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Waar moet ik op letten?
Hoe betrek je je leerlingen actief bij de geschiedenisles? Dat is vaak best lastig.
Het gaat er niet alleen maar om of je een boeiend verhaal kunt vertellen dat leerlingen
raakt. Je wilt ook dat ze actief aan de slag gaan met de lesstof. Er zijn veel activerende
werkvormen beschikbaar. Maar waar vind je die? En als je ze gevonden hebt,
hoe bepaal je welke werkvormen geschikt zijn voor jouw situatie? Vaak ontbreekt
gewoon de tijd om je daar nu eens goed in te verdiepen. En het voorbereiden van
activerende werkvormen kost veel tijd. Of niet?

In dit inspiratiedocument willen we jou als docent
geschiedenis in het voortgezet onderwijs op weg
helpen en je invalshoeken geven om activerende
werkvormen in te zetten tijdens de geschiedenis
les. Lees de ervaringen en tips van de vakdidac
ticus, de contentontwerper van de geschiedenis
methode Feniks, de praktijkdocent en natuurlijk
de leerlingen zelf: wat motiveert hen en hoe
maken zij de geschiedenisles voor zichzelf rele
vant? Aan het einde van dit document geven we
je een overzicht van bronnen en voorbeelden van

a ctiverende werkvormen. Uiteraard is dit overzicht
niet uitputtend. Het dient, zoals we al aangaven,
om je op weg te helpen.
Gebruik deze invalshoeken om gerichter te
zoeken naar geschikte werkvormen die bij jouw
situatie passen. En je zult bij het gebruik van de
tips en adviezen merken dat het voorbereiden en
het werken met activerende werkvormen in de
les minder tijd kost dan je wellicht van tevoren
had bedacht.

Hoe leerlingen leren.

Kolb ontmoet
Gardner
Natuurlijk zie je elke dag in de klas hoe leerlingen leren.
En ongetwijfeld heb je voor jezelf manieren ontwikkeld om
in te spelen op de verschillende leervoorkeuren van leer
lingen. Toch kan het geen kwaad om even stil te staan bij
hoe leerlingen het plezierigst leren als je wilt werken met
activerende werkvormen.
Wetenschappers zijn het er nog niet over eens. Liggen leerstijlen vast? Heeft het zin
om leerlingen in te delen op basis van hun leerstijl? Duidelijk is in ieder geval dat
leerstijlen, zeker op jonge leeftijd, nog niet vast liggen en dat leerlingen voorkeuren
ontwikkelen voor een bepaalde leerstijl.
Hoe zit het ook al weer met de modellen van Kolb en Gardner? In dit hoofdstuk
zetten we het voor je op een rijtje. Niet om je de modellen als ’waarheid’ te
presenteren’, maar als inspiratiebron en hulpmiddel om je werkvormen af te
stemmen op je leerlingen.
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De Amerikaanse leerpsycholoog en pedagoog David Kolb onderscheidt vier
fasen of activiteiten in het leerproces:
• Concreet ervaren: je wilt uitproberen of en hoe iets werkt
• Waarnemen: je kijkt wat er gebeurt
• Abstract denken: je denkt na over bijvoorbeeld je drijfveren of alternatieve
benaderingen
• Actief experimenteren: je wilt gelijk aan de slag gaan en leert door te doen
Op basis van deze fasen in het leerproces beschrijft hij de volgende leerstijlen:
• Doener
• Denker
• Beschouwer of dromer
• Beslisser

De leerstijlen vormen een cirkel,
waardoor duidelijk wordt dat er niet
één manier van leren is. Elke leer
ling doorloopt alle stijlen, maar heeft
wel voorkeurstijlen. Dit past bij onze
natuurlijke manier van leren. Waar we
goed in zijn, ontwikkelen we en aan
dat waar we minder goed in zijn, geven
we minder aandacht. Volgens Kolb is
het belangrijk voor een evenwichtig
leerproces om alle vier de stijlen aan
bod te laten komen. Dit idee kun je ook
makkelijk toepassen op activerende
werkvormen. Komen alle voorkeuren
voldoende aan bod?

Werken met meervoudige
intelligentie: Howard Gardner
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Doener
De doener leert door zelf aan de slag te gaan. Hij wil actief experimenteren en zelf
ervaren. Als hij ergens aan begint, wil hij resultaten zien.

Denker
De denker houdt van logica en redeneren. Hij zoekt naar de samenhang in de lesstof
en een intellectuele uitdaging voor zichzelf. Neemt geen genoegen met de makke
lijkste oplossing en zoekt graag naar hoe het anders kan.

Dromer

Gardner onderscheidde acht verschil
lende typen intelligentie die vaak
worden toegepast:

Beslisser

• Verbaal-linguïstisch (taalslim):
gevoelig voor taal, goed in spreken/
luisteren/lezen, functioneel taalge
bruik, goed in grammatica.
• Muzikaal-ritmisch (muziekslim):
gevoelig voor geluid en toonhoogte,
ritme vast, koppeling van emotie en
geluid, goed geheugen voor muziek.
• Intrapersoonlijk (zelfslim):
zelfkennis, nadenken over eigen
handelen, aanpassingsvermogen,
persoonlijk ontwikkelen.
• Interpersoonlijk (samenslim):
begrijpen van anderen, gevoelig
voor stemming van anderen, in staat
anderen te motiveren, sterk vermo
gen tot empathie.
• Lichamelijk-kinesthetisch
(beweegslim):
sterk besef van eigen lichaam, sterke
motorische beheersing, behoefte aan
beweging, leren door te doen.

