
WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

e e n  d u i d e l i j k e  o p d r a c h t

1. Zet de stoelen en tafels aan de kant en vraag 
alle leerlingen te gaan staan. Geef je leerlingen 
de volgende instructie: ‘Ga tegenover elkaar 
staan met je handen tegen elkaar aan. Probeer 
er op de een of andere manier voor te zorgen 
dat de ander een stap zet. Als de ander een stap 
zet, heb je gewonnen.’ De kans is groot dat leer
lingen gaan duwen en trekken of onderhande
len om de ander de stap te laten zetten.

2. Vraag alle leerlingen weer te gaan zitten en 
bespreek de oefening samen na. Wat viel de 
leerlingen zelf op? Hoe kregen ze de ander 
zover om een stap te zetten? Geef vervolgens 
jouw reflectie. Iets in de trant van: de opdracht 
zei niets over dat jij niet de eerste mag zijn die 
een stap zet of dat je niet samen kunt winnen 
door allebei een stap te zetten. Ons brein is 
gericht op competitie. Als de opdracht niet 
helder is, vullen we die zelf in en gaan we de 
strijd aan. Wat deze oefening duidelijk maakt, 
is dat je pas goed kunt samenwerken als de 
opdracht helder is en iedereen weet welke 
bijdrage hij aan het succes kan leveren. 

t i p  Sommige duo’s doen deze opdracht meteen 
goed. Vraag hun wat er in hun hoofd omging en 
wat hun overwegingen waren.

b l i n d e l i n g s  v e r t r o u w e n

1. Geef de leerlingen de volgende opdracht: 
‘Ga naast elkaar staan in tweetallen en geef 
elkaar een hand. De één doet zijn ogen dicht 
en de ander leidt de ‘blinde’ door de ruimte 
zonder ergens tegen aan te botsen. Als je een 
beetje vertrouwd bent zo te bewegen, mag je 
het tempo afwisselen, en ook bukken, onder de 
tafel door kruipen en dergelijke.’ Laat ze na een 
paar minuten van rol wisselen.

2. Bespreek de oefening na:

 − Hoe voelde het om niet zelf de controle te 
hebben en op je klasgenoot te vertrouwen?

 − Hoe voelde het dat je klasgenoot jou 
blindelings vertrouwde terwijl jij hem 
rondleidde door de ruimte?

Je kunt daarna vragen in welke situaties in de 
klas of op school vertrouwen belangrijk is, en 
hoe ze daarmee willen omgaan.

Krachtig samenwerken
Z o  v e r b e t e r  j e  d e  s a m e n w e r k i n g  i n  e e n  g r o e p

Regelmatig samenwerken komt niet alleen het groepsproces ten goede, maar sterkt 
ook de autonome motivatie van leerlingen. Om de samenwerking prettig en effectief 
te laten verlopen is het zowel van belang dat de opdracht duidelijk is, als dat leerlin
gen samen reflecteren op de samenwerking. 



WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

d e  s i n a a s a p p e l

1. Vorm duo’s in de klas en leg een sinaasappel 
tussen ieder duo in. Geef de twee leerlingen 
allebei een ander briefje met informatie:

a. ‘Jij wilt de sinaasappel hebben. Je hebt de 
schil nodig voor in de verjaardagscake die 
je vanmiddag wilt bakken.’

b. ‘Jij wilt de sinaasappel hebben. Je hebt 
vreselijke dorst en wilt de sinaasappel 
uitpersen voor een lekker glas sap.’

2. Laat de verschillende duo’s op voldoende 
afstand van elkaar zitten, zodat ze elkaar niet 
horen. Kijk wat er gebeurt. Sommige leerlingen 
vragen niet door en zetten allerlei manieren 
in om de hele sinaasappel voor zichzelf te 
bemachtigen: ruilen tegen iets anders, sinaas
appel opeisen en dergelijke. De één weet niet 
van de ander waarom hij de sinaasappel wil en 
beiden blijven bij hun uitgangspunt: ‘Ik wil de 
sinaasappel’. Andere leerlingen vragen meteen 
waarom de ander de sinaasappel wil hebben 
en weten dus al gauw hoe ze de sinaasappel 
kunnen delen om allebei tevreden te zijn.

3. Reflecteer op de oefening aan de hand van 
vragen als:

 − Wat heeft je verrast?

 − Wat heb je geleerd?

 − In welke situaties in de klas helpt 
doorvragen en nieuwsgierig zijn naar wat 
de ander wil of vindt?

 − Wat zou dat jullie brengen?

b e n u t t e n  va n  v e r s c h i l l e n

1. Verzin een uitdagende samenwerkingsop
dracht waar leerlingen in groepen van vijf een 
aantal lessen mee aan de slag gaan. Laat ze 
teams vormen op basis van kwaliteiten. 

2. Maak een A4 met een lijst van kwaliteiten, 
zoals: leiding nemen, organiseren, creativiteit 
en oplossingen bedenken. Op de website vind 
je nog meer voorbeelden van kwaliteiten:

🔗  waarderendleren.nl/kwaliteiten

3. Laat iedere leerling vervolgens drie kwa
liteiten voor zichzelf van de lijst aanstrepen. 
Vertel ze daarna: ‘Ga staan als je als kwaliteit 
‘de leiding nemen’ hebt aangestreept.’ Vorm de 
teams rondom deze leerlingen. Vraag vervol
gens alle leerlingen die de kwaliteit creativiteit 
hebben op te staan. Laat ze om de beurt voor 
één van de leiders kiezen. Ga zo door totdat 
alle leerlingen een plek hebben gekregen in 
één van de teams.

4 Laat ieder team een naam verzinnen voor 
zichzelf. Daarna kunnen ze aan de slag gaan.

5. Laat ze na afloop van de samenwerking 
terug blikken met behulp van deze vragen:

 − Hoe hebben jullie elkaars kwaliteiten 
weten te benutten?

 − Welke andere kwaliteiten heb je door deze 
opdracht ontwikkeld?

 − Met welke kwaliteit van jezelf wil je de 
volgende keer graag meer doen? 

Deze werkvorm is geïnspireerd op de methodiek 
van eduScrum.


