 
van de eerste kaart het daarop genoemde begrip, bijvoorbeeld licht. De andere leden van het team 
raden wat de leerling tekent. Is het geraden dan neemt de tweede leerling een kaart van het stapeltje 
en gaat tekenen. De groep die de meeste kaarten goed heeft geraden binnen een bepaalde tijd is de 
winnaar. 
 
114. Snelkaarten 
De leerlingen worden in groepen verdeeld met hun eigen kleur. De docent heeft voor elke kleur 
dezelfde stapel vragen. Een leerling van elke groep haalt een vraag op en de groep beantwoordt de 
vraag. Dat antwoord wordt terug gebracht naar de docent en een nieuwe vraag wordt opgehaald. Wie 
binnen de tijd de meeste kaarten heeft beantwoord is de winnaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Eight ways of knowing             Meervoudige Intelligentie                   Herberd Prinsen   www.hpc.nu                                 BRON: APS 

EIGHT WAYS OF KNOWING  MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE             (TEST) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Als ik feiten 
probeer te 
onthouden dan… 

...maak ik er in 
mezelf een lopend 
verhaal van. 

… zet ik ze eerst in 
een logische 
volgorde of een 
schema. 

… maak ik er 
tekeningetjes van of 
stel me ze voor in 
mijn hoofd. 

… schrijf ik ze een 
aantal keer over. 

… zeg ik ze hardop 
met een bepaalde 
intonatie of een 
bepaald ritme. 

… maak ik er 
rubrieken van om 
ze beter te 
ordenen. 

… ga ik er met 
iemand over 
praten of probeer 
ze aan een ander 
uit te leggen. 

… probeer ik er een 
emotie aan te 
verbinden en me erin 
in te leven. 

2. In een 
conflictsituatie …  

… probeer ik 
anderen met 
woorden te 
overtuigen. 

… bedenk ik 
strategische 
argumenten om tot 
een oplossing te 
komen. 

… neem ik afstand 
door me in mijn 
hoofd een beeld te 
vormen van een 
mogelijke oplossing. 

… laat ik door 
mijn lichaamstaal 
merken hoe ik me 
voel. 

… let ik heel sterk 
op stemnuances 
van anderen. 

… ga ik een 
wandeling maken 
om de zaken op 
een rijtje te 
zetten. 

… vraag ik een 
bemiddelaar om 
hulp of ga ik zelf 
de bemiddelaars-
rol op me nemen. 

… denk ik eerst goed 
na over mijn eigen 
rol in het geheel. 

3. Als ik iets 
moeilijks in elkaar 
moet zetten … 

… lees ik eerst 
zorgvuldig de 
handleiding door. 

… onderzoek ik de 
onderdelen om uit 
te vinden hoe alles 
werkt en in elkaar 
past. 

… bekijk ik de 
bijbehorende 
tekeningen in de 
handleiding het 
eerst. 

… probeer ik de 
onderdelen net 
zolang in elkaar 
te passen totdat 
alles in elkaar zit. 

… gebruik ik 
favoriete muziek 
op de achtergrond 
om na te denken 
over mijn aanpak. 

… leg ik eerst de 
onderdelen soort 
bij soort. 

… zoek ik iemand 
met wie ik het 
samen kan doen of 
die er verstand 
van heeft. 

… vraag ik me eerst 
af welke onderdelen 
ik wel en niet snap 
en overdenk ik wat 
ik fout doe. 

4. Bij de verdeling 
van groepswerk 
kies ik het liefst…  

… het bedenken en 
schrijven van 
notulen, 
logboeken, e.d. 

… het rekenwerk en 
het maken van de 
tabellen en 
grafieken. 

… het verzorgen van 
de illustraties of 
grafische 
vormgevers. 

… het verzamelen 
van het  
materiaal (liefst 
d.m.v. praktisch 
onderzoek). 

… het bedenken 
van een muzikale 
presentatievorm 
of een muzikale 
omlijsting. 

… voor het 
ordenen van het 
materiaal of de 
contacten naar 
buiten. 

… het zorgen voor 
een goede 
taakverdeling en 
voor goede 
samenwerking. 

… voor het bewaken 
van de kwaliteit van 
het werk dat gedaan 
moet worden. 

5. Bij de 
organisatie van 
een feest (o.i.d.) 
zorg ik voor … 

… het maken van 
de aankondiging 
en het verslag 
voor het 
personeelsblad. 

… het uitrekenen en 
bijhouden van de 
kosten van de 
kaartjes en 
consumptiebonnen. 

… het ontwerpen en 
maken van de 
affiches en de 
versieringen/ 
decoraties. 

… het ophangen 
van de versiering 
en het bemensen 
van de bar. 

… het verzorgen 
van een goede 
band of goede 
muziek. 

… natuurlijke 
materialen als 
versiering of een 
ruimte om buiten 
te kunnen 
feesten. 

… het organiseren 
v/d vergaderingen 
vooraf en de rol 
van ceremonie-
meester tijdens 
het feest. 

… het verzorgen van 
de evaluatie van het 
feest, om te kijken 
wat volgende keer 
anders moet. 

6. Ik houd van 
gezelschaps- 
spelen waarbij … 

… ik iets met 
woorden moet 
doen, b.v.  
30-seconds, 
Scrabble. 

… ik logisch moet 
denken, b.v. Cluedo, 
Sudoku’s of 
Breinbrekers. 

… ik iets met 
plaatjes moet doen 
of moet tekenen, 
b.v. Pictionary. 

… ik moet 
bewegen of 
dingen moet 
maken, b.v. Hints , 
een bouwpakket. 

… er ritme, muziek 
of tempo in het 
spel zit. 

… ik categorieën 
moet maken, b.v. 
Mahjong of 
Rummycub. 

… ik in koppels of 
teams speel en 
mag overleggen. 

… ik iets over mezelf 
kan leren of op 
mezelf moet 
vertrouwen. 

7. Als cadeautje 
wil ik graag … 

… een literaire 
roman of 
dichtbundel. 

… een schaakspel of 
ander denkspel, 
bijvoorbeeld op de 
computer. 

… een DVD met een 
film of een kunst- of 
fotoboek. 

… iets voor mijn 
sportuitrusting of 
hobby. 

… kaartjes voor 
een muziek 
optreden of een 
muziek CD. 

… een dagtocht of 
uitstapje naar 
buiten. 

… een surprise-
party met goede 
vrienden. 

… een beschouwend 
boek of over 
filosofisch 
onderwerp. 

8. In mijn vrije tijd 
houd ik ervan om 
… 

… te lezen of te 
schrijven. 

… lastige problemen 
op te lossen. 

… te tekenen of te 
schilderen en/of  
route uitzetten met 
garmin/tom tom. 

… te sporten of 
iets met mijn 
handen te doen. 

… te zingen, te 
musiceren of naar 
muziek luisteren. 

