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Werkvorm: Hoekenwerk 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel:  

Werken in hoeken geeft de kinderen de kans om hun eigen leren in handen te nemen.   

Dit verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en de aandacht van de leerlingen.   

In hoekenwerk kunnen de leerlingen voor alle leergebieden veel opsteken.   

 

2. Geschikt voor: 

-op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van een leerproces verwerken 

-inoefening van leerstof 

-differentiëren van leerstof 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

-zelfstandig werken 

-betrokkenheid bij de lessen vergroten 

-het eigen leren meer in handen nemen 

-verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leren 

-geduld opbrengen 

-respect voor andermans werk 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  verschillend hoeken maken 

b. Materiaal:  afhankelijk van de hoeken 

 

5. Werkwijze: 

a. de verschillende keuzemogelijkheden en opdrachten worden uitgelegd 

b. de kinderen worden verdeeld in een aantal hoeken 

c. de lln. werken hun taak af 

d. op het einde van de les wordt er even geëvalueerd of het goed gegaan is 

 

6. Voorbeeld: 

-computerhoek: opzoekwerk of gebruik van educatieve programma’s 

-luisterhoek: afwerken van een luisteropgave 

-docuhoek: zelfstandig opzoeken van naslagwerken 

-ontdekhoek: uitvoeren van een proef 

-moet- en maghoek: moethoek voor de lln. met moeilijkheden die een verplichte opdracht 
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krijgen, in de maghoek worden keuzeopdrachten gemaakt. 

-spellenhoek: met educatieve spellen 

-… 

 

7. Variaties: 

-er kan na een bepaalde tijd doorgeschoven worden 

-er kunnen vaste hoeken gemaakt worden in de klas 

 

8. Tips en adviezen: 

Hoekenwerk is een zeer geschikte werkvorm om te differentiëren binnen je klaswerking!  

Lln. kunnen specifiek die vaardigheden inoefenen waar zij het moeilijk mee hebben. 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