Werken met leervoorkeuren

Werkvormen

Toch blijkt de indeling van Gardner in
de praktijk een handig hulpmiddel om
tijdens de les verschillende hersenge
bieden met elkaar te verbinden en zo
diverse talenten tot bloei te brengen.
Het aanspreken van meerdere hersen
gebieden helpt om geschiedenis als vak
minder ’talig’ te maken. Juist die na
druk op ’taligheid’ is een veelgehoord
bezwaar onder leraren.

De dromer leert door te reflecteren op concrete ervaringen. De dromer heeft een
groot voorstellingsvermogen en komt vaak met ongebruikelijke, verrassende
oplossingen. Dromers hebben vaak tijd nodig om hun ideeën goed uit te werken.

De beslisser wil graag gestructureerd experimenteren. Aan de slag, maar met
duidelijke uitleg en toewerken naar één oplossing. Taken zorgvuldig plannen en
dan uitvoeren, dat geeft hem voldoening.

Hoe stimuleren?

Veel leraren werken met de principes
van meervoudige intelligentie zoals die
zijn uitgewerkt door de Amerikaanse
onderwijspsycholoog Howard Gardner.
Leerlingen maken gebruik van hun
voorkeursintelligentie om een probleem
op te lossen of iets te creëren. Sommige
wetenschappers plaatsen kantteke
ningen bij het model. Er is volgens hen
nog meer onderzoek nodig om te be
wijzen dat rekening houden met de ver
schillende intelligenties écht bijdraagt
aan de leerprestaties van leerlingen.

Doener

Denker

Dromer

Beslisser

• Geef uitdagende
taak
• Laat ideeën gelijk
omzetten in actie
• Informatie aan
bieden via beeld,
geluid en film in
plaats van tekst
• Laat leren in spel
vorm, eventueel
met competitie

• Laat zoeken
naar achtergrond
informatie
• Laat verschil
lende visies en
standpunten
vergelijken
• Laat onderzoek
doen

• Geef creatieve
opdrachten (ge
dicht, collage, spel)
• Geef dromers
de tijd om hun
mening te vormen
• Laat onderzoek
doen naar verschil
lende zienswijzen
• Zorg voor reflectie
momenten in de
klas (groepsge
sprek, evaluatie)

• Geef een
duidelijke rode
draad in de lesstof
• Laat methodes
uitproberen in
praktijk
• Geef voorbeelden

• Simulaties
• Presentaties
laten maken in
Powerpoint, Prezi
• Maak-opdrachten
(maquette, spel)
• Brainstormen

• Vragen stellen
• Debat
• Schrijfopdrachten
• Presentaties geven

• Film
• Brainstorm
• Mindmappen
• Rollenspel

• Werk vanuit
probleemstelling
• Geef schema’s en
stappenplannen
• Laat keuzes
maken en knopen
doorhakken

• Visueel-ruimtelijk (beeldslim):
goed geheugen voor beelden, leren
door te kijken, sterk ontwikkeld topo
grafisch gevoel, goed in staat emoties
en ervaringen te visualiseren.
• Logisch-mathematisch (rekenslim):
logisch nadenken, abstractie, onder
zoekend, motivatie om de fysieke
wereld te verklaren.
• Naturalistisch-ecologisch
(natuurslim):
belangstelling voor de natuur, obser
vatie en herkenning, verzamelen en
ordenen, omgang met planten en
dieren.
Gardner beschrijft daarnaast nog de
existentiële intelligentie (bestaanslim)
en morele intelligentie (moreelslim).
Met name voor het vak geschiedenis
kunnen deze vormen van intelligentie
interessant zijn. Leerlingen worden

hierdoor uitgedaagd om te filosoferen
en kritische vragen te stellen over het
leven en het bestaan (bestaanslim)
en om de ontstaansgeschiedenis van
regels en opvattingen over ’goed’ en
’fout’ te onderzoeken en te onder
bouwen met betrouwbare argumenten
(moreelslim). Op deze manier ont
wikkelen zij de vaardigheid van het
historisch redeneren.

Kolb en Gardner in de
geschiedenisles
Het combineren van Kolb en Gardner
in de klas levert interessante invals
hoeken op. Onderstaande voorbeelden
combineren de meervoudige intelli
gentie met denken, doen, beslissen en
dromen. Het samengevoegde model
kan je helpen om de activerende werk
vormen die beschikbaar zijn, aan te
passen aan de situatie in jouw klas.
Taalslim
• Maak gebruik van historische teksten
of gedichten
• Laat leerlingen een brief of gedicht
schrijven vanuit de context van de
VOC tijd of de Tweede Wereldoorlog
Muziekslim
• Maak gebruik van muziek,
liedteksten
• Laat leerlingen een hoofs minnelied
analyseren of er een schrijven in de
stijl van Hendrik van Veldeke
Zelfslim
• Maak gebruik van reflectie en
zelfonderzoek
• Laat leerlingen zichzelf projecteren in
een bepaalde tijdsperiode: hoe voelt
dat, wat zou jij doen?
Samenslim
• Maak gebruik van groepsopdrachten
• Speel een rollenspel: neem besluit
op basis van principes Griekse
democratie
Beweegslim
• Maak gebruik van opdrachten
waarbij leerlingen op onderzoek uit
gaan, iets maken of uitbeelden
• Organiseer simulaties (leven als een
onderduiker), excursies
Beeldslim
• Maak gebruik van film, video
• Laat leerlingen visuele presentaties
geven (Powerpoint, vlog, video, Prezi)
Rekenslim
• Maak gebruik van vergelijkingen in
gewichten, valuta en waarde
• Laat rekenkundige vergelijkingen
maken: hoe duur was kruidnagel in
de VOC tijd? Hoeveel verdiende een
onderwijzer in de jaren ’30? Hoelang
duurde een voetreis van Amsterdam
naar Utrecht in de middeleeuwen?