… tochten maken 
in de natuur 
en/of 
observaties doen. 

… met vrienden op 
te trekken en 
samen dingen te 
ondernemen. 

… tot mezelf te 
komen en alleen 
dingen te 
overdenken. 

9. Als ik iets aan 
het bestuderen of 
leren ben … 

… zeg ik de tekst 
hardop of “hoor” 
ik hem in mijn 
hoofd. 

… bekijk ik eerst de 
grote lijnen van een 
tekst, b.v. de titels 
van de paragrafen. 

… bekijk ik eerst alle 
tabellen, 
vormgevers en 
illustraties. 

… moet ik af en 
toe bewegen of 
loop ik het liefst 
voortdurend. 

… luister ik naar 
muziek met een 
hoofdtelefoon op 
mijn hoofd. 

… zit ik het liefst 
buiten of voor 
het raam, zodat 
ik uitzicht heb. 

… werk ik het liefst 
met iemand samen 
om de stof door te 
praten. 

… wil ik door niets 
gestoord worden en 
kan ik lang 
achtereen blijven 
leren/studeren. 

http://www.hpc.nu/
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INSTRUCTIE BIJ HET SCOREFORMULIER MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 
 
Bij elke vraag die gesteld wordt, mag je vijf punten verdelen. 
 
Als er maar één van de acht antwoorden helemaal bij jou past, geef je dat antwoord vijf punten, maar als er meer 
antwoorden zijn die wel bij jou passen, moet je de vijf punten over die antwoorden verdelen. 
Je kunt dan bijvoorbeeld aan een antwoord drie punten geven en aan een ander antwoord twee punten. 
Of misschien zijn er wel vijf antwoorden op de vraag die een beetje bij jou passen. Dan zet je in vijf hokjes elk één punt. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vraag 1  

 
       

Vraag 2  
 

       

Vraag 3  
 

       

Vraag 4  
 

       

Vraag 5  
 

       

Vraag 6  
 

       

Vraag 7  
 

       

Vraag 8  
 

       

Vraag 9  
 

       

Totaal  
 
 

       

 

Tel nu per kolom het aantal punten dat je hebt uitgedeeld bij elkaar op. 
Kijk bij de uitkomst welke intelligenties bij jou het sterkst ontwikkeld zijn. 

 
 

http://www.hpc.nu/
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EIGHT WAYS OF KNOWING  MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE           (TEST  voor  LEERLINGEN) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Als je feiten of 
woordjes moet 
onthouden dan… 

...maak je er in 
jezelf een verhaal 
van. 

… zet je ze eerst in 
een logische 
volgorde. 

… maak je er tekeningen 
van of stel je ze voor in 
je hoofd. 

… schrijf je ze een 
aantal keer over. 

… maak je er 
rijmpjes of liedjes 
van. 

… maak je er een 
overzicht van. 

… leer je met 
iemand samen en 
overhoor je elkaar. 

… zet je ze op voorkeur, 
b.v. het leukste woord 
bovenaan. 

2. Bij een ruzie …  … win je het vaak 
met woorden 
(bijv. door 
sarcasme ). 

… bedenk je eerst 
een strategie om te 
winnen. 

… zie je in je hoofd wat je 
zou moeten doen (of had 
moeten doen). 

… maak je 
dreigende ge-
baren en word je 
snel handtastelijk. 

…praat, schreeuw, 
stomp, gebaar of 
beweeg je 
ritmisch. 

… zoek je troost 
bij huisdier of je 
maakt een lange 
wandeling  

… zorg je er vaak 
voor dat de 
partijen weer 
vrede sluiten. 

… sluit je je af voor de 
anderen en wil (kun) je 
een tijd niet met ze 
praten. 

3. Als je iets 
moeilijks in elkaar 
moet zetten dan … 

… lees je eerst de 
handleiding door. 

… onderzoek je de 
onderdelen om uit 
te vinden hoe alles 
past. 

… bekijk je de tekeningen 
in de handleiding het 
eerst. 

… speel je net zo 
lang met de 
onderdelen totdat 
ze toevallig 
passen. 

… trommel je op 
tafel terwijl je 
nadenkt over hoe 
je het aan gaat 
pakken. 

… leg je eerst de 
onderdelen soort 
bij soort. 

… zoek je iemand 
met wie je het 
samen kunt 
proberen. 

… vraag je je eerst af 
welke onderdelen je 
wel en welke je niet 
snapt. 

4. Bij de verdeling 
van groepswerk 
kies jij het liefst…  

… het bedenken en 
schrijven van de 
tekst. 

… het rekenwerk en 
het maken van de 
tabellen en 
grafieken. 

… het verzorgen van de 
titelpagina en de 
illustraties. 

… het verzamelen 
van het materiaal 
(liefst d.m.v. 
praktisch 
onderzoek). 

… het maken van 
een lied voor de 
presentatie. 

… voor het 
ordenen van het 
materiaal en het 
maken van een 
overzicht. 

… om voor een 
goede taak-
verdeling en voor 
goede samen-
werking te zorgen. 

… om ervoor te zorgen 
dat het werk genoeg 
kwaliteit heeft. 

5. Bij de 
organisatie van 
het schoolfeest 
o.i.d. zorg jij voor… 

… het schrijven 
van de 
aankondiging en 
het verslag voor 
de schoolkrant. 

… het uitrekenen en 
bijhouden van de 
kosten en de 
verkoop van de 
kaartjes. 

… het ontwerpen en 
maken van de affiches. 

… het maken en 
ophangen van de 
versiering. 

… het verzorgen 
van de muziek. 

… het versieren 
van de school 
met grote 
planten. 

… het organiseren 
van de 
vergaderingen en 
het bemannen van 
het schoolcafé. 

… het verzorgen van 
een rustige plek waar 
mensen kunnen 
uitblazen. 

6. Jij houdt van 
spelletjes waarbij 
… 

… je iets met 
woorden moet 
doen, b.v. 
Scrabble,  
30-seconds  

… je logisch moet 
denken, b.v. Cluedo 
of een 
detectivespel. 

… je iets met plaatjes 
moet doen of moet 
tekenen, b.v. memory, 
Pictionary e.d.. 

… je moet 
bewegen of 
dingen moet 
maken, b.v. Hints. 

… je iets met 
muziek of tempo 
moet doen. 

… je categorieën 
moet maken, b.v. 
Mahjong of 
Rummycub. 

… je in koppels of 
teams speelt en 
mag overleggen. 

… je iets over jezelf 
kunt leren. 

7. Als cadeautje 
wil je graag … 

… een boek. … een schaakspel of 
ander denkspel. 

… een grote legpuzzel of 
een bioscoopkaartje. 

… iets voor mijn 
sportuitrusting. 

… kaartjes voor 
een muziek-
optreden. 

