
Simpel, effectief en ook nog eens leuk! 
 
Druk, druk, druk 
Herken je het gevoel? De hele dag gewerkt, het laatste uur die drukke 4 HAVO 
klas gehad en ook nog je hele tas vol nakijkwerk. De volgende dag heb je weer 
zeven lesuren die je goed wilt geven. Je hebt nog wel wat ideeën, maar geen zin 
om de hele avond bezig te zijn. Hier volgen wat simpele, maar effectieve 
werkvormen die weinig voorbereidingstijd kosten en ook nog eens heel leuk zijn. 
Het enige wat je nodig hebt zijn blanco kaartjes. Ik heb geprobeerd de 
werkvormen in de vorm van een studiewijzer uit te leggen.   
 
Stap 1: De blanco kaartjes 
Snij een A4 papier over de lengte in twee gelijke delen, leg deze delen op elkaar 
en maak er weer drie gelijke delen van en je hebt zes kaartjes. Doe dit een 
aantal keer en binnen korte tijd heb je bergen kaartjes. Ook kun je 
correspondentiekaartjes of visitekaartjes kopen.  
 
 
Begrippen tekenen 
 
Onderwerp :  Een tijdvak of hoofdstuk uit het tekstboek    
 
Wie:              Geschikt voor alle klassen  
Wanneer:      Aan het eind van paragraaf/hoofdstuk of tijdvak 
 
Instructie A:  Verdeel je klas in tweetallen en geef ieder tweetal  
                      een leeg kaartje. Vervolgens moeten de leerlingen de voor 
                      hen drie belangrijkste begrippen/personen uit het tijdvak  
                      op het kaartje schrijven. (Vertel niet dat ze gaan tekenen!) 
 
                B:   Verzamel als docent alle kaartjes en geef de tweetallen een leeg  
                       A4 blaadje.  
  
                C:   De docent geeft aan een persoon uit het tweetal een kaartje 
                      met daarop de begrippen. Deze persoon moet de begrippen voor  
                      de ander tekenen zonder gebruik te maken van letters. De ander  
                      uit het tweetal moet het begrip raden. Deze mag dus niet zien  
                      wat op het kaartje staat. 
 
 
Tijdsduur:     30-45 minuten met nabespreken 
 
Doelen:     A: Je enthousiasmeert leerlingen door ze iets anders te laten  
                     doen met een spelelement. 
        B: Je maakt een abstract begrip concreet door ze het te laten  
                     tekenen. 
                 C:  Je spreekt verschillende intelligenties van leerlingen aan.  
                     (Theorie van Gardner) 
                D:  De tweetallen discussiëren met elkaar wat de belangrijkste  
                     begrippen/personen uit een bepaald tijdvak zijn. 
                 E:  Leerlingen leren samenwerken. 
 
 
 
 
 



Nabespreken:  Bij het nabespreken is het belangrijk de volgende  
                         drie fases terug te laten komen. 
 
                A:      Wat hebben we geleerd? 
                B:      Hoe hebben we het gedaan?  
                          - Welke keuzes heb je gemaakt 
                        -  Welke problemen kwam je tegen? 
                C:      Waarom hebben we het gedaan?1 (zie doelen) 
 
Opmerkingen:  Je kunt leerlingen ook de beste tekening laten uitkiezen, 
                        met argumenten waarom zij dat de beste tekening vinden. 
                          Een andere mogelijkheid is om leerlingen het moeilijkst te 
                        tekenen begrip te laten uitkiezen. 
 
Voorbeeld:      Ik heb mijn HAVO brugklasleerlingen de opdracht gegeven 
                       begrippen en personen op te schrijven uit de oudheid. 
                       Dit zijn enkele voorbeelden die ze op de kaartjes schreven: 
                       mummie, polytheïsme, polis, Toetanchamon, democratie, 
                       Caesar, Hannibal en republiek. 
                       Als je vervolgens de opdracht geeft om het te tekenen hoor je 
                       eerst de hele klas roepen dat het onmogelijk is. Hierna gaat  
                       iedereen aan de slag met de meest originele ideeën.     
                       Het is ook een mooie opdracht om te zien hoe leerlingen het  
                       verleden visualiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chronologische tijdbalk met kaartjes  
 
Onderwerp :  Een tijdvak of hoofdstuk uit het tekstboek    
 
Wie:               Geschikt voor alle klassen   
 
Wanneer:       Aan het eind van paragraaf/hoofdstuk of tijdvak 
 
Instructie A:  Verdeel je klas in tweetallen en geef ieder tweetal 8 lege kaartjes 
                      Laat de leerlingen op de voorkant van het kaartje een voor hen 
                      belangrijke gebeurtenis uit het tijdvak of hoofdstuk opschrijven.  
                      Op de achterkant van het kaartje moeten ze het jaartal van de  
                      gebeurtenis schrijven. Zo maken de leerlingen acht kaartjes met 
                      belangrijke gebeurtenissen.         
                       