Natuurslim
• Maak gebruik van kennis over
groenten, kruiden, dieren, geografie
en biologie
• Zoek groenten uit de tijd van de
middeleeuwen en bedenk een recept
• Onderzoek welke gewassen in de 17e
eeuw in Nederland groeiden en nu
verdwenen zijn
Bestaanslim
• Maak gebruik van het vermogen van
leerlingen om kritische vragen te
stellen
• Laat leerlingen filosoferen over de rol
van de vrouw in de middeleeuwen
Moreelslim
• Maak gebruik van het vermogen van
leerlingen om zich uit te spreken over
’goed’ en ’fout’
• Laat leerlingen regels bespreken die
golden in de VOC tijd. Welke regels
hielpen de handel, welke beperkten
de handel?

Leren, Kijken, Vragen en
Uitproberen. Vier manieren
om leerlingen te activeren
Het Amerikaanse designbureau Ideo
zocht naar manieren om studenten,
klanten en medewerkers actief te laten
meedenken over vernieuwende oplos
singen. Ze ontwikkelden hiervoor de
IDEO method cards, met 52 werkvor
men gebaseerd op vier invalshoeken:
• Learn
• Look
• Ask
• Try
De invalshoeken zijn uitstekend toe
te passen op activerende werkvormen
in de klas. Opdrachten waarbij leer
lingen moeten nadenken over wat ze
willen leren (Learn), opdrachten die
gebaseerd zijn op observeren (Look),
onderzoeken en interviewen (Ask),
en uitproberen (Try).
Als we de invalshoeken van Kolb,
Gardner en Ideo samenvatten, komen
we tot het volgende model. Gebruik het
om je eigen activerende werkvormen te
kiezen. Je kunt de cirkels opvatten als
draaischijven, waarmee je steeds weer
nieuwe combinaties van werkvormen
kunt aanbieden, aangepast aan de leer
stijlen en -doelen van de leerlingen.
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Begin BIJ DE VRAAG
De vraag. Het is de meest eenvoudige en ook meest onderschatte
activerende werkvorm. Reden om er in dit hoofdstuk aandacht aan
te schenken. Hoe kun je tijdens je les spelen met vragen en hoe zet
je de techniek van vragen stellen in bij activerende werkvormen?
De kunst van het vragen stellen is ge
nieten van de vraag, volgens de Franse
kinderfilosoof Oscar Brenifier. In de
praktijk blijkt dat niet altijd even een
voudig. Vaak stellen we in de les vragen
om zo snel mogelijk een antwoord te
krijgen van de leerling. Is het antwoord
goed of fout? Begrijpt de leerling de
stof? Bij filosofische vragen werkt het
anders. Het gaat juist om de vraag zelf.

Bij het ontwikkelen van een goede
dialoog tijdens je geschiedenisles is het
belangrijk om ruimte te maken voor de
fundamentele vragen van leerlingen.
Het gaat er om vragen te bedenken -of
te laten bedenken door de klas waar
mee je een relevant gesprek op gang
brengt. Een eenvoudige manier om dat
te doen is door middel van de Vragen
carrousel (Adriaan Wagenaar, 2017).

De geboorte van een goede
vraag: van operationeel naar
fundamenteel

Stap in de vragencarrousel

Een goede filosofische vraag is volgens
Socrates een zwangere vraag: hij bevat
een idee dat popelt om tot leven te
komen in een gesprek. Bij een goede
filosofische vraag word je als het ware
uit je stoel gezogen om die vraag te
onderzoeken en samen te bespreken.
Je hebt geen idee wat de uitkomst zal
zijn. Er zitten zoveel invalshoeken in
dat je niet kunt wachten om te zien hoe
anderen er over denken. Moeten men
sen altijd eerlijk zijn? Wat is belangrij
ker, de toekomst of het verleden? Laten
we deze filosofische vragen fundamen
tele vragen noemen. Een niet-filoso
fische vraag stopt bij het antwoord.
Hoe laat is het? Hoe heet je? Wanneer
begon de Tachtigjarige Oorlog? Je
krijgt een duidelijk antwoord en je gaat
weer verder met de les. Het waren
zinvolle vragen, maar geen filosofische
vragen. Het zijn de vragen die vooral
concrete antwoorden opleveren. Laten
we dit type vragen operationele vragen
noemen.

Je zou daarbij uit kunnen gaan van
vijf woorden waarmee vragen kunnen
beginnen. Schrijf die bijvoorbeeld in
een cirkel op het bord of een flip-over
vel: waarom?, wie?, hoe?, welke?,
wanneer? Het lesthema schrijf je in
het midden. Vraag vervolgens aan je
leerlingen om in korte tijd, bijvoorbeeld
2 minuten per vraag, zo veel mogelijk
vragen te noemen die beginnen met de
vijf vraagwoorden.
Als lesthema kiezen we bijvoorbeeld
het Oude Egypte. Vragen van leerlingen
kunnen dan bijvoorbeeld zijn: Waarom
waren er piramides? Wie bouwden die
piramides? Wie bedacht de plaats waar
ze gebouwd werden? Hoe kwam het
dat de Egyptenaren zoveel wisten van
wiskunde? Wanneer stopten ze met het
bouwen van piramides? Waarom zijn ze
er niet mee doorgegaan?
Na het inventariseren van die vragen
kun je bepalen welke vraag de klas het
interessantst vindt om uit te werken.
Zorg dat hierbij een goede verdeling is
tussen filosofische vragen en zoge
naamde operationele vragen.

Hiermee start je de dialoog. Een andere
aanpak is dat je leerlingen in groepjes
aan de slag laat gaan met de vraag die
zij het meest interessantst vinden.