… een huisdier of 
een uitje naar de 
dierentuin. 

… een 
verrassingspartij 
met vrienden. 

… een dagboek  of een 
boek over dromen. 

8. Als onderwerp 
voor een 
werkstuk kies je… 

…het leven van 
een schrijver of 
dichter. 

…de ruimtevaart. …het werk van Vincent 
van Gogh of een andere 
schilder. 

…de invloed van 
sport op de 
gezondheid van 
jongeren. 

…het vergelijken 
van de muziek 
van verschillende 
muziekgroepen. 

…iets dat met het 
milieu te maken 
heeft, b.v. 
Greenpeace. 

…wat mensen 
kunnen doen om 
elkaar beter te 
begrijpen. 

…mijn beste en 
slechtste ervaring van 
het afgelopen jaar. 

9. Als je aan het 
leren bent … 

… zeg je de tekst 
hardop of in je 
hoofd. 

… bekijk je eerst de 
grote lijnen, b.v. de 
titels van de 
paragrafen. 

… bekijk je eerst alle 
plaatjes en illustraties. 

… moet je af en 
toe bewegen of 
loop je het liefst 
voortdurend. 

… maak je 
ritmische be-
wegingen, tikt b.v. 
met je pen, je hebt 
vaak muziek aan. 

… zit je het liefst 
buiten of voor 
het raam. 

… werk je het liefst 
met iemand samen 
om de stof door te 
praten. 

… wil je niet gestoord 
worden, je kunt lang 
achtereen blijven leren. 

10. Je beste vak 
is… 

…Nederlands of 
een van de talen. 

…Wisk. , natuurk. of 
scheikunde. 

…tekenen of 
kunstgeschiedenis. 

…lichamelijke 
oefening. 

…muziek. …biologie. …geschiedenis. …het vak dat ik het 
leukste vind. 

11. In je vrije tijd 
houd je ervan 
om… 

…te lezen of te 
schrijven. 

…problemen op te 
lossen, b.v. 
breinkakers. 

…te tekenen of te 
schilderen. 

…te sporten of 
iets met je 
handen te maken. 

…te zingen of een 
instrument te 
bespelen. 

…de natuur in te 
gaan. 

…met vrienden om 
te gaan en te 
praten. 

…alleen te zijn om te 
denken of te dromen. 

http://www.hpc.nu/
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INSTRUCTIE BIJ HET SCOREFORMULIER MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 
 

Bij elke vraag die gesteld wordt, mag u vijf punten verdelen. 
 

Als er maar één van de acht antwoorden helemaal bij jou past, geef je dat antwoord vijf punten, maar als er meer 
antwoorden zijn die wel bij jou passen, moet je de vijf punten over die antwoorden verdelen. 
Je kunt dan bijvoorbeeld aan een antwoord drie punten geven en aan een ander antwoord twee punten. 
Of misschien zijn er wel vijf antwoorden op de vraag die een beetje bij jou passen. Dan zet je in vijf hokjes elk één punt. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vraag 1  

 
       

Vraag 2  
 

       

Vraag 3  
 

       

Vraag 4  
 

       

Vraag 5  
 

       

Vraag 6  
 

       

Vraag 7  
 

       

Vraag 8  
 

       

Vraag 9  
 

       

Vraag 10 
 

        

Vraag 11 
 

        

Totaal  
 
 

       

 

Tel nu per kolom het aantal punten dat je hebt uitgedeeld bij elkaar op. 
Kijk bij de uitkomst welke intelligenties bij jou het sterkst ontwikkeld zijn. 
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VERBAAL LINGUISTISCH 
 
Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Raad mijn lijn met 
historische figuren 

Schrijf een 
detectiveverhaal 

Gebruik een Mindmap 
bij het leren van 
woordjes 

Schrijf het dagboek 
van het leven van een 
rode bloedcel 

Lees verhalen, mythen 
en poëzie uit andere 
culturen 

Geef verbaal uitleg 
over gymnastische 
routines 

Luister naar muziek 
en maak er een 
verhaal van 

Bestudeer poëzie uit 
verschillende 
tijdperken 

Maak een gedicht 
over wanneer je 
verschillende 
formules moet 
gebruiken 

Maak een 
kruiswoordpuzzel van 
te leren woordjes 

Verzin een 
conversatie tussen 
lichaamsdelen 

Beschrijf een vreemd 
landschap 

Schrijf een instructie 
voor het gebruik van 
een machine 

Beschrijf een 
voorwerp terwijl een 
ander het tekent 

Verplaats je in een 
historische figuur en 
schrijf een brief 

Houd een spreekbeurt 
over een beroemd 
wiskundige 

Speel een bezoek aan 
een restaurant in het 
buitenland 

Houd een spreekbeurt 
over ‘tien stappen 
voor gezond leven’ 

