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BIJLAGE
 
COÖPERATIEVE WERKVORMEN VOOR BIJ DEZE LESSENSERIE
Voor meer werkvormen zie: http://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php

WERKVORMEN IN TWEETALLEN

  denken - delen - uitwisselen

  om de beurt

WERKVORMEN IN TWEETALLEN OF GROEPJES

  interviews

  woordenweb

WERKVORMEN IN GROEPJES

  brainstorm

  genummerde hoofden

  placemat

WERKVORMEN WAARBIJ DE LEERLINGEN OPSTAAN VAN HUN PLAATS

  hoeken

  wandel-wissel uit
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1. DENKEN - DELEN - UITWISSELEN
De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerkracht legt uit dat de leerlingen hier eerst individueel over 
nadenken om daarna pas met elkaar te overleggen. De individuele antwoorden kunnen eventueel in steekwoorden 
opgeschreven worden. Tijdens het uitwisselen in tweetallen kan ervoor gekozen worden om een tijdslimiet in 
te stellen, zodat beide leerlingen aan bod komen. Eerst mag de eerste leerling een minuut zijn antwoord geven, 
daarna de andere leerling. De leerlingen proberen het daarna eens te worden over het gezamenlijke antwoord. De 
antwoorden worden klassikaal uitgewisseld. De leerkracht wijst een aantal leerlingen aan die het antwoord kunnen 
geven. Eventueel zonder vingers, zodat iedereen betrokken blijft.

2. OM DE BEURT
De leerlingen vormen tweetallen. De leerkracht wijst deze aan of de leerlingen vormen deze zelf. De leerkracht stelt 
een vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Hij/zij vraagt bijvoorbeeld of de leerlingen zoveel mogelijk 
soorten vogels kunnen noemen. De leerkracht legt uit dat de leerlingen straks om de beurt antwoord mogen geven. 
De leerkracht wijst aan wie mag beginnen, bijvoorbeeld het kind met het langste haar. Die leerling geeft antwoord. 
Dan geeft leerling 2 antwoord, dan de eerste weer. De leerlingen proberen zoveel mogelijk antwoorden te verzinnen. 
Er kan gekozen worden om dit alleen mondeling te doen of om de antwoorden op te laten schrijven. Het blaadje 
schuift dan heen en weer tussen de twee leerlingen. Tijdens de klassikaal nabespreking van de antwoorden geeft 
de leerkracht enkele leerlingen de ruimte om hun antwoord met de klas te delen. Eventueel zonder vingers, zodat 
iedereen betrokken blijft.

3. INTERVIEWS
De leerkracht geeft aan over welk onderwerp de leerlingen elkaar gaan interviewen. Daarna worden tweetallen 
gevormd, door de leerlingen zelf of door de leerkracht. Alle leerlingen bedenken voor zichzelf welke vragen ze aan 
de ander willen gaan stellen en schrijven deze op. 

In ieder tweetal stelt leerling 1 aan leerling 2 vragen die hij/zij verzonnen heeft. Als het antwoord erg kort is of 
onduidelijk vraagt de leerling door. De leerlingen wisselen binnen de tweetallen van rol. De bevindingen worden 
klassikaal besproken. De leerkracht vraagt aan een aantal leerlingen wat zij van hun gesprekspartner gehoord 
hebben.

4. WOORDENWEB
Elke groep krijgt een groot vel papier. De groepsleden hebben elk een eigen kleur potlood/stift. Midden op het vel staat 
in een cirkel of vierkant het centrale onderwerp of begrip. De leerlingen kunnen dit ook zelf op het vel schrijven. De 
leerkracht vraagt vervolgens aan de leerlingen welke woorden het onderwerp bij ze oproept. Om de beurt schrijven 
of tekenen de groepsleden iets op het papier. Vervolgens geven de leerlingen door middel van lijnen of pijlen relaties 
aan tussen de begrippen die ze genoteerd hebben. Na de afronding kunnen de woordwebben opgehangen worden. 
De groepjes kunnen dan hun woordweb toelichten.
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5. BRAINSTORM
De leerkracht legt de bedoeling uit va deze werkvorm uit. De leerlingen proberen om zo snel mogelijk ideeën in te 
brengen, geen enkel idee is raar. De leerlingen proberen op elkaars ideeën voort te bouwen. De ideeën staan niet 
allemaal los van elkaar. De leerkracht geeft aan de ieders inbreng belangrijk is, er zijn geen goede of slechte ideeën. 
De leerlingen mogen ook gekke ideeën inbrengen. 

Brainstorm heeft vier kenmerken:

  Snel tempo: zeggen wat in je opkomt, niet te lang nadenken

  Elke inbreng is waardevol

  Ook gekke ideeën zijn welkom

  Inhaken en voortborduren op elkaars ideeën

De leerlingen krijgen een opdracht. De leerkracht geeft aan hoe lang de leerlingen de tijd hebben. Een voorbeeld kan 
zijn: ‘Bedenk in drie minuten zoveel mogelijk manieren om voedselverspilling tegen te gaan.’ De leerlingen gaan aan 
het werk. Eén leerling is schrijver. 

De resultaten van de brainstorm worden klassikaal na besproken. De leerkracht vraagt aan alle groepen een aantal 
ideeën met de klas te delen. Hij/zij vraagt door waarom ze juist die die ideeën hebben bedacht.

6. GENUMMERDE HOOFDEN
Bij genummerde hoofden krijgen alle leerlingen in het groepje een nummer. De leerkracht geeft een opdracht/
stelt een vraag. De leerlingen moet aan het eind allemaal een antwoord weten op de vraag. Elke leerling denkt 
voor zichzelf hierover na en schrijft het antwoord op. Daarna vertellen ze om de beurt hun antwoord aan de andere 
groepsleden. Ze overleggen wat het juiste antwoord is. De leerlingen moeten ervoor zorgen dat een ieder in het 
groepje aan het einde het antwoord weet. Tijdens de nabespreking noemt de leerkracht een nummer. In elk groepje 
heeft het kind met dat nummer de taak om aan de klas te vertellen wat het antwoord van de groep is. 

7. PLACEMAT
De klas wordt ingedeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepje krijgt een vel papier, met in het midden een 
rechthoek. Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de kinderen lijnen naar de hoeken van het papier. Op die 
manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een. De leerkracht kan dit vel ook vooraf al maken. De 
leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. Elke leerling schrijft in zijn eigen vak zijn/haar ideeën en antwoorden 
op. Daarna gaan de leerlingen overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord. Dat schrijven ze op in 
de gemeenschappelijke rechthoek. Daarna volgt de klassikale nabespreking. 
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8. HOEKEN
De leerkracht legt uit welke hoek voor wat staat. Eventueel kunnen er ‘wegwijzers’ opgehangen worden. De leerlingen 
lopen naar de hoek waarvan zij denken dat dat het antwoord is. Daar kunnen de leerlingen eventueel overleggen in 
duo’s waarom ze voor die hoek gekozen hebben. Bij de klassikale nabespreking vraagt de leerkracht aan kinderen 
naar de argumenten voor hun keuze. 

9. WANDEL - WISSEL UIT
De klas verspreidt zich onafhankelijk van elkaar in het lokaal en loopt rond. Als de leerkracht ‘Sta stil!’ roept of een 
ander vooraf besproken teken geeft, dan stopt iedereen met rondlopen. Elke leerling vormt een duo met degene 
die het dichtst bij hem of haar staat. De leerkracht stelt een vraag en/of geeft een opdracht. De duo’s wisselen hun 
antwoorden uit. 


