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Werkvorm: Imiteer  
 

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: 

Geconcentreerd luisteren waardoor een handeling precies en nauwkeurig wordt nagebootst. 

 

2. Geschikt voor:  

Taal- en denkontwikkeling  

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Luisteren naar elkaar 

- Aanwijzingen kunnen geven aan elkaar 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting: groepen van 4 maken met een wand tussen de persoon rechtover 

jou.    

b. Materiaal: een scheidingswand. 

 

 

5. Werkwijze: 

 

a. Groepen maken 

De leerkracht maakt groepen van vier leerlingen. deze vier leerlingen vormen tweetallen en gaan 

tegenover elkaar zitten. Ze maken een scheidingswand tussen hen (met behulp van een stuk karton 

ofz.) Ze mogen elkaar niet meer zien.  

 

b. Een duo maakt een ontwerp 

Één van de tweetallen maakt een ontwerp. Dit ontwerp kan van alles zijn. vb. een figuur van cirkels 

maken, met blokjes lego iets bouwen enz. 

Belangrijk is eenvoudig te beginnen ! 

 

c. Imitatie door het andere tweetal 

Nu moeten de leerlingen aan de andere kant van de wand, het ontwerp precies namaken zonder te 

kijken. om dit te kunnen doen, moeten ze vragen stellen en moeten de ontwerpers aanwijzingen geven.  
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d. Ontwerpen vergelijken 

Wanneer de groep denkt dat ze dezelfde ontwerpen hebben, halen ze de wand weg. Hebben ze 

hetzelfde ?  

Als de imitatie niet helemaal gelukt is, gaan de tweetallen na wat wel goed gegaan is. ga na wat je 

volgende keer beter dan doen, zeggen of vragen.  

 

e. Nabespreking over de werkvorm 

Vraag de leerlingen wat ze vonden van deze werkvorm. Wat verliep goed of minder goed enz. . 

 

6. Voorbeeld: 

 

De leerlingen maken een bouwwerkje van blokken of legostenen. 

De leerlingen maken een tekening 

De leerlingen leggen een patroon van geometrische figueren, … 

 

7. Variaties: 

 

De leerkracht kan de tweetallen ook twee tekeningen geven die sterk op elkaar lijken. De tweetallen 

proberen de verschillen en overeenkomsten te ontdekken door met elkaar te overleggen.   

 

8. Tips en adviezen:  

 

- Deze werkvorm helpt kleuters bij het leren van begrippen 

- De kinderen kunnen ook met hun rug tegen elkaar zitten 

- Bij oudere leerlingen wordt de luistervaardigheid beoefent  

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


