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Wie ben ik? 
• Lerarenopleider aan Arteveldehogeschool in 

de lerarenopleiding: bachelor in het 
secundair onderwijs, Focus = didactiek
Ons handboek? o.a. Klaskit!
• Projectonderzoeker: praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek (PWO) en een 
internationaal ESF-project. 
• Freelance docent aan de Vlaamse 

Trainersschool



Inhoud workshop

In deze workshop zoeken we een 
antwoord op volgende vragen: 

1. Waarom is doen denken belangrijk?
2. Wat is de link tussen denken en leren?
3. Hoe doe je iedereen in je klas denken? 



Maar eerst… 
even aftoetsen:

Wie heeft Klaskit al gelezen? 



1. Waarom is doen denken 
belangrijk? 



Een oefening… 
1. Zet bij de volgende reeks een X onder de 

woorden die beginnen met een hoofdletter:
Appel schoen Water huis boom 

2. Zet bij de volgende reeks een X onder de 
zaken die je persoonlijk bezit: 
tuin fiets olie gasvuur       citroen

3. Zet bij de volgende reeks een X onder de 
woorden die rijmen op heer: 
deur peer vuur drink veer



Een oefening… 
•Noteer zo veel mogelijk woorden die je je 
nog herinnert uit vorige reeksen (max. 15)

•Uit welke reeks onthield je het meest? 
1. Appel   schoen Water huis boom
2. tuin fiets olie gasvuur       citroen
3. deur peer vuur drink veer



Reeks 2 = winnaar? 



Hoe komt dit?



Voorkennis? Leefwereld?
Neen, alle reeksen bevatten bekende en 

gekende termen 



Concreet?
Neen, alle reeksen bevatten concrete termen 



Wat dan wel?

Bij reeks 2 moest je meer nadenken
of maw:

je werkgeheugen moest meer aan de 
slag



We herbekijken even de 
oefening 
1. Zet bij de volgende reeks een X onder de 

woorden die beginnen met een hoofdletter:
Appel schoen Water huis boom 

2. Zet bij de volgende reeks een X onder de 
zaken die je persoonlijk bezit: 
tuin fiets olie gasvuur       citroen

3. Zet bij de volgende reeks een X onder de 
woorden die rijmen op heer: 
deur peer vuur drink veer



2. Wat is de link tussen 
denken en leren?



Hoe meer je moet nadenken, hoe meer je leert
à Levels of Processing-model

“Memory is the residue of thought" 
(Daniel T. Willingham) 

Volgens onderzoek…  



Dus…

ALLE leerlingen doen denken! 

(… en niet enkel de sterke leerlingen die 
hun vinger opsteken - cf. classroom 

experiment – Dylan Wiliam)

Volgens onderzoek…  

Voor bronnen: zie Klaskit

https://www.youtube.com/watch?v=PtZ1pmY0VzI


Hamvraag: Hoe laat ik 
al mijn leerlingen 

nadenken? 



3. Hoe doe je iedereen in je 
klas denken? 
Activerende methoden en werkvormen 
voor in de klas 







Welke activerende werkvormen 
gebruiken jullie al? 

Ø STAP 1: Ga naar www.menti.com met je 
smartphone/tablet   

Ø STAP 2: Menti code: 53 97 31 

http://www.menti.com/


3. Hoe doe je iedereen in je 
klas denken? 
3.1 Digitale leermiddelen 





Kahoot: vraag- en antwoordspel op 
computer, tablet of smartphone

https://www.youtube.com/watch?v=c3orWaChnCc


Socrative 

Een toepassing in de wiskundeles (Klasse)

https://www.youtube.com/watch?v=xfthrRgwlbk


Socrative 



Padlet



Padlet



Voordeel: een direct overzicht van 
ieders bijdrage
Te gebruiken bij:
*brainstorm oefening
*lesevaluatie
*groepswerk
*opdracht voor of na de les

Digitale prikborden



• https://plickers.com/
• Youtube: Plickers In The Classroom

Plickers – half digitaal

B

D

B

A C

https://plickers.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dMAX2EQnUXE


Even jullie aan het denken 
zetten… 
Vat samen wat ‘bleef plakken’ (1 min.)