Maak gebruik van vijf open
vragen. Elke open vraag heeft
een specifieke denkrichting:
Wie verwijst naar mensen,
kenmerken, eigenschappen.
Wanneer verwijst naar tijd.
Waarom verwijst naar redenen,
oorzaken en gevolgen.
Waar verwijst naar locatie en
plaatsingen in tijd en ruimte.
Hoe verwijst naar stappen,
processen.
Welke verwijst naar middelen
en technieken.
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relatief weinig tijd beschikbaar om
lessen voor te bereiden en regelmatig
te reflecteren met collega’s.
Daardoor komen ze vaak niet toe
aan het verzinnen en uitwerken van
geschikte werkvormen. Dat brengt me
gelijk op het tweede punt: er zijn enorm
veel werkvormen beschikbaar, maar
niet elke werkvorm zal in jouw situatie
werken. En werkvormen gebruiken om
alleen je les op te leuken heeft helaas
weinig effect op de leerprestaties.
De werkvormen van bijvoorbeeld de
methode Actief Historisch Denken zijn

Houd ze scherp en
laat ze leuker leren
Hanneke Tuithof over activerende werkvormen in de klas

Waarom activerende
werkvormen relevant zijn in het
geschiedenisonderwijs
1. Aanleren van (denk)vaardigheden
Door activerende werkvormen leren leerlingen argumenteren en worden ze
uitgedaagd om samen te werken, kritisch te denken en problemen op te lossen.
Daarmee ontwikkelen ze de zogeheten hogere denkvaardigheden, om in
geschiedenislessen historisch te kunnen redeneren.

2. Motivatie leerlingen
Voor de motivatie van leerlingen is het belangrijk om onderwijsleergesprekken
af te wisselen met activerende werkvormen. Op die manier sluit de lesstof beter
aan bij de verschillende leervoorkeuren van leerlingen. Niet iedereen is auditief
of cognitief ingesteld.

3. Uitdaging voor docenten
Activerende werkvormen maken de les voor jezelf boeiender en effectiever
als je een deel van je sturing kunt loslaten. Je ziet leerlingen in verschillende
werkvormen acteren. Dat geeft je beter zicht op het leerproces van elke leerling.
En ze kunnen je verrassen met nieuwe invalshoeken en resultaten.

Zorg voor een goede balans
tussen activerende werk
vormen en docentgestuurd
lesgeven
Activerende werkvormen werken
enorm stimulerend in de geschiedenis
lessen. Maar een deel van de leerlingen
zal meer gebaat zijn bij docentsturing,
volgens Hanneke Tuithof, vakdidacti
cus geschiedenis aan de Universiteit
Utrecht en lector bij Fontys. Zij leidt
docenten geschiedenis op, biedt trai
ningen en nascholing aan en doet on
derzoek naar de vakdidactische kennis
van geschiedenisdocenten. Met haar
spraken we over het nut van activeren
de werkvormen in de geschiedenisles
sen voor het voortgezet onderwijs.

‘Als je heel snel iets nieuws wilt aan
leren of behandelen, dan is het handig
om heel docentgestuurd te werken.
Dat doe je met onderwijsleergesprek
ken. Maar op het moment dat de stof
verwerkt moet worden, kun je het best
activerende werkvormen inzetten.’
Activerende didactiek is volgens
Tuithof een goed voorbeeld van ge
deelde sturing, waarbij docentsturing
in instructie en nabespreking wordt
afgewisseld met meer sturingsmoge
lijkheden voor de leerling.
Tuithof legt uit hoe activerende werk
vormen kunnen werken voor verschil
lende typen leerlingen. Er is geen
pasklaar recept voor, stelt ze. ‘Voor veel
leerlingen blijft het verstandig om af en
toe redelijk docentgestuurd te werken.
Dus bij activerende didactiek is het wel

heel belangrijk om voor die leerlingen
heel goede instructies te geven en ook
om goede nabesprekingen te voeren.
En dan is er nog het deel van de leer
lingen dat activerende werkvormen
wél zelfstandig kan uitvoeren. Voor die
leerlingen zou ik docenten aanraden
om te differentiëren in de klas en ze zelf
opdrachten te laten maken.’
Maar er is ook een nadeel wanneer
een paar leerlingen zelf opdrachten
maken en de rest van de klas niet,
merkt Tuithof. ‘Leerlingen kunnen
natuurlijk ook veel van elkaar leren als
ze samenwerken. In plaats van die paar
leerlingen zelf aan de slag laten gaan,
kun je ze ook in groepjes aan andere
leerlingen koppelen. Daardoor kunnen
ze elkaar stimuleren bij het verwerken
van de lesstof.’

‘Het voordeel van activerende didactiek
is dat je het leren heel zichtbaar kunt
maken omdat je kunt rondlopen en
omdat je de leerlingen tussenproducten
kunt laten opleveren,’ volgens Tuit
hof. Hierdoor volg je de leerlingen in
hun denkproces en kun je veel sneller
bijspringen als ze vastlopen in hun
leerproces.

Meer weten?
In het document Toetsrevolutie
(René Kneyber en Dominique
Sluijsmans) lees je aan de hand
van interviews met leraren hoe
je formatieve toetsing toepast
bij diverse vakken. En je vindt
er handige modellen en strategieën voor feedback en formatieve toetsing in de klas.

