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Introductie

Het ‘Leeratelier Eindhoven, schooljaar 2020-2021’ stelt een 
database met tools beschikbaar met activerende werkvormen. 
Hier kun je een keuze maken uit werkvormen die zijn ontworpen 
met opties voor meer of minder leerlingsturing.

Als vakdocent/coach/mentor kun je met deze database 
en bijbehorende tools inspiratie opdoen voor 
leerlinggestuurd onderwijs, om zo het eigenaarschap bij 
leerlingen te vergroten en daardoor de intrinsieke motivatie te 
stimuleren.

Dit groeidocument kan worden aangevuld, tips of aanvullingen: 
c.vanuden@eckartcollege.nl of p.hoenjet@parmantscholen.nl Verder

mailto:c.vanuden@eckartcollege.nl
mailto:p.hoenjet@parmantscholen.nl


Wat wil je 
weten?

LESPRAKTIJK VISIE



Missie/Visie Leeratelier Eindhoven
Als docent speel je continu in op de veranderlijke 

situatie in de klas en daarbuiten. Afhankelijk van de 

situatie zet je gerichte didactische, pedagogische 

en organisatorische interventies in: ‘situationeel 

leiderschap’.

Steeds opnieuw maak je als docent keuzes hoe de 

leerling tot leren te brengen. Activerende 

werkvormen zetten wel de leerling aan het werk, 

maar zolang de leerling geen eigenaarschap krijgt, 

verhoogt dat niet de intrinsieke motivatie.

Terug Bronnen

Situationeel leiderschap: Hersey & 
Blanchard 1982
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http://www.maklu.be/
https://slo.nl/@11571/analysemodel-leraar/
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Beurten geven

Voorbeelden hoe je leerlingen een beurt geeft:
• Lollystokjes trekken (werkvorm);
• Wheel of names;
• Rondgooien van een etui, balletje of bolletje wol (degene met de etui/bal heeft de 

beurt, hierna wordt de bal of teruggegooid naar de docent of naar een andere 
leerling die dan de beurt overneemt);

• Op alfabetische volgorde van de voornaam;
• Op volgorde van verjaardagen (verjaardagskalender);
• Blind prikken op een namenlijst.

Voor meer leerlingsturing:
Je kunt leerlingen keuzes laten maken i.p.v. als docent telkens een nieuwe keuze 
maken.

Overzicht

https://wheelofnames.com/


Groepjes vormen
Tips vooraf:
• Bedenk met welk doel de leerlingen gaan samenwerken.
• Bespreek vooraf de spelregels (volume, beschikbare tijd, de te verwachten opbrengst, de taakverdeling, enz.)
• Voorbereiding door groepen alvast een duidelijke plek te geven in het lokaal, zorgt voor minder chaos bij het binnenkomen van de

leerlingen

Voorbeelden van het indelen van groepjes op een creatieve manier:
• Speelkaarten uitdelen en groepjes vormen op kleur, getal, figuur
• Maatjes zoeken: Speelkaarten uit delen, laten trekken.
• Dezelfde kleuren bij elkaar, dezelfde getallen bij elkaar, hetzelfde type enz.
• Zoek de maatje(s): zet de namen van bekende duo’s, bands (trio’s, kwartetjes, kwintetjes enz.) op afzonderlijke kaartjes. Leerlingen 

zoeken het juiste setje
• Memory: Zoek het maatje/ de maatjes met zelfde plaatje (Bereid kaartjes met dezelfde afbeelding voor zelfde aantal als het groepsaantal)
• Maak het plaatje compleet. Verdeel een afbeelding of een tekst in het aantal fragmenten dat overeenkomt met de gewenste groepsgrootte. 

Leerlingen krijgen/ pakken een fragment en gaan op zoek naar een bijpassend stuk.
• Vul aan: Knip een spreekwoord, uitspraak, formule in tweeën. De leerling zoekt het andere deel bij een klasgenoot.
• Genummerde hoofden: Geef ieder leerling een nummer (bij groepjes van 4: 1 t/m 4, bij 5: 1 t/m 5 enz.)

Leerlingen met hetzelfde nummer gaan bij elkaar (later kunnen de groepjes anders worden samengesteld, door bijvoorbeeld een kwartet te 
vormen met alle nummers (1 t/m 4), of even en oneven getallen bij elkaar te laten komen.