3. Hoe doe je iedereen in je 
klas denken? 
3.2 Kleinschalige leermiddelen



Whiteboardjes

Zo zorg je dat iedereen 
meewerkt in de klas // 
One minute tip- youtube

Zo zorg je dat iedereen 
meewerkt in de klas – artikel 

https://www.youtube.com/watch?v=MGlTEH-mlTQ
https://www.klasse.be/8077/zo-zorg-iedereen-meewerkt/


Doe denken
Lollipop sticks 



Onmiddellijke respons



Antwoordkaarten



Think – pair – share 



Klasse: Snapt iedereen de leerstof? 
Check het met 10 snelle technieken

One-minute-paper

60 seconden post-it

Afscheidnemer

Het interview

Meer weten? www.klasse.be/172014/snapt-iedereen-de-leerstof-check-
het-met-10-technieken/

http://www.klasse.be/172014/snapt-iedereen-de-leerstof-check-het-met-10-technieken/


3. Hoe doe je iedereen in je 
klas denken? 
3.3 Leermiddelen voor groepswerk



Bij groepswerk?



Placemat 



JIGSAW

Expertgroep

HOEK 1

HOEK 2

Taakgroep

1 2 3 4 5
GROEP: 

Hattie (2017): effectgrootte jigsaw: d = 1.2



JIGSAW  

•Tweevoudige 
coöperatie

•Twee fasen:
•Expertengroep
•Taakgroep

1 2

3 4



Werken met verdeelde info

= Vereenvoudigde versie JIGSAW

•STAP 1 (expertgroep): Bv. Verdiep je in 
één werkvorm die je zinvol vind. Deze 
werkvorm zal je straks delen met je 
medegroepsleden. 

1 2



Werken met verdeelde info

STAP 2:  Taakgroep
• Leg de werkvorm uit aan je groepsleden
•Bespreek hoe je deze werkvorm kan toepassen

1 2

3 4



Peer-instructie

A B

B AUITLEG

UITLEG
UITLEG

UITLEG



A B

B AUitwisselen

Uitwisselen
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at 
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Peer-instructie

• STAP 1 (Individueel): A/B leest (een stuk) tekst/maakt een 
oefening.

• STAP 2 (in duo): A legt aan de persoon naast zich de 
gelezen/uitgevoerde inhoud uit. De andere leerling (B) doet 
hetzelfde met de inhoud die hij kreeg. De twee luisteren 
aandachtig naar elkaar.

• STAP 3 (in duo): A legt aan de persoon die voor hem zit de 
inhoud uit, die hij zonet van de buurman (andere B) hoorde. 
De derde persoon (die voor hem zit) vergelijkt de uitleg met 
zijn tekst. Hij werkt onduidelijkheden weg en vult aan. Nadien 
doet de leerling die voor hem zit net hetzelfde over de 
inhoud die hij hoorde.

A B

B A



Coöperatief leren
coöperatief leren website

http://cooperatieflerenolo.weebly.com/


Meer ideeën nodig? 
Lesidee.net; onderwijstools.be 



Nog meer ideeën nodig? 
PINTEREST: maak een eigen lesideeënbord



Activeerjeles.nl



Een samenvatting 
1. Waarom is doen denken belangrijk?

Je werkgeheugen moet meer aan de slag

2. Wat is de link tussen denken en leren?
Hoe meer je moet nadenken, hoe meer je leert
à Levels of Processing-model

3. Hoe doe je iedereen in je klas denken? 
3.1  Digitale leermiddelen

o.a. Socrative, mentimeter, padlet, … 
3.2  Kleinschalige leermiddelen

o.a. whiteboardjes, think-pair-share, …
3.3 Leermiddelen voor groepswerk

o.a. genummerde hoofden, jigsaw, …



Om af te 
sluiten…  

Graag invullen
en indienen
bij het 
buitengaan



Inspirerende leermiddelen: 
meer weten? 
• getkahoot.com/
• socrative.com/
• www.padlet.com
• plickers.com/
• www.tricider.com/
• cooperatieflerenolo.weebly.com/
• www.classroomscreen.com
•….

https://getkahoot.com/
https://socrative.com/
http://www.padlet.com/
https://plickers.com/
http://www.tricider.com/
http://cooperatieflerenolo.weebly.com/
http://www.classroomscreen.com/


Bronnen

• Craik, F.I.M., & Lockhart, R.S. (1972). Levels
of processing: A framework for memory re- search. Journal of Verbal Learning and 
Verbal behavior, 11, 671-684. 

