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Jongens aanpak(ken)!
Bijgaand vindt u de interventiemap ‘Jongens aanpak(ken)’.
Deze interventiemap is ontwikkeld op basis van lespraktijken van verschillende docenten
waarvan jongens aangeven dat deze docenten hen actief laten leren in de les. De
publicaties ‘Jongens…aan de slag!’ en ‘Jongens aanpak(ken)’ vormen de theoretische
basis van deze interventiemap.
Het is goed te weten dat de interventies geschikt zijn voor leerlingen met een
jongensachtige leerstijl, maar daarmee niet ongeschikt zijn voor leerlingen met een
meisjesachtige leerstijl.
Elke interventie bestaat uit de volgende aspecten: wat, hoe, uitkomst en
‘jongenselement’. Een korte beschrijving van de interventie vindt u bij het ‘wat’. Bij ‘hoe’
wordt de mogelijke werkwijze voor de docent beschreven en bij ‘uitkomst’ staat wat
het oplevert, maar ook op welke wijze de interventie aansluit bij jongensachtig leren
(‘jongenselement’).
De interventies zijn gerangschikt naar 4 pijlers te weten:
•
Structuur en duidelijkheid
•
Positieve benadering
•
Variatie in de les
•
Reflectie
De vijfde pijler ‘humor’ is niet verwerkt in de interventiemap om de reden dat deze
interventies persoonlijk zijn en relatief lastig te omschrijven.
De interventies mogen vermenigvuldigd worden mits bronvermelding wordt gebruikt. Zet
u zelf een interventie in, die goed past bij jongensachtige manieren van leren? Mail deze
dan naar j.marechal@aps.nl. Uw interventie wordt dan opgenomen in de digitale versie
van deze map.
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Deze interventiemap is
ontwikkeld door APS voor
ondersteuning van het
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Stichting APS is een not-for-profit onderwijsinstituut op het
gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling
en leiderschap. Via advies, training, coaching, projectleiding,
onderzoek en ontwikkeling, werken wij met docenten,
leidinggevenden en bestuurders aan duurzame vernieuwing.
Onze aanpak is geënt op wetenschappelijke inzichten,
deelname aan innovatieprojecten en ervaring in de praktijk
van alledag. Het resultaat? Kinderen en jongeren leren hun
talenten ten volle te ontwikkelen. Dat is leren inspireren
volgens APS.
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Beheersing van de stof
De kern samenvatten
Dieper leren d.m.v. de ‘prop’
Luisterend oor
Stickeren
Bluffen
Positie innemen, beelden, objecten

Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

1. Interventie:

Groepen formeren

Wat			
Groepen formeren
Hoe
•
Heterogene groepen maken op basis van:
•
Drukke/ rustige leerlingen
•
Leerlingen zelf laten kiezen
•
Op basis van kwaliteiten
•
Bij voorkeur jongens en meisjes door elkaar.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid verhogen.
Leerlingen die jongensachtig leren, zijn geneigd snel tot de kern te komen, denken relatief abstract.
Leerlingen die meisjesachtig leren letten op de volgorde, op de tijd en of alles wel gedaan wordt. Een
combinatie van leerlingen die jongensachtig en meisjesachtig leren is daarom effectief.

Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

2. Interventie:

Check op instructie

Wat			
Controleren of instructie helder is. Begrijpen de leerlingen wat ze moeten doen?
Hoe			
De docent kiest enkele leerlingen en vraagt ze om de instructie in eigen woorden samen te vatten. De docent
checkt bij de andere leerlingen of de instructie klopt. Ondersteun de instructie met plaatjes, dat helpt bij

Pijler 1

jongens!
Uitkomst en ‘jongenselement’
Heldere instructie, verwachtingen zijn duidelijk en uitgesproken door docent en leerlingen.
Gesproken instructie wordt door leerlingen met een jongensachtige leerstijl minder snel verwerkt dan bij
leerlingen met een meisjesachtige leerstijl.

structuur en duidelijkheid

Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

3. Interventie:

Doen wat je zegt!