• Kiezen op inhoud: Leg vooraf uit waar de leerling uit kan kiezen. Maak vooraf duidelijk in welk deel van het 
lokaal welk onderdeel plaatsvindt. Leerlingen gaan naar de plek waar hun voorkeur kan worden uitgevoerd. Bedenk vooraf de maximale 
groepsgrootte en wat te doen als een bepaalde groep te groot dreigt te worden (Stoelendans?)

• Kiezen op eigenschappen van de leerlingen (bijv. Niveau/leeftijd/achtergrond: keuze voor homogene of diverse groepen): Deel vooraf de 
groepen in. Leg bij aanvang van het lesonderdeel uit waar de leerlingen hun plek gaan vinden. Leg eventueel ook uit op basis waarvan jouw 
keuze gemaakt is.

• Naamkaartjes trekken/ Lotto Overzicht



Online Hulpmiddelen Beschrijving / Doelen Vakken

PowerPoint (in Teams) Presenteren terwijl je pratend uitleg kunt geven alle

Prezi

https://prezi.com

Presenteren terwijl je pratend uitleg kunt geven

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

Presentaties, polls, quizjes, word slides, Q&A. Makkelijke manier op interactie te krijgen met de klas 

tijdens online lessen.

Voor inleiding, zie:

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw

alle

Kahoot

https://kahoot.com

Quizjes maken of bestaande quiz gebruiken. alle

Microsoft Notebook / OneNote Bijvoorbeeld in te zetten voor een virtuele escaperoom

Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=suKBV82sJOk

alle

Microsoft Forms Polls, opdrachten, quizjes en formatieve/summatieve toetsen

Voorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=ZaMNoHWxkE0

alle

Teams Chat Huiswerkcontrole door foto’s

Vragen stellen

alle

Nearpod

https://nearpod.com/
Presentaties, polls, quizjes, vragen stellen aan de klas.

Inzicht in inzet en capaciteiten

Makkelijke manier op interactie te krijgen met de klas tijdens online lessen.

Voorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=6YI7hxmhJDM

alle

https://prezi.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw
https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=suKBV82sJOk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMNoHWxkE0
https://nearpod.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6YI7hxmhJDM


Office Sway Digitaal portfolio maken of presenteren

Voorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=ZM742ilOcO0

alle

Lesson Up

www.lessonup.com

Presentaties, polls, quizjes, word slides, Q&A. Makkelijke manier op interactie te krijgen met de klas 

tijdens online lessen.

Uitleg:

http://www.docentvanmorgen.nl/lessonup/

alle

Exit Ticket

https://site.exitticket.nl/

Inzicht krijgen in leeropbrengsten door een snelle inventarisatie Alle

Padlet

https://padlet.com

Digitaal prikbord waar je als docent (of leerling) berichten, filmpjes etc. kan posten

Uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=hTIeRmi8l -M

alle

Socrative online toetsen afnemen

https://www.socrative.com/

Alle

de gamestudio (gamedesign)

https://gamestudio.hetklokhuis.nl/

Technieklessen

Tinkercad 3D tekenen/printen etc.

https://www.tinkercad.com/

Technieklessen

de apps van PHET https://phet.colorado.edu/nl/simulations/filter?sort=alpha&view=grid Scheikunde/natuurkunde/wiskunde

digitale molecuulbouwdoos https://molview.org/ Scheikunde/natuurkunde

Word online Word-documenten maken, bewerken en delen. Met anderen samenwerken in real-time. Alle

Algebra KIT Online oefenen met wiskundevaardigheden

https://math4all.algebrakit.nl/math4all/overview

WiskundeOverzicht

https://www.youtube.com/watch?v=ZM742ilOcO0
http://www.lessonup.com/
http://www.docentvanmorgen.nl/lessonup/
https://site.exitticket.nl/
https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hTIeRmi8l-M
https://www.socrative.com/
https://gamestudio.hetklokhuis.nl/
https://www.tinkercad.com/
https://phet.colorado.edu/nl/simulations/filter?sort=alpha&view=grid
https://molview.org/
https://math4all.algebrakit.nl/math4all/overview


Tijd afbakenen

Voorbeelden om (voor de leerlingen) de tijd bij te houden:
• Stopwatch / klok (op het digibord)
• Stopwatchonline.nl
• Eén leerling (in een groep) verantwoordelijk maken voor het 

bijhouden van de tijd

Overzicht

https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/full-screen/


Presenteren door leerlingen

• Werkstuk (voldoen aan bepaalde voorwaarden)
• Mondelinge presentatie (toelichting in de klas)
• PowerPoint / Prezi presentatie
• Poster-presentatie
• Leerling reporter (samenvatting van de les of thema)
• Videopresentatie
• Kort presenteren in een (kranten/tijdschrift)artikel

