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Werkvorm: Genummerde hoofden 
 

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: Ervoor zorgen dat alle lln. deelnemen in de groep en dat moeilijke dingen aan zwakkere                 

          lln. worden uitgelegd tot ze het snappen. Dit effect wordt bereikt door lln. in de  

          groep te nummeren, zo komen ook de zwakkere lln. aan bod. 

 

2. Geschikt voor:  

- open en gesloten vragen 

- info opzoeken 

- mening vormen 

- oefeningen maken 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Met elkaar overleggen. 

- Bereiken van onderlinge overeenstemming    

 

4. Voorbereiding: 

a.   Klasinrichting: banken per 4 

b.   Materiaal: papier 

 

5. Werkwijze:  

         a.   De lln. krijgen allemaal een nummer.       

               b.   De lkr. stelt een vraag of geeft de groep een opdracht. Elk kind moet na zoveel  

                     minuten het antwoord  weten. De lln. moeten er met elkaar voor zorgen dat 

                     ieder groepslid het antwoord kan geven.          

               c.   Iedereen denkt voor zichzelf na en schrijft een antwoord op. 

               d.   De kinderen steken hun hoofden bij elkaar. Om de beurt (rotonde werkvorm) 

                     brengen ze een antwoord in. Ze komen samen tot het juiste antwoord.  

               e.   De lkr. noemt een nummer en de lln. met dat nummer steken hun hand op en 

                     geven het antwoord op de vraag. Vervolgens geeft de lkr. feedback op de  

                     gegeven antwoorden of oplossingen. 

                                                           

6. Voorbeeld:  

- Taal: vragen naar aanleiding van een gelezen tekst 

                                           wat betekent het woord …….? 

           - Rekenen: wat volgt op 3,6,9,……….. 
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                                                  wat is evenwijdigheid? 

  

7. Variaties:  

- Je kan de lln. ook een kleur geven. 

           - De lln. met het gekozen nummer schrijven het antwoord op een wisbaar bordje en houden dit 

              omhoog. 

           - Bij een kort antwoord is het mogelijk de lln. die het antwoord mogen zeggen dit allemaal  

              tegelijk hardop te laten uitspreken.  

           - Eventueel de groepen die het antwoord goed hebben punten toekennen. 

              Hierbij kunnen de antwoorden eventueel op het bord worden geschreven. 

              Door dit wedstrijdelement in te bouwen, zijn de lln. extra gemotiveerd om er 

              voor te zorgen dat iedereen in de groep het juiste antwoord weet.                                         

   

8. Tips en adviezen:   

- Als de lkr. de lln. eerst voor zichzelf de antwoorden laat noteren  voordat de lln. met elkaar  

  gaan overleggen, wordt voorkomen dat de zwakkere lln. het antwoord van de goede lln.  

  overnemen. 

           - Een nadeel van deze werkvorm is dat bij het klassikaal uitwisselen van de antwoorden,  

              telkens maar één leerling aan het woord is. 

              De lkr. kan de activiteit van de lln. vergroten door alle lln. met het gekozen nummer naar     

              voren te laten komen en het antwoord op het bord te laten schrijven. 

                                                 

                            

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


