
 

Spelregels didactisch doorvraagspel                                      

 

 

Doel voor alle deelnemers 

Het vergroten van de vaardigheid om didactisch te redeneren.  

Het vergroten van de vaardigheid om duurzame leerprocessen tot stand te brengen.   

Het verdiepen van gesprekken over lessen tussen studenten, werkplekbegeleiders en 

opleiders 

 

Spelers 

Minimaal 2 (bijvoorbeeld werkplekbegeleider en student) – maximaal 29. De wijze van 

spelen  verschilt naar gelang het aantal deelnemers. We kennen het tweegesprek, de kleine 

groep (maximaal 8), de grote groep. Mogelijke spelers zijn: studenten, werkplekbegeleiders, 

schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoekers, lerarenopleiders. Het verdient de 

voorkeur om met een qua functie gemêleerd gezelschap te spelen. Daarbij wordt steeds 

ieders meest recente les als uitgangspunt genomen.  

 

In alle gevallen nodig: 

 Gezellige en veilige sfeer met respect voor elkaar. 

 De bereidheid en interesse om te luisteren 

 De bereidheid om door te vragen en adviezen op te schorten  

 De bereidheid om te praten over didactiek en leren, en vragen over klassenmanagement 

op te schorten 

 Realisme over de weerbarstigheid van het leerproces.  

 Durf, humor en relativeringsvermogen. 

 Dobbelsteen. 

 Kleurenkaarten met een of meerdere vragen die horen bij de categorieën: 

 

Tweegesprek:  

De werkplekbegeleider (WPB) kiest met welke (kleur) kaarten gewerkt wordt al naar gelang 

de ontwikkelingsfase van de student. Vaak zullen aanvankelijk de doelkaarten zijn, later 

komen daar dan andere kaarten bij. Er kan ook specifiek gekozen worden voor een aantal 

kaarten. Voer dit tweegesprek zeker één keer per week tijdens de stage, dan kunnen er 

nieuwe gewoontes ontstaan in het didactisch redeneren en handelen.  

De meest recente les die door student of WPB gegeven is, vormt het uitgangspunt. Daarover 

worden de vragen op de kaarten beantwoord.  

 

Schud de kaarten en leg ze in het midden op een stapel. Spreek af hoe lang het gesprek met 

de kaarten zal duren (bijvoorbeeld 15 minuten of 30 minuten). De student trekt een kaart en 

legt die open op tafel. Hij/zij denkt na over de vragen op de kaart naar aanleiding van de les 

die hij/zij het meest recent gaf en geeft antwoorden. De werkplekbegeleider vraagt door, de 



student antwoordt. De WPB geeft aan wanneer de volgende kaart genomen kan worden. 

Daarna trekt de student de volgende kaart. Kort voor het einde van het tweegesprek vult de 

student op het bijbehorende kaartje één of meer nieuwe inzichten in. Deze worden 

besproken. Het gesprek eindigt op de afgesproken tijd.  

De rollen kunnen ook omgedraaid worden als de student een les van de werkplekbegeleider 

geobserveerd heeft. De vragen helpen de student dan om het gebeurde in de les beter te 

begrijpen en geven de student een model voor het leren didactisch redeneren.  

 

Kringgesprek (groep van maximaal 8 spelers):  

Schud de kaarten en leg ze in het midden op een stapel.  

In het spel zijn twee rollen te onderscheiden: 

 

De vragensteller: Deze speler stelt vragen aan de denker. Hiervoor gebruikt 

hij de vragen op de kaart en vult deze aan met eigen vragen. 

 

De denker: Deze speler beantwoordt de vragen van de vragensteller vanuit de 

context van zijn laatst gegeven les. 

 

 Het doel van het spel wordt uitgelegd (wanneer nog nodig) 

 Alle spelers denken kort na over hun meest recente les. Wat was het onderwerp? Wat 

was het doel? Alle vragen worden beantwoord naar aanleiding van de meest recente les.  

 De jongste speler begint als ‘vragensteller’. De vragensteller selecteert een denker door 

met de dobbelsteen te gooien en het resultaat af te tellen met de klok mee (de 

vragensteller zelf wordt niet meegeteld).  

 De vragensteller pakt de bovenste kaart van de stapel. Hij stelt de vragen op de kaart aan 

de denker en vraagt door op het verhaal (mag ook met eigen vragen). Wanneer de 

vragensteller en denker uitgepraat zijn, wordt de kaart onder op de stapel gelegd. Een 

gesprek duurt max. 5 minuten zodat iedereen aan de beurt komt. 

 De speler naast de vragensteller is nu aan de beurt om de rol van vragensteller over te 

nemen. Hij gooit met de dobbelsteen, selecteert een nieuwe denker en pakt een de 

bovenste vragenkaart van de stapel. Dit herhaalt zich tot de tijd op is.  

 Aan het einde van het spel neemt iedere speler 3 minuten de tijd om even stil te staan bij 

de gesprekken en een nieuw inzicht te noteren op een ‘inzichtenkaart’. 
 

Speeddaten: 

 Het doel van het spel wordt uitgelegd (wanneer nog nodig) 

 Alle spelers denken kort na over hun meest recente les. Wat was het onderwerp? Wat 

was het doel?  

 Alle spelers krijgen een kaart. 

 Wanneer de muziek start loopt iedereen rond in de ruimte. 

 Zodra de muziek stopt zoek je een medespeler op en wissel je kort het onderwerp en het 

doel van je les uit. Je beantwoordt elkaars vragen naar aanleiding van je meest recente 

les (op de kaarten) en vraagt door. Zorg dat beide spelers aan de beurt komen. 

 Wanneer de muziek (na drie minuten) weer start,  onderbreek je het gesprek en loop je 

verder. 

 Aan het einde van het spel neemt iedere speler 3 minuten de tijd om even stil te staan bij 

de gesprekken en een nieuw inzicht te noteren op een ‘inzichtenkaart’. 


