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Handleiding — Werkvormen 

Organisatie van gesprekken 

 

Inhoud 

1. Inleiding 

2. Zoemrondje 

3. Bijenkorf 

4. Groot-klein-Groot 

 

 

1. Inleiding 

 

In de leerlijn bieden we enkele suggesties om gesprekken in kleinere groepjes te organiseren. Het voeren van 

een gesprek (dialoog, discussie, debat) vraagt veel van de kinderen. Het is een intensief proces waarin ze van 

alles tegelijk moeten doen. Ze denken na, brengen hun gedachten onder woorden, luisteren, proberen 

anderen te begrijpen. De groep is in principe het begin en het eindpunt van een gesprek, maar je kunt winst 

behalen door het gesprek regelmatig te verdelen over kleinere groepjes of door een individuele verwerking in 

te voegen: 

• Het biedt kinderen rust om hun eigen gedachten te formuleren; 

• Het stimuleert alle kinderen om actief deel te nemen; 

• Het is voor stille of verlegen kinderen een veiliger omgeving; 

• Het is voor dominant kinderen een minder competitieve omgeving waarin luisteren wellicht beter 

lukt. 

 
In het vervolg worden drie werkvormen om gesprekken in tweetallen of kleine groepjes te voeren behandeld. 

Bij elke werkvorm kun je doorklikken naar de bijbehorende kinderkaart waar de werkvorm voor de leerling 

staat samengevat. Sommigen spreken voor zich en hebben geen toelichting meer nodig, andere zullen iets 

meer inleiding van de leerkracht vragen. 

 

Er zijn natuurlijk erg veel mogelijkheden om te werken met subgroepjes. Als de groep als bekend is met 

bepaalde vormen, bijvoorbeeld uit coöperatief werken of Meervoudige Intelligentie, kunnen die ook ingepast 

worden. De hier gegeven voorbeelden dienen als inspiratie en om zelf te experimenteren. 
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2. Zoemrondje 

 

Wat Uitwisselen tussen de buren in de kring. Snelle manier om alle kinderen actief te laten mee praten 

en nadenken over het onderwerp. 

Waar In de kring 

Waarvoor Warming up / vergroten dynamiek, ophalen voorkennis en betrokkenheid tijdens kringgesprek. 

Materiaal Geen 

 

Verloop 

1. De leerkracht stelt een vraag of geeft een onderwerp; 

2. De leerlingen draaien zich naar hun buur zodat er tweetallen ontstaan, bij een oneven aantal 

kinderen maak je een drietal; 

3. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de vraag of het onderwerp. Dit kan vrijgelaten 

worden of de leerkracht kan de beurtverdeling aangeven met een signaal; 

4. Terugkoppelen naar het groepsgesprek door van enkele kinderen te vragen wat ze besproken 

hebben of wat hun antwoord op de vraag is. 

 

 

 

3. Bijenkorf 

 

Wat Kinderen lopen door elkaar en gaan op een signaal van de leerkracht met elkaar in gesprek.  

Waar Vanuit de kring of vanaf tafelgroepen door de klas. 

Waarvoor Om in korte tijd veel gesprekjes te organiseren en om dynamiek en betrokkenheid te vergroten. 

Kan ook als warming-up gebruikt worden. 

Materiaal Cd-speler en muziek of iets anders om een signaal mee te geven. 

 

Verloop 

1. Kinderen lopen door de ruimte. Op een signaal van de leerkracht kiezen ze een maatje at vlak bij 

staat en gaan met elkaar in gesprek over de vraag of het onderwerp. Het lopen kan op muziek, als 

de muziek uitgaat kies je een partner. Gaat de muziek weer aan dan loop je door. Leerkracht kan 

ook nog de beurtverdeling aangeven. 

2. Op het volgende signaal lopen ze weer rond. Enzovoort. 

 

Tip:  Laat kinderen hun hand even opsteken als ze niet meteen iemand vinden. Ze kunnen dan zelf snel zien 

wie er nog vrij staat of je kunt als leerkracht snel matchen. 
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Groot-klein-Groot 

 

Wat  Opsplitsen van de groep in subgroepjes met een opdracht, gevolgd door plenaire terugkoppeling. 

Waar Vanuit de kring naar aparte plekjes en weer terug naar de kring of vanuit een klassikale les naar 

kleine (tafel)groepjes en weer terug naar klassikale situatie. 

Waarvoor Om delen van een gesprek te voeren of voor te bereiden in kleinere groepen met als doel het 

vergroten inbreng van alle leerlingen. Voor het bedenken van startvragen, brainstormen over een 

onderwerp, verdiepen over een onderwerp, beantwoorden van een vraag, mening vormen over 

een stelling. 

Materiaal Afhankelijk van de gekozen vorm stiften/potloden/kaartjes/flappen/... 

 

Verloop 

1. Na een plenaire opening verdeelt de leerkracht de groep in subgroepjes. Een groepje heeft 3 a 4 

deelnemers. 

2. De groepjes krijgen een duidelijke opdracht of vraag mee waarmee ze aan de slag gaan. Er worden 

afspraken gemaakt en in elk groepje worden taken hiertoe verdeeld: 

a) Wie de inhoud van het gesprek vastlegt en hoe dat gebeurt. Denk aan steekwoorden op 

kaartjes schrijven, samenvatten op een flap, een collage maken. Spreek in elk groepje af 

wie gaat vastleggen; 

b) Wie de inhoud presenteert in de grote groep; 

c) Hoe veel tijd de subgroepjes krijgen. 

3. Leerlingen werken de afgesproken tijd in de subgroepen en leggen hun resultaten vast volgens 

afspraak; 

4. De subgroepjes koppelen terug naar de plenaire groep; 

5. Het proces in de plenaire groep gaat verder. 

 

Voorbeeld verkennen en verbreden bij een dialoog: 

In de grote groep wordt een onderwerp ingeleid en wordt de startvraag ingebracht. Na de eerste reacties op 

de startvraag gaat de groep uit elkaar in subgroepjes om het onderwerp te verkennen. In elk groepje worden 

kaartjes gemaakt met steekwoorden en vragen over het thema. Ze krijgen bijvoorbeeld 8 minuten de tijd. Na 

de verkenning hangen twee kinderen uit elk subgroepje de kaartjes van hun groepje op flappen. Niet 

willekeurig, bij het ophangen clusteren de leerlingen kaartjes die bij elkaar horen. De leerkracht benoemd 

vervolgens de clusters. Het gesprek kan nu verder gaan met de verdieping door op een of meer clusters in te 

zoomen. 