Schrijf een brochure 
over een land voor een 
reisbureau/organisatie 

Schrijf recepten voor 
een kookboek voor 
kinderen 

Omschrijf het verschil 
tussen objectief en 
subjectief waarnemen 

Beschrijf de kleding in 
de middeleeuwen 

Beschrijf het verschil 
tussen kennis, begrip 
en toepassing 

Doe boodschappen in 
een andere taal 

Beschrijf een blad of 
bloem zo precies 
mogelijk 

Beschrijf verschillende 
grondsoorten 

Beschrijf een door jou 
verzonnen machine 

Beschrijf een 
schilderij zo precies 
mogelijk 

Beschrijf het dagelijks 
leven van burgers in 
een tijdperk 

Beschrijf het verschil 
tussen analyse en 
synthese 

Lees elkaar voor in 
een andere taal 

Schrijf op wat je hebt 
geleerd van een les en 
wat je je nog afvraagt 

Schrijf een verslag van 
je vakantie in het 
buitenland 

Beschrijf een 
constructie die je 
medeleerling gaat 
maken 

Schrijf een verhaal 
n.a.v. een schilderij of 
tekening 

Beschrijf het leven 
van de gegoede 
burgerij in een 
tijdperk 

Beschrijf waar je 
wiskunde in je eigen 
leven gebruikt 

Schrijf elke dag twee 
zinnen in je dagboek 

Beschrijf of bespreek 
wanneer je gebruik 
maakt van wat je 
geleerd hebt 

Schrijf een gedicht 
over de zeevaart 

Maak een handleiding 
voor goed 
schoonmaken 

Schrijf over het leven 
van een schilder 

Beschrijf het leven 
van kinderen in een 
tijdperk 

Beschrijf een 
wiskundige vorm en 
laat een ander die 
tekenen 

Schrijf een kaartje 
naar een 
vakantievriend of –
vriendin 

Beschrijf het verschil 
tussen analyse en 
synthese 

Verstop een gum in de 
klas en maak een 
beschrijving waar het 
te vinden is 

Geef een EHBO-uitleg 
voor de klas 

Schrijf over een 
belangrijk kunstwerk 

Maak limericks over 
historische 
gebeurtenissen 

Beschrijf een formatie 
van figuren voor een 
ander 

Vertaal de tekst van 
Franse, Engelse en 
Duitse liedjes 

Schrijf op aan welke 
eisen een 
practicumverslag 
moet voldoen 

Beschrijf de lagen van 
de atmosfeer 

Beschrijf voordelen 
van sport beoefenen 

Beschrijf je eigen 
artistieke 
eigenschappen 

Hou een debat over 
belangrijke 
beslissingen in het 
verleden 

Leg de stappen van 
een probleem uit 
terwijl anderen volgen 

Schrijf een vervolg op 
een verhaal of 
toneelstuk 

Beschrijf de 
achtereenvolgende 
stappen in een 
experiment 

Bestudeer een kaart en 
geef instructies hoe je 
ergens moet komen 

Doe alsof je een 
radioreporter bent die 
een sportwedstrijd 
verslaat 

Beschrijf een gevoel 
of stemming en speel 
muziek die erbij hoort 

http://www.hpc.nu/
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LOGISCH MATHEMATISCH 
 
Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Zet een aantal 
gebeurtenissen in 
logisch volgorde 

Evalueer je aanpak 
van een probleem 

Gebruik de 
vragenmatrix voor 
een gesprek in een 
vreemde taal 

Bedenk verschillende 
hypothesen voor een 
probleemstelling 

Stel ‘wat als …’ vragen Maak een planning 
voor een uitgebreide 
maaltijd 

Geef muziek weer in 
wiskundige symbolen 

Stel ‘wat als …’ 
vragen 

Speel ‘zoek mijn 
ordening’ met getallen 

Bespreek waarom 
een stelling waar of 
niet waar is 

Stel ‘wat als …’ vragen Vergelijk de lagen in 
de atmosfeer, wat is 
gelijk, wat ongelijk 

Bedenk een lijst met 
praktische 
uitvindingen 

Vergelijk muziek met 
schilderkunst, wat is 
gelijk, wat ongelijk 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
tijdperken te 
vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
figuren te vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
verhalen te 
vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
verschijnselen te 
vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
culturen, landen, 
landschappen te 
vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammen om 
spelregels te 
vergelijken 

Gebruik Venn-
diagrammenom 
muziekstukken, 
schilderijen te 
vergelijken 

Vind voorbeelden van 
herhaling in de 
geschiedenis 

Leer iemand anders 
het gebruik van een 
grafische 
rekenmachine 

Voorspel wat er gaat 
gebeuren in een 
verhaal of toneelstuk 

Gebruik de symbolen 
van de periodieke tabel 
in een verhaal 

Maak een rangorde 
van socio-
economische factoren 
die een cultuur 
bepalen 

Ontwerp een schema 
voor het doen van 
oefeningen m.b.v. een 
matrix 

Leer de patronen van 
tien verschillende 
danspassen 

Bedenk vragen over 
belangrijke 
historische 
beslissingen 

Bedenk 
getallenraadsels voor 
medeleerlingen 

Ontwerp een 
geheimtaal 

Bedenk vijf 
verschillende manieren 
om bladeren te 
classificeren 

Speel het spel RISK Maak een matrix voor 
computersymbolen 

Componeer een 
muziekstuk vanaf een 
matrix 

Maak opeenvolgende 
kaarten met titels 
voor tijdperken 

Maak Mindmaps voor 
formules 

Analyseer 
overeenkomsten en 
verschillen in teksten 
uit de literatuur 

Leer de patronen van 
natuurwetenschappelijk 
onderzoek 

Voorspel wat er in 
verschillende landen 
zal gaan gebeuren 

Maak een regelkring 
met terugkoppeling 
met je spieren 

Analyseer de 
verhaallijn in een 
toneelstuk 

Zoek oorzaak-gevolg 
voorbeelden in de 
geschiedenis 

Leer de verschillen 
tussen inductieve en 
deductieve logica 

Zoek oorzaak en 
gevolg in een verhaal 

Zoek voorbeelden van 
negatieve en positieve 
terugkoppeling 

Geef aan welke 
politieke beslissing 
welke gevolgen heeft 
veroorzaakt 

Zoek uit welke 
spieren nodig zijn 
voor een beweging 
(sluit ze uit) 

Maak een tekening 
met wiskundige 
symbolen 

Voorspel hoe de 
volgende 10 jaar zal 
verlopen, gebaseerd 
op patronen uit het 
verleden 

Ontwerp 
classificatiekaarten 
voor wiskunde 
formules 

Je krijgt een aantal 
willekeurige woorden, 
schrijf er een verhaal 
over 

Maak verschillende 
webschema’s van de 
systemen in het 
lichaam 

Analyseer de oorzaak-
gevolg relatie van 
geografische en 
geologische 
gebeurtenissen 

Maak een regelkring 
met terugkoppeling 
met b.v. stroom 

Leer over de 
wiskunde in de 
muziek van Bach 

http://www.hpc.nu/
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VISUEEL-RUIMTELIJK 
 
Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Houd denkbeeldige 
gesprekken of 
interviews met 
mensen uit het 
verleden 

Doe een onderzoek 
naar wat leerlingen 
leuk en niet-leuk 
vinden en maak er 
een grafiek van 

Speel Pictionary met 
woordjes die je 
geleerd hebt 

Maak tekeningen van 
objecten onder de 
microscoop 

Teken een wereldkaart 
uit je hoofd 

Maak tekeningen om 
gymnastiekoefeningen 
duidelijk te maken 

Bekijk balletfilmpjes 
op You Tube 

Maak diagrammen of 
volgkaarten van 
historische feiten 

Schat maten op het 
oog en m.b.v. 
lichaamsdelen 

Gebruik Mindmappen 
om aantekeningen te 
maken 

Maak een poster van 
gezonde 
voedingsgewoonten 

Bestudeer een cultuur 
via de schilderijen en 
beeldhouwwerken 

Teken objecten vanuit 
verschillende 
gezichtshoeken 

Verbeeld je in dat je in 
een schilderij stapt 

Beeld je in dat je terug 
in de tijd gaat en 
teken hoe het er 
uitzag 

Ontwerp een 
geheimtaal met 
wiskundige symbolen 

Maak tekeningen van 
de verschillende 
gebeurtenissen in een 
verhaal 

Maak een college over 
natuurkundige 
verschijnselen 

Maak posters voor de 
klas over een land dat 
behandeld wordt 

Maak een grafiek van 
de eetgewoonten van 
leerlingen (wel/niet 
gezond) 