Gebruik activerende werkvor
men bij formatieve toetsing
‘Op dit moment ben ik activerende
werkvormen meer aan het koppelen
aan formatieve toetsing en differentia
tie,’ zegt Tuithof. ‘Er is op dit moment
veel discussie over de manier waarop
leerlingen worden getoetst. Leerlingen
krijgen een cijfer, maar wat leren ze daar
écht van? Formatieve toetsing is een
diagnostische toetsing waardoor het le
ren zelf zichtbaar wordt voor docent en
leerling en waar je niet gelijk een cijfer
aan koppelt. Je werkt met oefeningen en
opdrachten en leerlingen geven zichzelf
en elkaar feedback. Ik merk in mijn
colleges en nascholingscursussen dat
die formatieve toetsing heel goed past
bij activerende manieren van lesgeven.
Er zijn nu al scholen die proberen zo min
mogelijk cijfers te geven omdat het veel
vruchtbaarder is voor het leren als je je
energie steekt in diagnostische toetsing
en feedback geven.’

erg goed en makkelijk toe te passen,
maar je moet er wel even tijd in willen
steken. Wil je activerende werkvormen
inzetten in je les? Stel jezelf dan de
volgende vragen: waarom doe ik het,
wat leren de leerlingen hier van, welke
werkvormen zijn geschikt en welke
vormen passen bij deze situatie?
Als je bewust activerende werkvormen
gebruikt naast het onderwijsleerge
sprek, hoef je in de les vaak minder
hard te werken.’

Hoe kies je de geschikte werkvorm
voor jouw les?
1. Waarom doe ik het? Zorg dat de werkvorm past bij de leerdoelen en de lesstof.
2. Wat leren de leerlingen ervan? Zorg dat de leerlingen de werkvorm kunnen
gebruiken om zichzelf en elkaar feedback te geven en zorg dat ze criteria
formuleren om hun succes te kunnen benoemen. Ken ik de lesstof nu? Begrijp ik
de historische samenhang?
3. Welke vormen zet ik in? Kies je voor een spel, een onderzoek, een dialoog,
een rollenspel?
4. Welke vormen passen bij deze situatie? Welke mate van vrijheid kan de klas aan?
Houd rekening met niveauverschillen in de klas en stel groepjes samen waarin
leerlingen elkaar stimuleren en versterken.

De vier uitgangspunten voor activerende werkvormen in de klas
Om zelf aan de slag te gaan met activerende werkvormen, zijn vier punten
belangrijk, volgens Tuithof.

1. Goede voorbereiding
Denk na over hoe je de werkvorm gaat introduceren. Welke instructie geef je,
hoeveel tijd stel je beschikbaar, over welke materialen beschikken de leerlingen
en welke moet je zelf verzorgen?

2. Goede werkvormen
’ALS JE ACTIVERENDE WERKVORMEN
GEBRUIKT, HOEF JE IN DE LES VAAK
MINDER HARD TE WERKEN.’

Wat maakt het inzetten
van activerende werkvormen
zo lastig?
‘De belangrijkste zorg die ik hoor van
leraren is tijdgebrek: “Ik heb geen tijd
voor activerende werkvormen in mijn
klas.” Dat begrijp ik wel. Vergeleken
met andere landen in Europa besteden
geschiedenisleraren hier vooral hun tijd
aan het voor de klas staan. Ze hebben

Kies de werkvorm die het beste past bij je lesdoel en de situatie van je klas
(zie kader ’Hoe kies je de geschikte werkvorm voor jouw klas’). Het vinden van
geschikte werkvormen kost gewoon tijd. Leg de lat niet te hoog in en begin met een
werkvorm die je al kent of die je aanspreekt. Zoek regelmatig naar werkvormen die
je aanspreken en verzamel zo je eigen ’gereedschapskist’ die je per onderwerp of
situatie beschikbaar hebt.

3. Redelijke klassensfeer
De sfeer in de klas bepaalt voor een groot deel hoe de leerlingen omgaan met
activerende werkvormen. Leerlingen moeten zichzelf veilig voelen om elkaar feed
back te kunnen geven en eerlijk naar hun eigen leerproces te kunnen kijken.

4. Goede planning van nabespreking
Het succes van een activerende werkvorm wordt voor een deel bepaald door de manier
waarop je de werkvorm afsluit. Je kunt afsluiten met een gezamenlijke presentatie
of demonstratie, een dialoog of evaluatiegesprek. Zorg dat je ook voor dit onderdeel
voldoende tijd inruimt in de les, zodat je dit onderdeel niet hoeft af te raffelen.
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Van VOC spel tot
middeleeuws
Minecraft kasteel
De Apollo is een kleine vmbo-tl school met een havo onderbouw (klas 1 t/m 3) voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraar geschiedenis Maarten Ombre
maakt in zijn lessen graag gebruik van activerende werkvormen. Hij bereidt ze vrijwel
altijd voor. Soms dient de gelegenheid zich spontaan aan en daar maakt hij dan handig
gebruik van. We spraken met Ombre over hoe hij activerende werkvormen inzet tijdens
zijn lessen. En we spraken zijn leerlingen over hun ervaringen. Welke spelvorm bedachten
zeen waarom, en wat hebben ze er van geleerd?
Tips voor activerende werk
vormen in de klas
‘Ik maak veel gebruik van werkvormen
uit de drie readers Actief Historisch
Denken van Harry Havekes en
Thinking through Geography van
David Leat, ’ vertelt Maarten Ombre.
‘Ik ben hier enthousiast over omdat
het vol staat met werkvormen die erg
creatief zijn en goed te gebruiken voor
geschiedenis. Ik blader er vaak door
heen voor inspiratie.’

Activerende werkvormen spelen een belangrijke rol in Feniks, de lesmethode voor
geschiedenis van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Shirley Janssen legt uit waarom.
Zij is contentontwerper van de methode en werkt op het moment van dit gesprek
hard aan een nieuw ontwerp voor de 3e editie.

Waarom zijn activerende
werkvormen belangrijk in de
geschiedenisles?
Activerende werkvormen vormen een
goede manier om leerlingen in het
leerproces te betrekken volgens Shirley
Janssen. De leerling moet zelfstandig
de leerstof onderzoeken, in een groep
of individueel. De leerkracht heeft
vooral een ondersteunende, adviseren
de en begeleidende rol. ‘Op het mo
ment dat leerlingen actief meedoen in
hun eigen leerproces, beklijft de lesstof
gewoon beter.’

