
 

Dobbelen 2 à 4 15’-30’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Per groep krijgen de leerlingen 
1 of 2 dobbelstenen. 
 
Afhankelijk van de opdracht:  
teksten waarin iets moet 
worden opgezocht, een blad 
om te noteren,… 

Maak eerst de dobbelsteen. Afhankelijk van de oefening, kies je voor één of twee 
dobbelstenen. 
Ofwel kies je ervoor om zelf een dobbelsteen te maken, ofwel werk je met een 
legende om aan te geven wat bij welk aantal ogen past. 
Noteer op de zijde van elke dobbelsteen een vraagwoord, een getal, een 
rekenvoorschrift, een kenmerk,… .  vb: op de ene dobbelsteen een vraagwoord: 
at? waar? hoe? waarmee? waarom? wie? wanneer?   en op de andere 
dobbelsteen een werkwoord: is, heeft, doet. 

 

  

Stappenplan 
Een stappenplan om uit te hangen in de klas (foto’s + uitleg van elke stap) vind je als afzonderlijk document op de 
website www.cooperatiefleren.be 

 Instructie voor de leerlingen Begeleiding door de leerkracht 
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Leerling 1 dobbelt en stelt 
een vraag met het 
vraagwoord. 
 

Vooraf: 
Maak heterogene groepen. 
Leg de opdracht uit.  
Tijdens: 
Ga bij elk groepje 1 minuut luisteren.  
Nadat je alle groepen bezocht hebt, 
herbegin je.   
Noteer goede en minder goede vragen 
voor de nabespreking. 
Observeer de gekozen samenwerkings-
vaardigheid om nadien feedback te 
geven.   
Na:   
Houd een nabespreking. Stel vragen,  
synthetiseer en geef feedback.  Zowel 
op de inhoud als op het proces. 
Vb:  
Op welke vraag kreeg je een heel 
duidelijk antwoord? Op welke vraag 
kreeg je geen of een onduidelijk 
antwoord?  
Ik hoorde deze goede vragen: … 
In groep .. werd goed naar elkaar 
geluisterd. 
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Elk groepslid noteert de 
vraag en het antwoord. 
Elke leerling van de groep noteert zijn 
antwoord op een lei of in een schrift. 
Oudere leerlingen noteren ook de vraag. 
Variant: enkel mondeling antwoorden na 
denktijd of om beurt noteren 
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Leerling 2 dobbelt en stelt 
een vraag. 
Enz…  tot iedereen aan de 
beurt is geweest.  
 

http://www.coöperatiefleren.be/
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Doelen 
Mogelijke doelen waaraan je kan werken. Kies er 1. 
Deel het doel mee aan de leerlingen. Indien nodig beschrijf je ook het bijpassende gedrag. 

Inhoudelijke 
doelen 

Afhankelijk van het leergebied en de leerinhoud 

Samenwerkings- 
vaardigheden 
(eindtermen) 
 
Legende Eindtermen: 
SV: sociale 
vaardigheden 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-S: strategieën 
NL-L: luisteren 
NL-Sp: spreken 

Duidelijk praten zodat de andere je kan 
verstaan  
(SV 2; NL-S 5.2 en 5.3) 
 

Elkaar de gelegenheid geven mee te 
doen / beurt afwachten 
(SV 2; M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3 

De ander laten uitpraten  

(SV 2; M&M 1.7)  
 
 

De inbreng van de ander accepteren  
(SV 1.2 ; M&M 1.7; NL-L 1.9) 

Luisteren naar elkaar  
(SV 2 ; NL-S 5.2 en 5.3, NL-L 1.3) 

Overleggen  
 (NL-S 5.2 en 5.3; NL-L 1.8; NL-Sp 2.9) 

Leren leren 
 
Legende Eindtermen: 
LL: leren leren 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-Lz: lezen 
NL-L: luisteren 
NL-S: strategieën 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 
 
 
 

Informatiebronnen gebruiken  
(LL 2, M&M 5.1; NL-Lz 3.2 en 3.3) 
 

Gegevens verwerven en gebruiken  

(LL1 en 3) 

 

 

 
 
- Sommige leerlingen kan je hulpmiddelen laten gebruiken (tafelkaart, tekst bijhouden, schema’s, …)  
- Bij taalzwakkere leerlingen kan je werken met twee dobbelstenen waarbij je dan 1 dobbelsteen 

gebruikt voor de vraagwoorden en de andere dobbelsteen kan je dan gebruiken voor de rest van de 
vraag (zie onder didactische duiding).  

- Mogelijke aanpassingen voor leerlingen met beperkingen:  leerlingen in duo’s laten werken binnen de 
groep voor het zoeken of noteren van het antwoord, aangepaste materiaal geven vb: een tekening 
i.p.v. een tekst, .. 
 

 

Didactische duiding 
 
 
Bij jonge kinderen kan er gekozen worden om met twee dobbelstenen te werken, zodat ze goede vragen leren 
stellen. Bij oudere kinderen kan er gekozen worden om met één dobbelsteen te werken, zo is er voor hen meer 
vrijheid bij het vragen stellen. 
 
Door leerlingen allemaal het antwoord te laten noteren, is er een gelijke deelname en wordt elke leerling 
verplicht na te denken en mee te werken.  Hier heb je minder controle op wanneer het enkel mondeling 
gebeurt. 
Het laten noteren van de vragen is interessant voor de nabespreking nadien en ter controle wanneer je langs 
gaat bij de groepen.  Dit vergt echter meer tijd en een grotere schrijfvaardigheid van de leerlingen.  Eventueel 
kan je enkel de leerling die dobbelde de vraag laten  noteren.  
 

 



 

Leeractiviteit en voorbeelden 
Voor welke leeractiviteit is deze coöperatieve structuur geschikt?   
Enkele voorbeelden om te concretiseren en te inspireren. 

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

structureren 
synthetiseren  

Nederlands - begrijpend lezen of boekpromotie:  
Wie is de auteur? Wat is de titel van het boek? Voor wie is het boek geschreven? Wat is 
de bedoeling van de auteur,… ? 
 
Begrijpend lezen: vragen bij tekst: Wie zijn de hoofdpersonages? Welke kledij dragen ze? 
Wat gaan ze doen vandaag? Hoe doen ze … ? Hoe komt het dat…? Wanneer…? 
Waarom..? 
 
WO: Onderzoeksvaardigheden/waarnemen:  
Welke kleur heeft… ?  Wat ruik je?  Hoe ziet het eruit?  
 
Godsdienst: Bibliodrama:  
Denken, voelen, willen/wensen/verlangen, doen 
 
Muzische vorming: Fase van het beschouwen:   
Wat zie je op het schilderij? Welke kleuren zijn er gebruikt? Wanneer zou het geschilderd 
kunnen zijn? Wie staat er afgebeeld op het schilderij? Waar zou het tafereel geschilderd 
zijn? 
 
Onthaal – Nederlands: spreken 
Vragen stellen over …:  
Wat heb je gedaan? Wanneer …? Met wie heb je …? 
 

Inoefenen en 
automatiseren 
 

Wiskunde:  
Met 1 dobbelsteen: 
Maaltafels en deeltafels: sprongen van 2,4,6,8,… .  
10 meer dan, de helft van…, het dubbele van…, … 
Met 2 dobbelstenen: 
Op de ene dobbelsteen getallen van 1 tot 6, op de andere dobbelsteen getallen van 5 tot 
10. De leerlingen gooien met beide dobbelstenen en maken hiermee een oefening. 
Bijvoorbeeld: 6 x 7 = 42 OF 6 + 7 = 13 
 

 