Luister naar muziek 
en teken wat je voelt 

Maak een schildering 
over een lange 
tijdsperiode 

Maak fractals op de 
computer 

Ontwerp een 
geheimtaal met 
symbolen 

Teken visuele 
patronen die je in de 
natuur kunt 
waarnemen 

Gebruik een kaart om 
een onbekend terrein 
te verkennen 

Maak een maaltijd op 
kleur 

Teken het decor voor 
de verschillende 
scènes van een 
toneelstuk 

Bekijk de 
schilderkunst van een 
bepaalde tijd 

Teken Arabische 
geometrische figuren 

Teken de woorden die 
je moet leren 

Gebruik Mindmapping 
om aantekeningen te 
maken 

Maak een kaart van 
de school en leid 
iemand rond 

Onderzoek wat het 
effect is van kleur in 
kantoren 

Meng kleuren en 
onderzoek hun effect 
op je 

Maak een 
geschiedenisstrip 

Verdeel wiskundige 
figuren over mm-
papier en beschrijf je 
verdeling aan een 
medeleerling 

Maak posters van 
karakteristieke dingen 
uit het land van de 
taal 

Onderzoek wat het 
effect is van 
verschillende kleuren 
op insecten 

Onderzoek de kleuren 
die in de atlas 
gebruikt worden en 
zoek zelf de zin ervan 

Speel Twister (met 
kleurvlakken) 

Teken een 
kleurenprent na in 
zwart-wit 

Stel je voor hoe de 
toekomst eruit zal 
zien en teken die 

Bereken hoe je zo snel 
mogelijk van de ene 
plek in school naar de 
andere komt 

Maak gebruik van 
markeerpennen 

Stel je voor dat je 
binnen in het lichaam 
kunt reizen of in een 
plant en teken het 

Bekijk vlogs over 
andere landen 

Maak een poster over 
gezond leven 

Teken het 
kleurenpatroon van 
een dans 
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LICHAMELIJK-KINESTETISCH 
 
Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Bouw een maquette 
van een historisch 
gebouw 

Beeld met 
klasgenoten een 
wiskundige 
berekening uit 

Maak een 
(kwartet)spel voor 
werkwoordsvormen 

Speel met 
klasgenoten een 
stroomkring 

Beeld het aantal 
inwoners per opp. uit 
voor stad en 
platteland 

Bedenk een 
hulpmiddel waardoor 
oudere mensen 
makkelijker lopen 

Maak een levend 
standbeeld met 
leerlingen 

Bedenk een gebaar 
voor elk historisch 
tijdperk 

Zoek wiskundige 
vormen in en op je 
lichaam 

Beplak de 
lichaamsdelen van 
een leerling met de 
naam van die delen 

Bedenk een gebaar 
voor iets dat je 
geleerd hebt 

Doe een grondboring Wissel heel kleine en 
heel grote gebaren af 

Maak een heel kleine 
en een heel grote 
tekening 

Bedenk en speel 
drama’s uit een 
geschiedenisperiode 

Gebruik verschillende 
lichaamsdelen om 
dingen te meten 

Beeld de betekenis 
van woorden uit 

Speel de onderdelen 
van een cel 

Leer de volksdans van 
een cultuur die je 
bestudeert 

Bedenk een nieuw 
stuk gereedschap 

Bedenk een dans voor 
verschillende 
uitvindingen 

Leer dansen uit de 
geschiedenis 

Bedenk bewegingen 
voor wiskundige 
berekeningen of 
formules 

Leer gebarentaal Speel het 
afweersysteem 

Bedenk gebaren voor 
de legenda van een 
kaart 

Oefen bewegingen in 
je hoofd en voer ze 
dan uit  

Bedenk een tableau 
vivant om een idee uit 
te drukken 

Maak kostuums uit 
verschillende tijden 

Maak een spel waarin 
je wiskundige 
formules gebruikt 

Speel een verhaal dat 
je leest 

Beeld met 
klasgenoten het 
zonnestelsel uit 

Speel spelletjes uit 
andere landen 

Maak een 
bewegingsprogramma 
voor gezond leven 

Bedenk gebaren bij 
een muziekstuk 

Maak een 
ganzenbordspel met 
geschiedenisvragen 

Maak levende staaf-, 
of  cirkeldiagrammen 
en lijngrafieken 

Ga uit winkelen in een 
andere taal 

Beeld de 
verschillende 
verschijningsfasen 
van materie uit 

Bestudeer de 
lichaamstaal van 
verschillende culturen 

Maak een levende 
machine met een 
groep leerlingen 

Maak een tableau 
vivant van een 
schilderij 

Doe een rollenspel 
over een historische 
vergissing 

Bouw wiskundige 
figuren van 
limonaderietjes 

Speel een restaurant 
in een ander land 

Beeld een chemische 
formule en een 
chemische reactie uit 

Probeer relaties te 
vinden tussen de 
geologie en de dansen 
van een land 

Let op lichaamstaal in 
gesprekken en bij 
interviews op t.v. 

Bedenk hoe de 
personen in een 
schilderij zich verder 
bewegen 

Leg een verzameling 
antieke voorwerpen 
aan 

Meet het totale 
vloeroppervlak van de 
school 

Maak een 
ganzenbordspel met 
b.v. te vertalen zinnen 

Bestudeer en speel 
verschillende 
biofeedback 
mechanismen 

Maak een 3-
dimensionale 
landkaart 

Speel ‘Hints’ Beeld het verhaal 
achter een schilderij 
of muziekstuk uit 

 
 
 

http://www.hpc.nu/


                             Eight ways of knowing             Meervoudige Intelligentie                   Herberd Prinsen   www.hpc.nu                                 BRON: APS 

MUZIEK-RITMISCH 
 

Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Analyseer 
verschillende perioden 
d.m.v. de muziek 

Maak liedjes of jingles 
van wiskundige 
formules 

Leer Morse code en 
communiceer ermee 

Leer hoe je muziek 
kunt gebruiken om 
stress te verminderen 

Luister naar de 
muziek van andere 
culturen 

Doe lichamelijke 
oefeningen op muziek 

Speel ‘Raad het/de 
instrument(en)’ met 
verschillende 
muziekstukken 

Maak een rap over 
belangrijke 
historische 
gebeurtenissen 

Geef wiskundige 
formules (of 
rekenkundige 
bewerkingen) aan 
d.m.v. drumbeats 

Gebruik verschillende 
soorten muziek voor 
verschillende 
schrijfstijlen 

Luister naar geluiden 
in de natuur 

Bespeel muziek-
instrumenten van de 
hele wereld 

Leer machines aan 
hun geluid te 
herkennen 

Teken of schilder een 
muziekstuk 

Bouw een 
muziekinstrument uit 
het verleden na 

Verzin geluiden bij 
verschillende 
formules 

Maak liedjes of raps 
voor grammatica 
regels 

Experimenteer met 
het effect van vibratie 
op zand op een 
metalen plaat 

Bedenk een op 
geluiden gebaseerde 
legende voor een 
kaart 

Experimenteer met 
verschillende 
muziekstijlen op de 
manier waarop je 
loopt 

Zet een toneelstuk om 
in een musical 

Leer hoe ze in andere 
tijden zongen 

Maak sommen met 
behulp van 
muzieknoten 

Zoek bijpassende 
geluiden voor een 
verhaal of gedicht 

Probeer uit hoe 
verschillende 
neuriestijlen je 
stemming veranderen 

Leer de 
karakteristieke ritmes 
van verschillende 
culturen 

Leer hoe een 
keyboard werkt en 
maak er een 
eenvoudige versie van 

Leer kleine 
composities te maken 

Kijk naar historische 
films en let daarbij op 
de geluiden en 
achtergrondmuziek 

