
 

Praatkaartjes 
2 à 4 10 à 15’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Voor elke leerling een gelijk 
aantal praatkaartjes (2 of 3) 
 

-  

 

  

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 
 

1 

 

Wie iets vertelt, legt een 
praatkaartje. 
De leerkracht stelt een vraag.  
Leerling 1 en leerling 2 vertellen 
om beurt. Telkens een leerling iets 
zegt, legt hij een praatkaartje.  
 

Vooraf: 
Leg de opdracht uit.  
 
 
 
Tijdens: 
Observeer de leerlingen tijdens het 
delen. Ga bij enkele groepen luisteren. 
Let erop dat één leerling niet té lang 
aan het woord is.   
 
 
Na:   
Geef feedback.  Zowel qua inhoud als 
proces. 
Vb: Ik zag dat .. zeer goed luisterden. 
Je maakte oogcontact, knikte .   
Ik hoorde enkele goede complimenten: 
… 
.. wachtte goed zijn beurt af. Goed 
gedaan! 
 

2 

 

Zijn jouw kaartjes op? 
Wacht tot ieders kaartjes op 
zijn. 
Wanneer de kaartjes van een 
leerling op zijn, kan hij niets meer 
vertellen of zeggen tot ieders 
kaartjes op zijn.  

 
3 

 

Zijn ieders kaartjes op? Dan 
neem je ze terug en kan je 
herbeginnen.  

Wanneer ieders kaartjes op zijn, 
mogen de leerlingen weer hun 
kaartjes nemen en kunnen ze 
herbeginnen.  

 

 

 



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 

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

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

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

Reageren op wat een ander zegt  
(SV 1.6 en 3; M&M 1.1 en 1.4; NL-S 5.2 en 5.3; NL-L 
1.9; NL-Sp 2.9) 

Vriendelijk op elkaar reageren  
(SV 2; M&M 1.4 en 1.7) 

De spreker aankijken tijdens het praten 
(SV 2;  M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3) 

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

Kritisch zijn  
(LL 6) 
 

 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 

Open houding  
(LL 6) 

Een opdracht/instructie begrijpen  
(NL-Lz 3.1; NL-L 1.3 ) 

 

 
- Leerlingen die het aankunnen en in hogere leerjaren, kan je laten inspelen op de vorige spreker(s). 
- Leerlingen die niet vlot kunnen vertellen of niet weten wat te vertellen, kunnen geholpen worden door de 

andere leerlingen die hem/haar vragen stellen. 
 

 

Didactische duiding 
 
Veel leerlingen zijn gelijktijdigheid aan het praten (50 of 25 %).  
Door het gebruik van praatkaartjes wordt de spreektijd min of meer gelijk verdeeld. Let erop dat één leerling niet te 
lang aan het woord is.  
Varianten of toevoegingen: 
– Voeg toe dat niemand langer dan 1 minuut mag praten. Binnen elke groep bewaakt iemand de tijd. 
– Spreek af of er ook een kaartje moet neergelegd worden wanneer iemand een vraag stelt. 
– Ja/nee vragen mogen kort beantwoord worden zonder een kaartje neer te leggen. 
– Werk met gekleurde kaartjes waarbij je elke leerling een ander kleur kaartjes geeft. Zo zie je snel wie er weinig of 
veel aan het woord is. Voer voor gesprek nadien binnen de groep. 
 
De positieve wederzijdse afhankelijkheid uit zich doordat ze pas opnieuw iets mogen zeggen wanneer de anderen iets 
gezegd hebben.   Elke leerling wordt hierdoor ook verplicht deel te nemen aan het gesprek. 
Je kan deze  kenmerken nog versterken door hen tot een groepsantwoord te laten komen bij het overleggen of bij 
het vertellen doordat ze moeten kunnen vertellen aan een andere duo of de klas wat hun partner vertelde.  

 

 

 

 



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

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Voorkennis 
opfrissen 
 
Inoefenen en 
automatiseren 
 

Wiskunde:  
Een oplossing voor een gekregen probleem bedenken. 
 
 Nederlands:   
Lezen/begrijpend lezen 
Wat weet je hier al over?  Wat verwacht je te lezen?  
Wat is je mening over ..? 
Hoe zou het verhaal verder kunnen gaan?  
 
 WO:   
Wat is een oplossing voor het afvalprobleem op school? 
Wat is je mening over …? 
Wat weet je al over…? 
Vertel je ervaring met …..? 
 

 