Er bestaat geen vast recept
voor activerende werkvormen

Houd overzicht over de
werkvormen

Volgens Janssen bestaat er geen vast
recept voor het inzetten van activeren
de werkvormen in je geschiedenisles.
‘Het kan zo simpel zijn als een woord
web. Maar ook een rechtszaak waarbij
ze in een rollenspel over een bepaald
historisch probleem discussiëren.’
Als leraar kun je zelf het beste inschat
ten welke vorm het best aansluit bij de
situatie in de klas. Dat kan bijvoorbeeld
afhankelijk zijn van niveauverschillen
tussen leerlingen, of van de sfeer in
de klas: voelen leerlingen zich vrij om
hun mening te geven, kunnen ze zelf
standig werken?’

Feniks maakt in de methode gebruik
van een variëteit aan activerende
werkvormen. Achter in het lesboek
staan ze nog eens overzichtelijk samen
gevat. Hierdoor kunnen leerlingen
makkelijk terugzoeken wat een
werkvorm ook al weer inhoudt. ‘In het
ontwerp voor de 3e editie gaan we de
uitdaging aan om nieuwe activerende
werkvormen toe te voegen aan het
Feniks-palet,’ voegt Shirley Janssen toe.

Er liggen verschillende boeken over
werkvormen in het lokaal, die ook de
leerlingen mogen inkijken. Achter in
het lokaal staan maquettes van huisjes
tussen het groen. Het zijn bouwplaten
van eersteklassers over de tijd van
jagers en verzamelaars. Ombre legt
uit: ‘Leerlingen zijn eerst bezig met de
theorie. Dan gaan ze naar buiten en
verzamelen allerlei materialen.
Die nemen ze dan weer mee naar de
les. Het wordt vaak een bende, maar
dat geeft niet. Ze maken het lokaal ook
altijd weer schoon. Groepjes die de
theorie beheersen, weten precies wat
ze moeten bouwen. Groepjes die de
theorie niet beheersen, zet ik nog even
aan het werk om de lesstof te bestu

deren: “Je moet paragraaf 1.2 nog eens
leren.” Ik kan het ze ook uitleggen, maar
daar leren ze niet veel van.’ Uiteindelijk
zijn de leerlingen klaar. Dan presente
ren ze hun werkstuk in de klas. Ombre
geniet daar van: ‘Het zijn eersteklassers
die net een paar weken op school zijn.
Apetrots op wat ze binnen korte tijd
gemaakt en geleerd hebben. Ik geef
dan een cijfer aan de hand van een
scoreformulier dat zij vooraf en tijdens
het project hebben kunnen inzien.’
De leerlingen worden formatief ge
toetst. Die formatieve toets bestaat
vooral uit feedback: waar sta je nu en
wat heb je nog nodig om je leerdoel te
behalen? ‘ Ik loop het formulier af en
stel vragen: “Ik zie bij jullie vrije boeren.
Wie waren daar de tegenhangers van?”
Wat ik hoor en zie kan ik gelijk goed
keuren of bijsturen. Scheelt mij een
hoop nakijkwerk en is nog leuk ook.
Ik loop veel rond en ben aan het
coachen. Voor veel leerlingen werkt
dat stimulerend.’

Maak gebruik van de
verschillen tussen leerlingen
‘Ik houd vaak rekening met drie in
structiegroepen als ik gewoon les geef
(een basisgroep, een zorggroep en een

plusgroep, red.). De groep met verleng
de instructie (de zorggroep, red.) is hier
wat groter omdat we tussenvoorziening
zijn. Het is voor deze leerlingen extra
belangrijk dat je de lesstof helder en
begrijpelijk uitlegt. Als je het niet goed
overbrengt, zitten die kinderen je straks
met grote ogen aan te kijken. Bij acti
verende werkvormen zorg ik voor een
kruisbestuiving tussen deze groepen
door ze op een goede manier te mixen.
Wie werkt met wie? Op die manier kan
heel de klas meedoen en helpen leerlin
gen elkaar het best.’

Betrek leerlingen bij de
planning
‘In de les gebruik ik bij activerende
werkvormen vaak de instructie
“1-minuut”. Leerlingen moeten binnen
1 minuut weten wat ze moeten doen.
Dat zorgt ook voor enorme tijdwinst;
het dwingt mij om bondige instructies
te geven. Er zit ook een leuk spel
element in. Ik maak iemand in de klas
tijdbewaker. Het is ook leuk voor een
leerling om tegen jou te kunnen zeg
gen: “Meester, je gaat nu écht over je
tijd heen.” Soms lukt het me niet en dan
vraag ik meer tijd aan.’

Probeer het gewoon
‘Leerlingen vinden het leuk om te
ontdekken en te experimenteren. Maak
daar gebruik van bij je activerende
werkvormen. Je kunt gerust zeggen
dat deze werkvorm voor jou nieuw is
en dat je enorm benieuwd bent naar de
uitkomsten,’ volgens Ombre. ‘Probeer
het. Als het mislukt, kijk dan niet gelijk
naar de leerling, maar naar jezelf.’