Leer over de muziek 
van Bach 

Zing Franse, Engelse, 
Duitse liedjes 

Bedenk de geluiden 
van systemen die je 
aan het bestuderen 
bent 

Zing de liedjes van 
landen die je 
bestudeert 

Ontwerp een 
muziekinstrument en 
bouw het 

Maak de achtergrond-
geluiden voor een 
video of toneelstuk 

Maak een hoorspel 
over een historische 
gebeurtenis 

 Schrijf een verhaal bij 
een mp3 bestand met 
opgenomen geluiden 

Leer over 
geluidsgolven en 
oefen met snaren 

Geef aan hoe je aan de 
muziek van een land 
kunt horen hoe het 
landschap eruit ziet 

 Zoek bijbehorende 
muziek voor een 
schilderij 

Bedenk zelf een 
middeleeuws lied voor 
een troubadour of een 
smartlap 

 Schrijf een rap als 
boekverslag 

Onderzoek welke 
ritmes je terugvindt in 
het menselijk lichaam 

Geef aan wat geluiden 
van de stad en van 
het platteland zijn 

 Teken op ritme 

   Herken het geluid dat 
verschillende stoffen 
maken 

Geef aan of en hoe het 
klimaat in een land 
invloed uitoefent op 
de muziekcultuur die 
er is ontstaan 

 Improviseer een dans 
bij muziek of 
andersom 
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INTER-PERSOONLIJK 

Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. /  Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Speel de adviesraad 
voor een regering in 
oorlog uit een andere 
tijd 

Los problemen op 
d.m.v. samenwerkend 
leren 

Kies elk een karakter 
uit een toneelstuk of 
boek en speel het 
verhaal anders 

Bespreek hoe je ‘nee’ 
kunt zeggen tegen b.v. 
drugs als men je 
probeert over te halen 

Leef je in in de 
standpunten van een  
cultuur en speel een 
aflevering van Nova 

Speel spelen die niet 
competitief zijn 

Leer zelf een nieuwe 
dans en leer die 
vervolgens aan 
anderen 

Speel een conversatie 
of interview met een 
belangrijke 
historische figuur 

Doe een statistisch 
bevolkingsonderzoek 
naar b.v. kiesgedrag 

Lees een kort gedicht 
steeds met een 
andere emotie, 
(opgewonden, 
bedroefd, enz) 

Ontwerp een 
groepsonderzoek op 
ecologisch gebied 

Probeer relaties te 
vinden tussen de 
geografie en de 
cultuur van een land 

Werk met mede-
leerlingen in paren om 
jullie sportvaardig-
heden te vergroten 

Maak een 
groepswerkstuk met 
klei 

Beschrijf de 
gevoelens en 
gedachten van 
historische figuren 

Leg elkaar wiskundige 
opgaven uit (stap voor 
stap) 

Analyseer wat de 
verschillende pers. uit 
een boek bijdragen 
aan de wending van 
het verhaal  

Samenwerkend leren 
bij practicumproeven 

Probeer relaties te 
vinden tussen het 
klimaat en de cultuur 
van een land 

Maak een spel voor de 
andere groepen 

Maak een serie 
portretten van een 
partner met ver-
schillende gezichts- 
uitdrukkingen 

Maak een overzicht 
van verschillende 
standpunten m.b.t. 
een bepaalde oorlog 
of conflict 

Beschrijf samen met 
een partner alles wat 
je doet om een 
probleem op te lossen 

Schrijf samen met een 
ander een verhaal: 
één begint en geeft 
het verhaal door 

Speel de adviesraad 
voor de regering bij 
belangrijke beslis-
singen op het gebied 
van biotechnologie 

Geef aan wat wordt 
bedoeld met 
cultuurshock, 
analyseer de oorzaken 

Analyseer waaraan 
goeie spelregels 
moeten voldoen 

Maak een foto- of 
tekeningenserie over 
‘relaties’ 

Bespreek de impact 
van belangrijke 
historische beslis-
singen op het ge- 
beuren van vandaag 

Bedenk nieuwe 
opgaven voor 
medeleerlingen 

Analyseer een 
verhaal en beschrijf 
de boodschap die erin 
te vinden is (bereik 
consensus) 

Beschrijf de 
veranderingen in de 
maatschappij door 
belangrijke 
uitvindingen 

Geef aan wat minder 
goede eigenschappen 
zijn van landgenoten 
en wat je eraan zou 
kunnen doen? 

Begeleid als 
bovenbouwleerlingen 
sportteams van de 
onderbouw 

Zing canons en twee- 
of meerstemmige 
melodieën 

Bespreek wat de 
gevolgen van 
bepaalde regimes 
waren voor de 
dagelijkse manier van 
omgang van mensen 

Bedenk een 
wiskundige formule 
om zo eerlijk mogelijk 
groepen te vormen 

Gebruik een levende 
grafiek om aan te 
geven of je het eens 
of oneens bent met 
een artikel 

Vergelijk het 
omgangsgedrag van 
verschillende 
diersoorten met dat 
van een mens 

Ontwerp met elkaar 
een land waar je zou 
willen wonen en teken 
de kaart ervan 

Analyseer waaraan 
een goede gebruiks-
aanwijzing voor het in 
elkaar zetten van een 
voorwerp moet 
voldoen 

Begin een tekening of 
schilderij en geef die 
door aan een 
volgende leerling 

Analyseer de 
oorzaken voor grote 
conflicten in het 
verleden 

Geef als 
bovenbouwleerlingen 
uitleg aan leerlingen 
uit de onderbouw 

Zoek uit wat je hoort 
en ziet als iemand 
goed luistert 

Maak met de hele klas 
een presentatie over 
alles wat leeft op het 
schoolplein  

Interview asielzoekers 
in je stad, dorp of 
omgeving 

Ontwerp regels om zo 
goed mogelijk in een 
groep te functioneren 

Teken portretten van 
elkaar 

  Interview elkaar in 
het Frans, Engels, 
Duits over je 
basisschool 

Bedenk quizvragen 
over de lesstof 

Vergelijk de dagelijkse 
omgang in een stad en 
een dorp met elkaar 

 Vertel aan een 
medeleerling wat op 
een foto staat en laat 
hem meetekenen 
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INTRA-PERSOONLIJK 
 