Wat			
Doen wat je zegt!
Hoe			
De leerling laat ongewenst gedrag zien. De docent benoemt ongewenst gedrag en benoemt eventuele
consequentie (met een ik-boodschap). Als de leerling ongewenst gedrag herhaalt, reageert de docent zoals
hij had gezegd. De consequentie is afhankelijk van de situatie en leerlingen.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Consequent en proportioneel handelen.
Leerlingen die jongensachtig leren zijn gebaat bij heldere regels, het niet consequent handelen naar deze
regels lokt ‘het spel omtrent leiderschap’ uit (apenrotsgedrag). (Bron: publicatie Jongens….aan de slag!)
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Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

4. Interventie:

6. Interventie:

Leerdoelen

Wat			
Lesplanning en leerdoelen doornemen en hierdoor leerlingen verantwoordelijk maken voor het behalen van
de lesdoelen.

Leerlingen mogen nooit zeggen ‘weet niet’

Wat			
Leerlingen mogen nooit zeggen ‘weet niet’
Hoe			
Docent stelt een vraag en kiest welke leerling een antwoord geeft. Leerlingen steken hierbij geen vingers op.
Op het moment dat de aangewezen leerling het antwoord niet weet, mag hij een hulplijn inschakelen. Dat
wil zeggen: de docent of een medeleerling inschakelen. De docent geeft alleen een denkrichting. Uiteindelijk
geeft de eerste aangewezen leerling het antwoord. Het gaat om het uitdagen en verantwoordelijk maken van
leerlingen.

Hoe			
Schrijf de planning en dat wat je wilt bereiken (aan het einde van de les) op het (white)bord. Zorg ervoor dat
de planning de hele les zichtbaar blijft. Neem de planning aan het begin van de les punt voor punt door, ook
het huiswerk (want de jongens willen structuur). Geef vervolgens leerlingen de kans om vragen te stellen.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerlingen verantwoordelijk maken voor het behalen van de lesdoelen. De leerling wordt zelfstandig en
verantwoordelijk voor de leeractiviteit.
Leerlingen die jongensachtig leren hebben er baat bij dat naast gesproken instructies ook de lesplanning
en de leerdoelen te zien zijn op het bord. Eventueel kan deze instructie in fasen worden doorgenomen,
bijvoorbeeld eerst een halve les. Gesproken instructies worden minder snel verwerkt bij leerlingen met een
jongensachtige leerstijl, dan bij leerlingen met een meisjesachtige leerstijl.
Aan het einde van de les kun je als docent met leerlingen terugkijken (reflecteren) en nagaan of dat wat je
wilde bereiken ook daadwerkelijk bereikt is.

Uitkomst en ‘jongenselement’
De leerling zet zich 100% in en geeft uiteindelijk zelf het antwoord.
Leerlingen die jongensachtig leren gebruiken vaak weinig woorden bij het formuleren van antwoorden.
‘Weet niet’ zeggen wordt vaak gebruikt. Dat jongens doorgaans meer moeite hebben met het formuleren van
zinnen, wil niet zeggen dat ze dit niet hoeven te leren. Dit is een mooie oefening daarvoor.

Pijler 1 Structuur en duidelijkheid

5. Interventie:

Consequent zijn

Wat			
Consequent zijn.
Hoe			
Grenzen aangeven. Bij een overtreding is de docentreactie neutraal, consequent. De docent geeft de leerling
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. De reactie kan met humor of volwassen zijn. De straf moet gepast
zijn en een meerwaarde/leermoment voor de leerling opleveren.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Structuur en duidelijkheid
Leerlingen die jongensachtig leren zijn gebaat bij heldere regels, het niet consequent handelen naar deze
regels lokt ‘het spel omtrent leiderschap’ uit (apenrotsgedrag). (Bron: publicatie Jongens….aan de slag!)
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Pijler 2 Positieve benadering

7. Interventie:

Steeds een schone lei

Wat			
Steeds opnieuw een schone lei aan het begin van iedere les
Hoe			
Bij aanvang van de nieuwe les krijgt de leerling een nieuwe kans. Gebeurtenissen van de les ervoor spelen
geen rol. Boosheid en/of irritatie worden losgelaten.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Er blijft bij niets ‘plakken’, frisse start. Steeds weer beginnen met een schone lei. Het advies aan docenten
is: neem geen eerdere ervaringen mee ‘in je rugzak’ bij een volgend lesmoment. Het helpt bij het leren van
leerlingen met een jongensachtige leerstijl, deze leerlingen willen niet blijven hangen in ‘oud zeer’.