                B:   Verzamel als docent alle kaartjes.  
  
                C:   De docent geeft aan een tweetal een stapel kaartjes door een  
                      ander tweetal gemaakt. De kaartjes met gebeurtenissen moeten  
                      op chronologische volgorde worden gelegd. Als beide leerlingen 
                      het eens zijn met de volgorde mogen de kaartjes worden  

                                                 
1 Havekes H. ea,   Actief Historisch Denken,  (Boxmeer  2004)  blz. 16 
 



                      omgedraaid. De leerlingen kunnen zelf controleren of ze het goed  
                      hebben gedaan.  
 
Tijdsduur:     30-45 minuten met nabespreken 
 
Doelen:     A: Je enthousiasmeert leerlingen door ze iets anders te laten  
                     doen met een spelelement. 
        B: De tweetallen discussiëren met elkaar wat de belangrijkste  
                     acht gebeurtenissen van een bepaald tijdvak zijn. 
                C: Ze oefenen met de chronologie van gebeurtenissen 
                 D: Leerlingen leren samenwerken 
                 E: Leerlingen leren argumenteren 
 
Vervolgoefening:  Laat de leerlingen in groepjes op een poster de  
                             gebeurtenissen ordenen. Wat vinden zij de belangrijkste  
                             gebeurtenissen? 
 
 
Nabespreken:  Zie nabespreken begrippen tekenen 
 
Voorbeeld:      In mijn 4 HAVO klas laat ik de leerlingen belangrijke  
                       gebeurtenissen uit de Koude Oorlog opschrijven.  
                       Leerlingen schrijven dan bijvoorbeeld de volgende gebeurtenissen  
                       op: de blokkade van Berlijn (1948), bouw van de Muur (1961) 
                       de Cubacrisis (1962), CVSE-conferentie (1975), val van de  
                       Berlijnse Muur (1989). Als leerlingen gaan oefenen met de  
                       gebeurtenissen op chronologische leggen komt er veel energie  
                       vrij in klas. Mijn bevindingen zijn dat leerlingen het echt leuk  
                       vinden. Als ze met een paar setjes kaartjes geoefend hebben  
                       maken ze bijna geen fouten meer. In het geval van de Koude  
                       Oorlog kun je als vervolgoefening bij elke gebeurtenis die op  
                       kaartjes staat vragen: 
                        
                       Hoe zou jij op deze gebeurtenis reageren als je Amerikaan was? 
                       (waarom?) 
                       Hoe zou jij op deze gebeurtenis reageren als je uit de Sovjetunie  
                       kwam? (waarom?) 
 
Alternatief:      Laat leerlingen kaartjes maken met gevolg en oorzaak. 
                        Een oorzaak kan meerdere gevolgen hebben. Andere leerlingen 
                        moeten de kaartjes in de juiste volgorde leggen.  
                        Deze variant is moeilijk en geschikt voor de bovenbouw. 
                        Er moet aan elkaar uitgelegd worden waarom de kaartjes op  
                        een bepaalde volgorde liggen. 
                        Een aantal oorzaak en gevolg schema’s kunnen op het bord  
                        worden gezet om met de klas na te bespreken. 
 
 
De subjectiviteit van de geschiedenis 
Willen deze werkvormen echt effectief zijn dan moet je ze met de klas 
nabespreken. Het is belangrijk om het Wat, Hoe en Waarom met de klas te 
bespreken.  
Door deze werkvormen kun je leerlingen laten inzien dat geschiedenis niet 
objectief is en geschiedenis mede gemaakt wordt door keuzes die historici 
maken. Net zoals er verschil is in de klas tussen leerlingen wat er belangrijk 
gevonden wordt, zo verschillen historici ook met elkaar van mening. Dit kan voor 



leerlingen verhelderend werken, omdat ze het tijdens de werkvorm zelf hebben 
ervaren. 
 
Ten Slotte 
Er zijn nog veel meer werkvormen te verzinnen met alleen blanco kaartjes. 
Verboden woord, petje op petje af, wie ben ik enz. Ga eens met wat collega's 
brainstormen en probeer te experimenteren. Mijn overtuiging is dat effectief leren 
en plezier goed samen kunnen gaan. Veel succes!  
 
Bjorn Wansink 
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