 

Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Vertel wat de 
belangrijkste 
gebeurtenis in je 
leven is geweest 

Teken je 
denkpatronen voor 
verschillende 
wiskundeproblemen 

Bekijk een 
nieuwsitem en schrijf 
een brief aan een van 
de betrokken 
personen 

Kies een dier dat je –
indien mogelijk- zou 
willen zijn en geef 
aan waarom 

Maak een lijst van 
criteria voor het 
ideale landschap en 
klimaat en zoek zo’n 
plaats in de atlas 

Leer 
ontspanningsoefeningen 

Maak een serie 
zelfportretten vanuit 
verschillende hoeken 

Vertel wat een 
nieuwsgebeurtenis 
voor invloed op je 
leven heeft gehad 

Bedenk welke 
wiskundige concepten 
je gebruikt in je 
dagelijks leven 

Schrijf een kleine 
autobiografie 

Geef aan welke 
uitvindingen invloed 
hebben op je leven 
van alledag 

Beantwoord de vraag: 
“hoe zou ik anders 
zijn als ik in een 
andere cultuur was 
opgegroeid?” 

Bespreek hoe 
verschillende 
gymnastiekoefeningen 
invloed hebben op je 
gevoel 

Dans de verschillende 
stadia in je leven of 
beeld ze uit 

Vertel hoe je leven 
ervoor staat als je 20 
jaar verder bent 

Evalueer je sterke en 
zwakke punten bij het 
begrijpen van 
wiskunde 

Beschrijf je 
toekomstbeeld 

Leer over de werking 
van hersenen bij het 
leren 

Zoek uit hoe het weer 
invloed heeft op je 
stemming 

Maak een overzicht van 
instrumenten die je niet 
zou kunnen missen in je 
leven 

Maak een serie 
beeldhouwwerken 
over je verschillende 
stemmingen 

Vertel op welke 
vragen in je leven je 
het antwoord in de 
geschiedenis kunt 
vinden 

Hou bij hoe je 
stemming verandert 
bij het maken van 
verschillende opgave 

Analyseer wat een 
boek te maken heeft 
met je eigen leven 

Evalueer je sterke en 
zwakke kanten bij 
het doen van 
experimenten 

Maak je eigen 
weersoverzicht 

Bedenk wat je zou 
willen kunnen en beeld 
je in dat je het kan 

Let zorgvuldig op de 
invloed die 
verschillende 
muziekstukken op je 
hebben 

Maak een analyse  
van belangrijke 
beslissingen 

Houd een logboek bij 
van de 
wiskundelessen 

Schrijf een gedicht 
met de titel ‘wie ben 
ik’ 

Maak een overzicht 
van wat je zelf kunt 
doen voor het milieu 

Beschrijf je sterke en 
zwakke kanten bij het 
doen van 
aardrijkskunde 
opdrachten 

Maak een geheel 
nieuwe machine voor 
persoonlijk gebruik 

Maak een collage met 
de titel ‘dit ben ik’ 

Kies een historisch 
figuur en geef aan 
wat jij anders gedaan 
zou hebben 

 Beeld je in dat je een 
persoon bent in een 
boek of toneelstuk en 
beschrijf je emoties 

Schrijf of vertel je 
mening over 
Greenpeace 

Maak een logboek 
voor de lessen en 
noteer je vorderingen 
en vragen 

Bedenk een persoonlijk 
verzorgingsplan 

Draai je favoriete 
muziek voor je 
klasgenoten en vertel 
waarom je het mooi 
vindt 

Geef aan wie je zou 
willen zijn als je een 
historische figuur zou 
kunnen zijn en 
waarom 

 Zet de woordjes die 
je moet leren eerst op 
persoonlijke voorkeur 

  Hou een dagboek bij 
over je vorderingen 

Stap in een schilderij, 
wat hoor je, ruik je, 
voel je, zie je? 
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NATUUR EN MILEU 
 

Les-ideeën 
Geschiedenis 
(Economie) 

Wiskunde 
(Economie) 

Talen Binask Aardrijkskunde 
(Economie) 

L.O. 
Techniek 
Verzorging 

Kunstvakken 

Herken en 
interpreteer 
historische trends 

Maak een grafiek van 
de negatieve en 
positieve invloeden op 
je omgeving 

Zoek gedichten over 
de natuur en vergelijk 
ze 

Classificeer gezond en 
ongezond voedsel 

Bestudeer de invloed 
van het klimaat op de 
sociologische 
ontwikkelingen 

Beschrijf hoe kleding 
van natuurlijke 
materialen gemaakt 
wordt 

Maak een compositie 
van geluiden uit de 
natuur en de 
omgeving 

Bespreek hoe 
gebeurtenissen in de 
natuur de 
geschiedenis 
beïnvloed hebben 

 
Zoek wiskundige 
vormen in de natuur 

Maak een poëtische 
beschrijving van je 
omgeving 

Maak een 
determinatietabel 
voor je klasgenoten 

Maak een overzicht 
van fossielen en 
aardlagen 

Maak nuttige objecten 
waarbij je alleen 
natuurlijke materialen 
gebruikt 

Maak een collage van 
natuurlijke objecten 

Maak analogieën 
tussen natuurlijke en 
historische 
gebeurtenissen 

Zoek wiskundige 
wetmatigheden in de 
natuur 

Wat zijn invloeden 
van klimaat en 
omgeving op auteurs 

Beschrijf de 
natuurlijke processen 
in je lichaam 

Welke geluiden horen 
bij de stad en welke 
bij het platteland 

Doe de bewegingen 
van dieren na en laat 
klasgenoten raden 

Maak een 
houtsnijwerk 

Bestudeer hoe dieren 
de geschiedenis en 
historische trends 
beïnvloed hebben 

Bedenk een formule 
voor de 
getijdenbewegingen 

Lees fabels en schrijf 
er zelf een 

Ga ergens in de 
natuur zitten: wat 
hoor je, voel je, ruik je, 
zie je 

Onderzoek de 
grondsoorten rondom 
de school 

Zoek uit wat 
biologisch 
dynamische is 

Zoek schilderijen die 
de natuur als 
onderwerp hebben 

Bestudeer het leven 
van beroemde 
naturalisten in hun 
tijd 

Bedenk een formule 
voor de maanstanden 

Schrijf zoveel 
mogelijk namen op 
van objecten uit de 
natuur 

Lees over Darwins 
reis met de Beagle 

Bedenk maatregelen 
die de gemeente moet 
nemen om het milieu 
schoon te houden 

Zoek uit hoe je in het 
huishouden rekening 
kunt houden met het 
milieu 

Maak een tekening 
van een landschap 

Zoek uit hoe de mens 
in verschillende 
tijdperken met de 
natuur is omgegaan 

Bereken de 
gemiddelde omvang 
van de bomen op het 
schoolplein 

Maak een wandeling 
en vertel (in het 
Frans, Duits, Engels) 
wat je hebt gezien, 
gehoord, enz. 