Pijler 2 Positieve benadering

8. Interventie:

Vraagteken

Wat			
Start met een vraagteken.
Hoe			
Start met een vraagteken aan het begin van de les. Maak dit vraagteken zichtbaar (tastbaar, zodat je het
door kunt geven of prominent op het bord). Vraag: ‘Is er nog iets aan de hand voordat we kunnen starten?’
Leerlingen kunnen iets inbrengen wat hen bezig houdt.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Positieve betrokkenheid
Voorkomen van negatieve aandacht en teveel correcties, positieve benadering.

Pijler 2
Positieve benadering

Pijler 2 Positieve benadering

9. Interventie:

Contact

Wat			
Contact, weet wat de leerling bezighoudt.
Hoe			
Bewust op zoek gaan naar aanknopingspunten in hun belevingswereld (sport, computerspellen, e.d.) en dit
evt. koppelen aan de les. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van de les/bij het spullen pakken/ bij rondje lopen
door de les. Op deze momenten vind je aanknopingspunten om contact te zoeken.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerling voelt zich gehoord en gezien. Jongens krijgen doorgaans (relatief) vaker dan meisjes negatieve
aandacht in de vorm van correcties ten aanzien van het gedrag.
Voorkomen de negatieve aandacht en teveel correcties door een positieve benadering en het opbouwen van
contact evenals het benoemen van gewenst gedrag.
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Pijler 2 Positieve benadering

Pijler 2 Positieve benadering

10. Interventie: Talenten benutten

12. Interventie:

Wat			

Wat			

Laten uitblinken. Leerling inzetten als specialist in de klas.

Feedback geven

Hoe
		
De leerling laten zien en laten voelen dat hij gezien wordt.
Mogelijkheden:
•
De leerling inzetten als uitlegspecialist van het vak.
•
De leerling zelf eigenaar laten zijn van een time out mogelijkheid bijvoorbeeld met behulp van een
‘triggerword’ dat bij de klas niet bekend is.
•
Iemand een les laten geven (of een deel ervan) waarbij de hobby gekoppeld wordt aan het onderwerp.
Alleen logische combinaties (niet opgelegd). Juist de jongen die graag in het middelpunt van de
belangstelling staat dit laten doen.

Hoe			
Stap 1: Voorbereiding
•
Maak prikkelende stellingen (eens/oneens)
•
Leg rode en groene kaarten klaar
			
Stap 2: Lesinleiding.
Leg leerlingen uit dat je gaat werken met stellingen. Iedere leerling heeft een rode en groene kaart. Mee
eens: groen, oneens: rood. Je leest een stelling voor en leerlingen steken de kaart van hun keuze op.
			
Stap 3: Discussie/debat.
Spreek discussieregels met leerlingen af en fungeer zelf als discussieleider. Kan ook een leerling zijn die deze
rol vervult. Welke stelling zou je het liefst willen dat waar was?
			
Stap 4: Feedback formuleren.
Positieve feedback geven. Laat leerlingen in tweetallen positieve feedback opmerkingen verzinnen.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Gevoel van eigenwaarde vergroten. Stoere jongen wordt kwetsbaar. Stille jongen krijgt meerwaarde.
Saamhorigheid in de groep wordt vergroot. Leerlingen die jongensachtig leren willen graag laten zien waar
ze goed in zijn ten opzichte van hun peergroup. Je meten aan anderen en gezien worden door de peergroup
is van belang.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Het doel is kennis delen.
Positieve benadering, bekrachtigen van dat wat wel goed gaat. (Zie ook interventie 11).

