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Werkvorm: Rollenspel 
 

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: De spelers van een rollenspel leven zich in in de rol van iemand anders en laten hun 

verbeelding daarbij de vrije loop gaan.  In rollenspelen staat een probleem centraal, waarvoor 

de spelers een oplossing proberen te zoeken. 

 

2. Geschikt voor: 

-onderzoeken van standpunten 

-analyseren van gedrag 

-stimuleren van zelfstandig denken van kinderen 

-sociale ontwikkeling bevorderen 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

-onderscheid maken tussen spel en realiteit 

-eigen verhaal en de verhalen van anderen om hen heen onderzoeken en inzichtelijker 

maken.  

-gedragswijzen oefenen en veranderen 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  in groepjes 

b. Materiaal: rol – thema - probleem 

 

5. Werkwijze: 

a.  De lln. krijgen informatie over hun rol.  Standpunten of manieren van reageren kunnen 

ook gegeven zijn. De situatie waarin het probleem zich voordoet moet zeer concreet 

zijn.  De spelers moeten zich goed kunnen voorstellen wat er aan de hand is. 

b. In het spel laten de spelers zien wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde standpunten 

of van een bepaald gedrag.   

c. Bij het einde van het spel wordt het probleem vergeleken met mogelijke 

oplossingswijzen. 

d. De werkvorm en de samenwerking tussen de lln. wordt geëvalueerd.  

 

6. Voorbeeld: 

-Conflictspel: De situatie eindigt in een conflict en de lln. moeten oplossingen bedenken en 

deze al spelend uitproberen.  Het accent ligt op de gevonden oplossingen.  De spelers 

krijgen inzicht in de motieven die tot een conflict leiden. 



Sint-Victor BuLO Alsemberg 

                                                       Syllabus Werkvormen – september 2012 Werkvorm 8 

 

-Open rollenspel: De lk. geeft info over het conflict.  Enkele spelers krijgen een kaartje 

met daarop leeftijd, naam, karakter en manier van reageren en het standpunt van het 

probleem.  De spelers weten niet van elkaar de precieze invulling van de rolopdracht. 

 

 

7. Variaties: 

 

 

8. Tips en adviezen:  

-het onderwerp van de rollenspelen moet aansluiten bij de onderwerpen, ervaringen en 

gebeurtenissen die de lln. uit de groep echt bezighouden. 

-de rol van de lk. is begeleidend. Zij/hij kan wel meespelen in een confronterende rol om 

het conflict te versterken. 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