Maak natuurlijke 
verfsoorten 

Informeer je over het 
Wereld Natuurfonds 
of een andere 
milieuorganisatie 

Maak een handleiding 
voor het verstandig 
verzorgen van een 
dier 

Teken dieren na 

Maak rubrieken van 
de karakteristieke 
kenmerken van 
verschillende 
tijdperken 

Bedenk een manier 
om de hoogte van een 
boom te berekenen 
zonder erin te 
klimmen 

Maak rubrieken van 
de woordjes die je 
moet leren 

Zoek natuurkundige 
principes buiten 

 Zorg voor planten in 
de klas 

 

 Bereken het totale 
buitenoppervlak van 
de school en vergelijk 
dat met je huis 

 Bespreek welke 
natuurkundige 
processen je in de 
natuur kunt vinden 
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UITKOMST  van  de  TEST   Meervoudige Intelligentie 

 
1 VERBAAL-LINGUISTISCH 
 
2  LOGISCH –MATHEMATISCH 
 
3  VISUEEL-RUIMTELIJK 
 
4  LICHAMELIJK-KINESTHETISCH 
 
5  MUZIKAAL-RITMISCH 
 
6  NATUUR EN MILIEU 
 

7  INTER-PERSOONLIJK 
 
8 INTRA-PERSOONLIJK  
 

 

http://www.hpc.nu/


Welkom:  Leren van elkaar en 
met elkaar !

• Kennismaking: Levinas, wat zie ik in en bij de ander?
• Heb je ook een drukke of voor collega’s lastige klas ?
• Gardner
• Analyse
• Kennismaking executieve functies

• Begeleiding:  Ad van Andel
Advana, onderwijsdienstverlening

www.advana.nl



Levinas : oefening

Kwaliteit van leven is kwaliteit van leren ! 



Vergroot het zelfvertrouwen van de puber              
door zoveel als mogelijk recht te doen aan                  
de drie psychologische basisbehoeften:

Autonomie: 
Ik heb invloed op mezelf       
en op anderen

Relatie: 
Ik doe er toe, ik ben 
betekenisvol en ik                     
voel me verbonden

Competentie: 
Ik kan het! 
Ik heb kwaliteiten! 



Snappen van collega’s en leerlingen

• 8 Intelligences - Theory of Multiple Intelligences Explained - Dr. 
Howard Gardner.mp4



Meervoudige intelligentie

• Gardner: de spiegel
• Welke voorkeur strategie hanteer jezelf als docent ?
• Wat betekent dit voor leerlingen ?
• Reflectie in 2 of drietal
• Uitwisseling door middel van inventarisatie  



Kennismaking Executieve functies, 
instrument om met verschillen om te 
gaan.

• Jolles en Krone

• Dawson en Guare

• Onze inzet is bewustmaking en als het kan 
trainen/oefenen.



Twee soorten: Doen en Denken
• Doen: Denken:

• Reactie – inhibitie Werkgeheugen
• Emotie – regulatie Plannen
• Taakinitiatie Organiseren
• Volgehouden aandacht Timemanagement
• Flexibiliteit Metacognitie
• Doelgericht doorzettingsvermogen



Waarom gaat het soms niet goed?

• Aandoening
(ADHD, Autisme spectrum)

• Slaapstoornis
(Depressie/drugs/alchohol, trauma)

• Emotionele dip (Kan voor elk mens tijdelijk opgaan) 



Mogelijke interventies: Reactie 
Inhibitie

• Beperk situaties voor een leerling om in problemen te komen
• Bereid voor op situaties die vragen om impulsbeheersing; accent op 

gewenst gedrag
• Regelmatig situaties bespreken oorzaak – gevolg; accent op gewenst 

gedrag.
• Succes belonen 

• Wij: BVD (geldt voor alle interventies)



Mogelijke interventies: Werkgeheugen
• Samen checklist maken: spullen op orde 

(ouders/verzorgers)
• 5 minuten voor einde les, werk noteren , spullen opruimen
• Digitaal opdrachten toegankelijk maken
• Leerlingen elkaar laten uitleggen
• Praatje, plaatje, daadje. 



Mogelijke interventies: Emotie 
regulatie

• Helderheid over wat er gaat gebeuren
• Ontploffing: ‘time-out’
• Peptalk
• Alternatief gedrag oefenen
• Stoplicht/emotiemeter



Mogelijke interventie: Volgehouden 
aandacht:

• Niets anders op tafel dan de nodige spullen
• Muziek gebruiken om concentratie te bevorderen 
• Deeltaken
• Welke triggers leiden af, wat zijn oplossingen ?
• Teken afspreken



Mogelijke interventie: Taakinitiatie 

• Wat heb je nodig om de taak uit te voeren ? Zichtbaar !
• Volgorde aanpak aangeven
• Monitoren
• Wat moet aan het einde van de dag gedaan zijn? 
• Samen overzicht realiseren wat er per twee weken moet 

gebeuren.



Mogelijke interventies: Plannen
• Samen plannen
• Bespreek het dagschema
• Als team helderheid geven over de voorbereiding van 

toetsen
• Wie mag geraadpleegd worden voor hulp (ouders, vrienden 

etc)



Mogelijke interventies : Organisatie

• Checklist samen opstellen
• Monitor afspraken
• Werk digitaal inzichtelijk maken
• Hoe ziet een goede werkplek eruit ?
• Mindmap



Mogelijke interventies: 
Timemanagement
• Voorspelbare routine (sesamstraat)
• Timer, stopwatch
• Duidelijk aangeven hoe lang iets duurt
• Tijdinschatten = wedstrijd
• Ouders betrekken
• Waar wordt tijd verloren?



Mogelijke interventie: doelgericht 
doorzettingsvermogen 
• Beloning
• Overzicht taken, in stappen
• Leerling herhaalt opdracht
• Wat helpt en leid af bij concentreren
• Checklist concentratie



Mogelijke interventies: Flexibiliteit

• Visualiseer het werk van de les
• Hardop denken/ modelling
• Gewenst gedrag samen met groep formuleren
• Van kleine naar grotere stappen



Mogelijke interventies: Metacognitie

• Stappenplan m.b.t. gedrag
• Herstelkaart introduceren
• Wat is mijn probleem, 
• wat is mijn plan, 
• hoe houd ik me er aan 
• hoe heb ik het gedaan.



• Wat wil ik van deze bijeenkomst voor mijn werk niet 
vergeten ?



Kwaliteit  

• Kwaliteit van leven, zorgt voor kwaliteit van leren. 

• Leren van en met elkaar in veiligheid
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