Pijler 2 Positieve benadering

11. Interventie:

Feedback geven

Actief zelfstandig werken

Wat		
Leerlingen actief zelfstandig laten werken met feedback.
Hoe			
Bij de start van het zelfstandig werken geef je zeer snel
positieve feedback op hun activiteit (betrap leerling
vroegtijdig op gewenst gedrag). Andere leerlingen die nog
niet aan het werk zijn, voelen zich geroepen om aan het
werk te gaan. Meisjes zijn sneller geneigd gehoorzaam aan
de slag te gaan. Jongens hebben een trage start en zijn
gevoelig voor complimenten.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Andere leerlingen zijn voorbeeldfunctie. Docent blijft
positief. Te lang luisteren, kan voor jongens betekenen
dat hun lijf overstapt naar de zogenaamde ‘stopmodus’,
actief bezig zijn, kan dit voorkomen. Daarnaast het snel
benoemen (het betrappen op het vertonen) van gewenst
gedrag, kan negatieve aandacht in de vorm van correcties
voorkomen. Jongens hebben een trage start en zijn
gevoelig voor complimenten. (Bron: Jongens…aan de slag!)
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Pijler 3 Variatie in de les

13. Interventie:

Woorden of zinnen

Wat			
Vaardigheid ‘leren luisteren’ (verhaal + beeld + kleinkunst)
Hoe			
Leerlingen moeten luisteren naar een verhaal dat zich bijvoorbeeld afspeelt in het verleden. Tussendoor
worden hier hedendaagse beelden aan gekoppeld. Daarna moeten leerlingen een samenvatting van vijf tot
tien zinnen of van tien tot vijftien kernwoorden maken over dat wat is verteld.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Interesse wekken. Besef dat leerlingen kunnen luisteren. Bevestiging. Jongens hebben de keuze om voor de
kernwoorden te kiezen in plaats van het formuleren van zinnen. Jongens die formuleren lastig vinden, zullen
hier sneller voor kiezen.

Pijler 3 Variatie in de les

14. Interventie:

Hard en zacht, snel en langzaam oefenen

Wat			
Woorden leren uitspreken met verschillen in volume en tempo.
Hoe			
De docent spreekt woorden uit die de leerlingen moeten herhalen. Bij ieder woord zegt de docent ‘hard’,
‘zacht’, ‘snel’, langzaam’.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Speelse manier om te oefenen. Energie in de groep.
Leren door doen.

Pijler 3
variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

15. Interventie:

Beste idee van Nederland.

Wat			
Beste idee van Nederland.
Hoe
•
Introduceer de een inhoudelijk thema (bijv. theoretische economie) met een concreet voorbeeld (bijv.
mobiel).
•
Zet de leerlingen in groepjes van drie of vier.
•
Laat elk groepje een nieuw product uitvinden/bestaande producten combineren.
•
Leerlingen presenteren elk idee in één minuut
•
De klas kiest het beste idee van de klas
•
De docent kiest het beste idee van alle klassen. Die groep mag meedoen met de echte TV show.
N.B. Leerlingen mogen elkaars idee slechts aanvullen, niet afkraken.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Praktisch en leuke manier om de leerstof te verwerken.
Creatief denken, buiten bestaande kaders, kan uitdagen tot activiteit. Enig competitie-element zonder dat er
rangorde ontstaat (wie het beste en minst goed is).
14
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Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

16. Interventie:

19. Interventie:

Wie ben ik?

Digitale quiz

Wat			
Leerlingen raden een bekend persoon op basis van een beschrijving.

Wat			
Digitale quiz

Hoe			
In kleine groepjes verzinnen leerlingen samen ‘wie ze zijn’ (een bekend persoon). Deze bekende persoon
omschrijven ze in enkele zinnen (kan prima bij een moderne vreemde taal). De andere groepen gaan raden
wie de bekende persoon van het groepje is, nadat ieder groepslid zijn zin (aanwijzing) heeft voorgedragen.

Hoe			
Iedereen is actief. Afwisseling in theorie en overdracht op interactieve wijze. Mening peilen, voorkennis
activeren, bedienen, meervoudige intelligentie, toepasbaar op alle kennisvaardigheden.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Praktische manier om een competitie-element aan te brengen, zonder dat er een individuele winnaar is en
zonder dat er rangorde ontstaat (wie het beste en minst goed is).

Uitkomst en ‘jongenselement’
(digitale) Socrative quiz aanmaken door docenten en/of leerlingen. Leerlingen geven antwoord met behulp
van een laptop, tablet of smartphone. Scores worden dan zichtbaar voor iedereen.
Competitie-element.

Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

17. Interventie:

20. Interventie:

Kiezen

Wat			
Speedball

Wat			
Het bieden van keuzeopdrachten. Het betreft gestructureerde opdrachten die een beroep doen op
zelfstandig werken.

Hoe		
Laat de leerlingen actief zitten of staan. Als het een grote groep is kun je meerdere kringen/ groepen maken
van bijvoorbeeld acht personen. Een zachte bal wordt in een hoog tempo rond gegooid zonder dat deze op
de grond valt. De docent of degene die de bal heeft stelt een vraag en gooit de bal zo snel mogelijk weer
door. De leerling die de bal vangt geeft antwoord. Houd het tempo hoog. Laat de leerlingen eventueel vragen
van te voren bedenken. Je mag niet steeds naar dezelfde persoon gooien.

Hoe			
Leerlingen zelf laten kiezen of op basis van bijvoorbeeld interesse, inzet en/of thema.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Inzetten van kwaliteiten, verantwoordelijkheidsgevoel en het vergroten van autonomie. Jongens hebben
behoefte aan enige (onderzoeks)ruimte.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Herhalen van opgedane kennis, activeren van leerlingen en variëren van werkvormen.
Vorm waarin bewogen mag worden.

Pijler 3 Variatie in de les

18. Interventie:

Speedball

Filmpje maken

Pijler 3 Variatie in de les

Wat			
Filmpje maken over onderwerp

21. Interventie:

Hoe		
Groepjes van vier maken. Onderwerpen verdelen over de groepjes. Maak een storyboard voor een
nieuwsuitzending met de volgende rollen: correspondent, interviewer, nieuwslezer, ooggetuige.
Nieuwsuitzending wordt gemaakt. In het nakijkmodel zou rekening gehouden kunnen worden met typische
mjongensvaardigheden: humor en acteerprestaties, etc…

Meerdere zintuigen aanspreken

Wat			
‘Pictionary’; oefenen van begrippen
Hoe			
Iedere leerling krijgt een kaartje van een stapel (met begrippen) en houdt dit geheim voor de anderen.
Opdracht aan leerlingen is: “Neem papier en potlood en probeer dit begrip te tekenen…” Van ieder
tafelgroepje (van vier leerlingen) begint één leerling met tekenen van het begrip. De rest van het groepje
gaat raden. Degene die tekent mag niet praten, alleen tekenen. Als het goed geraden is (daarbij mag niet in
het boek worden gekeken) begint de volgende met tekenen. Dit doe je totdat iedereen geweest is.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Leren samenwerken, leren met plezier, een onderwerp uitdiepen, informatie zoeken, leren door doen.
Leren door doen, actief bezig zijn. Onderzoekend leren past bij leerlingen met een jongensachtige leerstijl.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Actief oefenen met behulp van meerdere zintuigen. Je krijgt hierdoor energie in de groep. Leerlingen worden
in beweging gezet, ze mogen leren door doen. Meer dan alleen leren op verbale wijze.
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Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

22. Interventie:

25. Interventie:

Ongewone vragen voor meer energie

Wat			
Aandacht opwekken

Wat		
‘Twee-kolommen-spel’

Hoe			
Maak een kaartenbak met ongewone vragen, die je elk moment waarop het energieniveau zakt, kunt stellen:
“Hoe krijg je het voor elkaar om een hert bij een gevarenbord over te laten steken?”, “Hoe zal Sneeuwwitje, de
Witte Gorilla in de dierentuin van Barcelona, het ervaren hebben dat iedereen naar hem keek? “.

Hoe		
De docent deelt vellen uit met twee kolommen: een kolom met genummerde termen en een kolom met
definities voorzien van letters. Het is de bedoeling dat leerlingen de inhoud uit de twee kolommen aan elkaar
koppelen. De leerlingen worden verdeeld in twee groepen. Alle materialen gaan van tafel behalve een pen.
Op elke tafel ligt een vel papier met de bedrukte kant naar beneden. Het vel mag pas worden om gedraaid als
de docent “Nu” zegt. De tweetallen koppelen de juiste definities aan de termen. Na enige tijd worden de
vellen nagekeken en wordt geïnventariseerd welke groep het beste heeft gepresteerd.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Energie en aandacht
Voorkom ‘stopmodus’.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Zichtbaar maken en toetsen van kennis.
Competitie-/spelelement.