Het VOC spel

De leerlingen uit klas 3B kregen de
opdracht om een VOC spel te beden
ken. Doel was om leerlingen zelfstandig
of in groepjes de verplichte lesstof
over de VOC te laten verdiepen vanuit
invalshoeken die hen interesseren.
Om te onderzoeken of de werkvormen
echt werken, werden die tijdens de les
getest op medeleerlingen.
De uitwerkingen van de leerlingen laten
zich samenvatten in drie richtingen:
• Kaartspel
• Escape room
• Bordspel

Kaartspel
Een aantal groepjes leerlingen bedacht
een kaartspel om kennis te toetsen.
Het ene groepje maakte een vorm van
memoryspel, het andere een kwartet
spel. ‘We begonnen met de vraag Wat
moeten we weten over de VOC tijd?,’
vatten Chiara, Mo en Luca hun aanpak
en die van de anderen samen. Daarna
werkten ze de onderdelen uit in cate
gorieën, zoals: specerijen, concurrenten,
problemen onderweg, economie en
mensen. Bij elk onderwerp verzonnen
ze vragen. Thijmen besloot een variant
te maken op het kaartspel ’Vroeger en
Later’. ‘In mijn spel moet je begrippen
en personen aan jaartallen koppelen.
Bijvoorbeeld door te vragen: Wie werd
er eerder geboren, Jan Pieterszoon
Coen of de VOC?.’

Doel van de kaartspellen is volgens
de leerlingen vooral om het leren van
feiten leuker te maken. ‘Als je dit kaart
spel een keer speelt hoef je het boek
daarna alleen nog maar een keer door
te lezen,’ verklaren Manuel en Jip. Het
spelen van het spel in groepjes nodigt
ook uit tot gesprekken over de VOC tijd.
‘Ik leer toch het beste door er over te
praten,’ verklaart Chiara.Ook het maken
en bekijken van tekeningen en picto
grammen bij de kaartjes helpt sommige
leerlingen bij het onthouden.

‘IK MAAK HET LIEFSTE TEKENINGEN
EN OVERZICHTEN. IK HEB BEELD NODIG
OM HET TE SNAPPEN,’ LEGT MO UIT.

Door het maken en spelen van de
kaartspellen ontwikkelen de leerlingen
hulpmiddelen om de lesstof eenvoudi
ger tot zich te nemen.

Escape room
‘Het idee voor een escape room over de
VOC tijd kwam uit een werkvormen
boek van de meester,’ leggen Micha en
Justin uit. Ze wilden iets maken waar
door leerlingen met elkaar moesten sa
menwerken om antwoorden te vinden.
Daar leer je volgens hen het meeste
van. In een aantal leegstaande ruim
tes lagen hints verstopt waarmee de
deelnemers allerlei vragen over de VOC
tijd moeten oplossen. Ze legden als het
ware een parcours af, waardoor ze ten
slotte bij het getal 1602 uit kwamen, de
oprichtingsdatum van de VOC. Het spel
leverde een hoop energie en plezier op
bij de deelnemers en de toeschouwers
in de klas.
Doel van de Escape room is om kennis
te verdiepen en te verrijken door samen
te werken. Leerlingen leggen de lesstof
in hun eigen woorden uit aan elkaar.
Daardoor komt de lesstof tot leven en
kunnen leerlingen verbanden gaan zien
die ze daarvoor nog niet zagen.

Bordspel
Leerlingen bedachten samen of alleen
een bordspel, gebaseerd op Risk,
Monopoly, Ganzenbord of Kolonisten
van Catan.
Ilse en Laijara werkten een ganzen
bordaanpak uit. ‘Wie het eerst bij het
einde komt en wie de meeste specerij
en heeft verzameld, heeft gewonnen,’
leggen ze uit. De pionnen zijn gevou
wen bootjes van papier. Er zijn kaartjes
met hindernissen, zoals ziekte, kapers,
concurrenten en storm. Het speelveld
is de wereldkaart uit die tijd, maar die
moeten ze nog aanpassen.
Armand en Armando bedachten een
Monopoly-spel. Zij zien de VOCtijd
vooral als een spannende handelsstrijd.
‘Het gaat over de aandelenmarkt. Je
kunt met dit spel partijen specerijen
opkopen en je leert onderhandelen.’
Wessel bedacht een Risk-variant waar
bij de spelers gebruikmaken van han
dels-, verdedigings- en kaapschepen
om hun doelen te bereiken. Opdrachten
variëren van specerijen- tot slaven
handel. Het zette hem aan het denken:
‘Eigenlijk is het raar dat je na moet
denken over de waarde van specerijen
en slaven. Wat is meer waard, een slaaf
of een kilo kruidnagel? Maar als ik de
slavenhandel niet opneem, klopt het
geschiedenisspel niet meer.’
Doel van de bordspellen is om de dyna
miek en de keuzeprocessen in de VOC
tijd te ervaren, blijkt uit de reacties van
de leerlingen. Wat te doen als je schip
gekaapt wordt, hoe verhandel je spece
rijen? Neem je wel of geen slaven mee?
Om het spel te kunnen maken, moesten
de leerlingen zich verdiepen in de feiten
en om het te kunnen spelen is inlevings
vermogen belangrijk. ‘Dit spel zorgt
ervoor dat je beter gaat begrijpen waar
mensen toen mee te maken hadden,’ vat
één van de leerlingen het samen.
Het middeleeuwse Minecraft kasteel
Finn (12 jaar) zit in klas 1B van het
vmbo-t. Hij was klaar met zijn huiswerk
en mocht in de les even wat voor zich
zelf doen op zijn laptop. Finn bouwde
tot verrassing van zijn klas in Mine
craft een middeleeuws dorpje met een
kasteel. ‘Ik heb vooral veel op internet
gekeken hoe dorpjes en kastelen er
in die tijd uit zagen. Dat heb ik toen
nagebouwd.’ En vervolgens gebruikte
hij zijn verbeeldingskracht om kasten,
bedden en stoffen te bedenken.

In een volgende les gaf hij een korte
virtuele rondleiding op zijn laptop.
We zien een kasteel met een open
haard, eettafels, een troon, een hal,
slaapkamers en vooral veel stevige
muren. Rondom het kasteel bevinden
zich hutten van vrije boeren en horigen.
Het bouwwerk is nog niet af. Maar dat
geeft niet, volgens Finn. ‘Als andere
kinderen vragen stellen, daar leer je
van. Dan kan ik met hun ideeën weer
verder.’