Overzicht



Hoe leerlinggestuurd ben ik eigenlijk? (Susan Kirch, NYU)

Idee Agentive Leerkenmerk: co-producer, leerlinggestuurd Idee Passief Leerkenmerk: de consument, docentgestuurd

1A De leerling stelt vragen of wil ze stellen 1P De leerling is een passieve ontvanger die geduldig luistert, antwoord geeft en herhaalt; 
en niet op zoek is naar eigen vragen of problemen

2A De leerling probeert nieuwe benaderingen of wil dat proberen 2P De leerling is een passieve ontvanger die anderen volgt en wil alleen geaccepteerde 
manieren/modellen/normen gebruiken

3A De leerling wil het voor “zichzelf” weten en wil het ook vragen 3P De leerling is een passieve ontvanger die de “kant-en-klare” kennis accepteert (dus 
kennis zoals die is uit iedere bron en denkt “anderen weten het altijd beter”)

4A De leerling heeft een kritische houding en is bereid om regels te overtreden, vooral 
als het gaat om het eigen standpunt te verdedigen

4P De leerling is ontvanger die de wetenschap accepteert; buigt voor autoriteit en de 
algemene zienswijzen niet bevraagt of uitdaagt.

5A De leerling exploreert met de nadruk op nieuwsgierigheid en het nemen van risico’s 5P De leerling is een passieve ontvanger die een methode of voorschrift volgt en niet bereid 
is een risico te nemen om eigen manieren of antwoorden te vinden

6A De leerling draagt bij of wil bijdragen aan het ontwikkelen van kennis 6P De leerling is een passieve ontvanger die niet in staat is om een eigen bijdrage te leveren 
en niet geloof dat hij/zij een verschil kan maken

7A De leerling ziet wetenschap als onderhanden werk met een open eind. 7P De leerling ziet wetenschap als compleet, verdere verbetering is niet nodig; wetenschap 
en feiten zijn een “gegeven”

8A De leerling ziet wetenschap als afhankelijk 8P De leerling ziet wetenschap als onvoorwaardelijk en universeel- feiten en antwoorden zijn 
“voor altijd en overal goed”

9A De leerling ziet wetenschap als in essentie controversieel en heeft een tolerantie voor 
onzekerheid

9P De leerling zie wetenschap als in principe non controversieel. Tegenstrijdigheden, 
controversies en argumenten horen niet bij wetenschap

10A De leerling gebruikt sleutel concepten/ideeën/modellen 
bij probleem oplossen (inhoud is tool)
(Vygotsky & Freire)

10P De leerling onthoudt sleutel concepten/ideeën/modellen op een abstracte manier, los van 
relevantie en toepassing

11A De leerling heeft een intrinsieke motivatie om te leren (Karpov 2014) 11P De leerling heeft een extrinsieke motivatie om te leren; beloning & competitie met elkaar 
(Karpov 2014)

12A De leerling ziet de relevantie en ervaart een expansie van de perceptie (Pugh 2011) 12P De leerling is niet in staat om de relevantie te zien met problemen in de praktijk, binnen 
of buiten de klas (Kirch)

13A De leerling herkent de bijdrage in de verrijking van de eigen ervaring, gerelateerd 
aan de eigen ontwikkeling- het ontdekken van de eigen identiteit en rol in de wereld 
(Pugh 2011)

13P De leerling is niet in staat waarde toe te kennen aan de inhoud van de les.

Overzicht

https://steinhardt.nyu.edu/people/susan-kirch


Werkvormen

Dialoog

Petje op, 
petje af

Mystery

Verkeerslicht

Quiz

De leerling 
geeft les

Wat kun je wel,
Wat kun je niet

Rondschrijven

Denken, delen 
uitwisselen

Hoeken

C3B4ME
(See three, 
before me)

Toets evaluatie

Stemmen met 
je voeten

Lolliestokjes

Wandel en 
wissel uit

Wat heb je 
geleerd

Duo's Terug



Werkvormen

Creëer je eigen 
context

Groepswerk

Onderzoek 
doen

Placemat 
methode

Post-it

Experts
Terug
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