Pijler 3 Variatie in de les

23. Interventie:

Eigenaar maken

Pijler 3 Variatie in de les

Wat			
Delen van kennis

26. Interventie:

Hoe			
Als leerlingen klaar zijn met een opdracht (het lezen van een tekst en het maken van vragen in tien minuten),
worden antwoorden uitgewisseld in groepjes. Alle groepjes schrijven enkele kernwoorden (die voor hen
interessant zijn) op het bord. Gezamenlijk kijkt de klas naar de overeenkomsten en verschillen. De docent kan
dan een onderwijsleergesprek starten.

Bal schieten

Wat		
Vragen beantwoorden in beweging.
Hoe		
Leerlingen stellen vragen op. Een leerling stelt een vraag aan de klas met een zachte bal in de hand. De
klasgenoot die het goede antwoord geeft krijgt de bal. De ‘vragensteller’ schiet de zachte bal naar de leerling
die het goede antwoord had. Vervolgens mag deze leerling de bal vasthouden en zelf een vraag stellen aan
de klas.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Gedeelde kennis.
Leerlingen die een jongensachtige leerstijl hebben zijn minder goed in het formuleren van zinnen, maar
wel in het zoeken naar de kern van een geheel. Kernwoorden noteren is dan passend. Vervolgens kan het
formuleren geoefend worden door uitleg te vragen.

Uitkomst en ‘jongenselement’
De bereidheid om kennis te vergaren door een spelvorm. Enthousiasme koppelen aan de stof. Beweging.

Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

24. Interventie:

27. Interventie:

Competitie

Wat		
Competitieve werkvorm

Zinsontleding op actieve wijze. Jongens mogen leraar spelen.
Hoe
•
Leerlingen in groepjes van vier.
•
Leerlingen maken op papier een zin en schuiven het papier door.
•
De zin wordt door de volgende leerling in stukken geknipt.
•
Na het opnieuw doorschuiven worden de zinsdelen benoemd (onderwerp/pv/lv…).
•
De laatste leerling kijkt het werk na met rood.
•
Daarna gaat het papier naar de maker, deze kijkt de zin na (incl. correctie) en bespreekt dit met de groep.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Actief nadenken over leerstof op speelse wijze.
Competitie-element.

Interventies Jongens Aanpak(ken)!

Leraar spelen

Wat		

Hoe		
Leerlingen in tweetallen. Leerlingen geven betekenis aan tien begrippen. De begrippen hebben ze gehad in
eerdere lessen. De beste drie tweetallen krijgen een reep. Als ze het antwoord niet weten kunnen ze twee
keer een joker inzetten. Klas stemt of de joker moet worden ingezet. De joker zijn de antwoorden gehusseld
op de powerpoint. Een ander tweetal kijkt daarna het werk na. Docent stuurt in eerste instantie aan, creëert
spanning. Docent voert spanning op door de joker in te brengen.

18

Twee kolommen

Uitkomst en ‘jongenselement’
Autonomie vergroten, jezelf laten zien in een groep, competitie-element. Leidinggevende rol aannemen.
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Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

28. Interventie:

30. Interventie:

Hele taak eerst

Wat		

Wat		

Begin de les met de activiteit die past bij het beoogde leerdoel van de les (bijvoorbeeld het samenvatten van
een tekst).

Quiz-vragen maken

Quiz

Uitkomst en ‘jongenselement’
Doordat leerlingen starten met denken aan de beoogde opbrengst, leren ze denken vanuit het geheel.
Het motiveert jongens om opdrachten te doen waarvan ze weten waarom ze de opdracht doen, tot welke
uitkomst dit leidt. Zogenaamde betekenisvolle opdrachten.

Hoe		
Stap 1: Voorbereiding
Laat de leerlingen in groepjes van drie/ vier gaan zitten.
		