Klopt het bouwwerk van Finn historisch
gezien? Nee, zo leert een snelle blik.
De spontane opdracht van Finn is een
ideale mogelijkheid om verdiepings
vragen te stellen in de klas en zo een
klassikaal leergesprek te voeren: Klopt
het ontwerp van het kasteel met de
geschiedenis van die tijd? Wat klopt
wel, wat klopt niet? Je kunt de klas ook
uitnodigen om zelf historische vragen
te bedenken en die vervolgens in de les
behandelen. Waar is de keuken in dit
kasteel? Waar komt het eten vandaan?
Hoe weten we of de kasteelheer rijk is?

Wat levert de spelvorm op volgens de leerlingen?
1. Maakt het leren van feiten makkelijker
2. Stimuleert samenwerken en onderzoeken
3. Verdiept feiten en stimuleert de persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp
4. Stimuleert dialoog en het stellen van verdiepingsvragen
5. Vergroot het plezier bij het leerproces
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Inspiratie voor
interactieve werkvormen
Tien werkvormen voor in de geschiedenisles - ProDemos
https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-hetvoortgezet-onderwijs/lesmateriaal-voortgezet-onder
wijs-en-mbo/the-best-prodemos-readers- werkvormen/
tien-werkvormen-geschiedenisles/
De werkvormen in dit boekje zijn verdeeld in twee
thema’s: Republiek en Koninkrijk. De werkvormen over
Republiek behandelen de politieke situatie van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de
zeventiende eeuw. De werkvormen over Koninkrijk gaan
over de ontwikkeling van de Nederlandse parlementaire
democratie vanaf 1813.
Leraar24.nl
https://www.leraar24.nl/werkvormgeschiedenisverboden-te-zeggen
In de serie Werkvormen Geschiedenis worden
verschillende werkvormen besproken in een viertal
video’s. Een vakdidacticus legt de werkvorm uit en
een groep leraren in opleiding gaan er mee aan de slag.
Afsluitend wordt er op de werkvorm gereflecteerd.

Voor meer inspiratie over interactieve werkvormen,
lees ons inspiratiedocument Gevoelige Geschiedenis.

Koen Henskens - Geschiedenisdidactiek
https://koenhenskens.jimdo.com/geschiedenisdidactiek
Koen Henskens is geschiedenisdidacticus en ontwerpt
graag werkvormen voor de onder- en bovenbouw.
Kenmerkend voor zijn didactiek is een combinatie van
activerende didactiek, samenwerkend leren, historische
ontwikkelingen/fenomenen die centraal staan en historische feitjes die als invulling gebruikt worden om juist de
ontwikkelingen/fenomenen centraal te zetten.
Geschiedenisdidactiek - Universiteit Utrecht
https://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/
Op deze website is lesmateriaal te vinden voor het
vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
Het lesmateriaal is opgenomen in een database,
waardoor het lesmateriaal optijdvak, thema en auteur
te vinden is. Deze website met database is een initiatief
van Hanneke Tuithof, vakdidactica geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en lector bij Fontys.
Activerende werkvormen - SLO
http://www.slo.nl/downloads/archief/activerende-
werkvormen.pdf
Zeer uitvoerig overzicht van activerende werkvormen voor
het voortgezet onderwijs. Bijeengebracht en beschreven
door J.H. Flokstra.
225 lesideeën uit de praktijk
https://www.thiememeulenhoff.nl/samen225
225 x Samen (2017). 225 Lesideeën uit de praktijk.
Voor Primair en voortgezet onderwijs. Een groot aantal
ervan is gemakkelijk in te passen in geschiedenislessen.
Jubileumuitgave ThiemeMeulenhoff. Gratis te downloaden.
Werkvormen voor geschiedenis - SLO
http://hogeredenkvaardigheden.slo.nl/
nieuwe-opdrachten-geschiedenis
Negen werkvormen met uitwerkingen die zijn ontleend
aan de bundel Actief Historisch Denken (Havekes, e.a.).
Actief Historisch Denken
http://www.vvlg.be/echo_files/833-nl-srcBestand.pdf
Artikel van Harry Havekes, Jan de Vries en Arnoud
Aardema in het magazine Hermes, aargang 13, nr 46.
September 2009. Dit beschrijft en bespreekt werkvormen
uit het boek Actief Historisch Denken.

ThiemeMeulenhoff denkt graag
met je mee over activerende werkvormen in de les.
Wij vertellen graag over onze
ervaringen en oplossingen en over
de ondersteuning die wij kunnen
bieden. Van jou horen wij graag
wat je vragen en ideeën zijn over
activerende werkvormen in de
geschiedenisles.

Samen leren vernieuwen
Feniks is een uitgave van
ThiemeMeulenhoff. Wij hebben
ons in de 225 jaar van ons bestaan
ontwikkeld tot een ontwerper van
eigentijdse onderwijsleerprocessen.
ThiemeMeulenhoff werkt vanuit
het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te laten bloeien,
vernieuwen we het leren, samen
met scholen en docenten. Wij willen
leerlingen laten leren op een manier
die bij ze past en die leren leuker
maakt. Zo wordt leerrendement
verhoogd en meer uit ieder talent
gehaald. Met groeiende expertise,
ervaring en leeroplossingen is
ThiemeMeulenhoff een partner voor
scholen in Nederland en erbuiten
bij het vernieuwen en verbeteren
van hun onderwijs.

Algemene
contactgegevens:
ThiemeMeulenhoff
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort
033 - 448 3600
vo@thiememeulenhoff.nl
www.thiememeulenhoff.nl