• De Bruyckere, P. (2017) Klaskit. Tools voor topleraren. Gent: LannooCampus
• De Vries, R. (2015). Zo zorg je dat iedereen meewerkt. Geraadpleegd op 23 

november 2018 via https://www.klasse.be/8077/zo-zorg-iedereen-meewerkt/
• Eysenck & Keane, M.T. (1990). Cognitive psychology: a student’s handbook, 

Lawrence Erlbaum Associates Ltd., Hove, UK. 
• Hattie (2017). Hattie’s 2017 Updated List of Factors Influencing Student 

Achievement. Geraadpleegd op 27 november 2018 op  
http://www.evidencebasedteaching.org.au/hatties-2017-updated-list/

• Govaerts, S. (2018). Snapt iedereen de leerstof? Check het met 10 technieken. 
Geraadpleegd op 6 januari 2019 via www.klasse.be/172014/snapt-iedereen-de-
leerstof-check-het-met-10-technieken/

• Hoogeveen, P., &, Winkels, J., (2017). Het didactische werkvormenboek. Variatie 
en differentiatie in de praktijk. Assen: Van Gorcum. 

• De oefening in het begin van de presentatie stond ooit op http://www.van-
gorcum.nl/algemenepsychologie/geheugen/ levels_processing.swf. Deze staat 
ondertussen niet meer online. 

• Voor meer bronnen: zie Klaskit

https://www.klasse.be/8077/zo-zorg-iedereen-meewerkt/
http://www.evidencebasedteaching.org.au/hatties-2017-updated-list/
http://www.klasse.be/172014/snapt-iedereen-de-leerstof-check-het-met-10-technieken/


Bronnen afbeeldingen 

• De Latter, E. & De Maesschalck, K.  (2018). Coöperatief leren [Online afbeelding]. 
Geraadpleegd op 6 januari 2019, van https://print.myscres.com/collection/printable-
kagan-table-numbers.html

• Goel, N. (2018). Word of the day: fascinate [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 6 
januari 2019 via  https://nl.padlet.com/coffeebite/1rbmyjr47x

• Hurst, S. (2018). Boost Student Engagement, a webinar by Reading Horizons [Online 
afbeeldingen]. Geraadpleegd op 6 januari 2019, van 
https://www.slideshare.net/HECReadingHorizons/boost-student-engagement-a-
webinar-by-reading-horizons

• Kastens, K. (2010). Lollipop sticks [Online afbeeldingen]. Geraadpleegd op 6 januari 
2019, van https://serc.carleton.edu/earthandmind/posts/nonvolunteers.html

• Klasse. (2015). Klasmanagement: dankzij deze bordjes werkt iedereen 
mee [videobestand]. Geraadpleegd op 2 juli 2015 via 
https://www.youtube.com/watch?v=MGlTEH-mlTQ

• MANTRA Social Services (2017). Think-Pair-Share [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 
14 november 2018, van https://mantra4changeblog.wordpress.com/2017/12/11/think-
pair-share/

• Mysrec (2018). Kagan Desk Labeling [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 30 oktober 
2018, van https://print.myscres.com/collection/printable-kagan-table-numbers.html

• Van Aelst, K. (2007). Apple Globe [Foto]. Geraadpleegd op 30 oktober 2015, 
van http://www.kevinvanaelst.com/appleglobeweb.jpg

https://print.myscres.com/collection/printable-kagan-table-numbers.html
https://www.slideshare.net/HECReadingHorizons/boost-student-engagement-a-webinar-by-reading-horizons
https://serc.carleton.edu/earthandmind/posts/nonvolunteers.html
https://www.youtube.com/watch?v=MGlTEH-mlTQ
https://mantra4changeblog.wordpress.com/2017/12/11/think-pair-share/
https://print.myscres.com/collection/printable-kagan-table-numbers.html
http://www.kevinvanaelst.com/appleglobeweb.jpg