Stap 2: Inleiding
Er worden quizvragen gesteld over een bepaalde hoeveelheid afgeronde en bestudeerde leerstofinhoud.
Steeds krijgt één leerling van elk groepje de beurt (steeds wisselen). Is het antwoord goed dan krijgt het
groepje drie punten, is het antwoord goed na overleg binnen het groepje, dan krijgt het groepje twee punten.
Mochten de antwoorden fout zijn en een volgend groepje weet het antwoord wel, dan krijgt dat groepje
daarvoor één punt.

Pijler 3 Variatie in de les

Stap 3: uitvoering
Houd het tempo hoog.

Hoe		
Zet leerlingen in groepjes en geef leerlingen een hele taak, bijvoorbeeld: ieder ontwerpt deze les een stad
voor 125.000 inwoners op locatie X. Daarna gaan we een aantal lessen met ruimtelijke ordening aan de slag
en steeds heb je de gelegenheid jouw ontwerp bij te stellen.

29. Interventie:

Uitkomst en ‘jongenselement’
Herhalen van opgedane kennis, activeren van leerlingen.
Competitie-element.

Proefwerk maken en nakijken

Wat		
Proefwerk maken en nakijken

Pijler 3 Variatie in de les

Hoe
•
De leraar legt uit hoe je goede proefwerkvragen maakt.
•
De leerlingen gaan in groepjes vragen en antwoorden maken over een paragraaf en vragen de docent om
goedkeuring.
•
De docent kopieert de vragen en laat elk groepje de vragen van de andere groepjes maken (kan hier
eventueel een cijfer aan verbinden).
•
Na afloop gaat elk groepje de vragen (die ze gemaakt hebben) van de andere groepjes nakijken (en geven
van een cijfer).
•
De leraar kijkt na ter controle.

31. Interventie:

Ren je rot

Wat		
‘Ren je rot’
Hoe
•
De docent geeft instructies over de Quiz
•
De startplek voor alle leerlingen is achterin het lokaal.
•
De docent vertoont plaatje/begrip/vraag op het smartbord waarop twee antwoorden mogelijk zijn.
•
Leerlingen gaan links staan bij ene antwoord, rechts bij andere antwoord.
•
Docent telt daarbij van 10 naar 0 (tien seconden), dan moet iedereen op zijn plek (blijven) staan.
•
De docent vraagt aan leerlingen waarom ze op die plek staan.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerlingen weten dat er meer is dan slechts reproductievragen. Leerlingen zijn actief bezig met de lesstof.
Voorkom ‘stopmodus’, laat leerlingen actief bezig zijn.
Activeert jongens en meisjes.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Door opstelling wordt zichtbaar of leerling juiste keuze maakt. Energie in de groep. Bewegingselement helpt
leerlingen met jongensachtige leerstijl.
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Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

32. Interventie:

34. Interventie:

Flitskaartjes

Woorden omschrijven

Wat		

Wat		

Kaartjesspel met vraag en antwoord

Analyse ‘wat weet ik al?’

Hoe		
Leerlingen krijgen vier kaartjes waarop ze op de ene kant een vraag zetten en op de andere kant het
antwoord (bijvoorbeeld de formule aan de ene kant, de betreffende grafiek aan de andere kant). De
leerlingen moeten zoveel mogelijk (net) verschillende vragen hebben. Vervolgens spelen ze een wedstrijdje
in een tweetal. Om de beurt laten ze met behulp van het kaartje een vraag aan de andere leerling zien. Als
de leerling, die moet antwoorden, het antwoord juist geeft krijgt deze het kaartje. Na acht kaartjes tellen
ze hoeveel kaartjes elk duo heeft. Het duo met de meeste kaartjes heeft gewonnen. Dan krijg je een ander
duo tegenover je (op basis van het aantal behaalde kaartjes). De leerlingen nemen hun oorspronkelijke vier
kaartjes weer mee en gaan een nieuwe wedstrijd aan.

Hoe		
Iedere leerling schrijft op een kaartje woorden uit een bepaald deel van het hoofdstuk (op elk kaartje één
woord). De kaartjes van het groepje (bv vier leerlingen) gaan op één stapel. Elke leerling krijgt één minuut.
In die tijd omschrijft hij zoveel mogelijk woorden op de kaartjes. Leerlingen die het woord raden krijgt het
betreffende kaartje. Na één minuut de stapel doorgeven. Totdat de stapel op is.
(Variatie hierop: eerst zelf vragen laten bedenken over bijvoorbeeld begrippen, personen en gebeurtenissen,
de vraag op één kant van het kaartje, het antwoord op de andere kant.)
Reflectievragen: Wie heeft de meeste kaartjes goed? Hoeveel kaartjes heb jij in jouw minuut kunnen
weggeven? Wat heb je nog te doen voor de toets?

Uitkomst en ‘jongenselement’
Betrokkenheid op de stof, het willen weten van de uitkomsten, discussie/gesprek tussen de leerlingen over
welk antwoord goed/fout gerekend kan worden.
Onderzoekend, competitie-element, snelheid, hoge activiteit.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Discussie met elkaar, aanscherpen van elkaar, motivatie.
Spelelement.

Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

33. Interventie:

35. Interventie:

Spiegelen

BOTO (beelden om te onthouden)

Wat		
Wat		

Snel herkennen van belangrijke onderdelen van beelden

Even bewegen
Hoe		
Op een A4-tje staat een beeld getekend (bijvoorbeeld een grafiek). Je maakt groepjes (van vier leerlingen).
De groep geeft elke leerling een nummer van 1 t/m 4. Je roept alle nummers één naar voren. Het blaadje ligt
op de kop op de voorste (docenten)tafel (er zitten verder geen leerlingen aan deze tafel). De docent draait
het blaadje om en de leerlingen krijgen tien seconden de tijd om het beeld te bestuderen. Ze gaan daarna
terug naar hun groep. Ze schetsen aan de groep in 30 seconden wat ze gezien hebben (en proberen al een
beeld te krijgen van wat ze moeten tekenen). Dan komen de nummers twee naar voren. Deze mogen ook
weer tien seconden naar hetzelfde beeld kijken, dan weer terug naar de groep en weer in halve minuut het
delen met de groep. Tot vier keer toe. Dan komen er een aantal vragen op het bord over het beeld, zowel
reproductieve (wat staat er op de Y-as?) als productieve vragen (waar zou deze grafiek bij kunnen horen?). Je
kunt leerlingen vooraf vertellen dat ze elkaar kunnen helpen (tips geven) wanneer een volgende leerling mag
kijken.

Hoe		
In plaats van met de buren het antwoord te bespreken ga je het antwoord bespreken met de leerling die
op jouw plek zit als je de klas in het midden zou spiegelen. Ze zoeken zelf een plek uit om het werk te
bespreken.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Dat ze even mogen bewegen en daardoor voor hun gevoel op een veel actievere, gefocuste manier naar het
antwoord hebben gekeken.
Beweging.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Gezamenlijkheid en overleg, leren kijken en focussen op wat belangrijk is.
Competitie-/spelelement.
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Pijler 3 Variatie in de les

Pijler 3 Variatie in de les

36. Interventie:

38. Interventie:

Moeilijke som

Voorkennis activeren in carousselvorm

Wat		

Wat		

Excelleren

Zichtbaar maken van (voor)kennis over onderwerp, waarbij leerlingen mogen lopen in carrouselvorm.

Hoe		
Aan het eind van de les een ingewikkeld(e) opgave/probleem geven waar de leerlingen heel goed over
moeten nadenken, meer (extra) stappen moeten zetten, out of the box moeten denken. Ook benoemen dat
dit een hele lastige opgave is en dat veel denkwerk vraagt. Diegene die het goede antwoord heeft krijgt een
lolly of bijvoorbeeld een bonuspunt op de toets.

Hoe
•
Leerlingen in groepjes van drie of vier aan een tafel. Per groep een opdracht en een vel papier (A3 op
tafel, of flip-over vellen aan de muur).
•
Leerlingen noteren alle kennis/antwoorden/.. die ze hebben.
•
Groepjes schuiven door naar volgende tafel/flip-overvel, lezen opdracht en het ingevulde A3. Vullen A3
vervolgens aan.
•
Doorschuiven totdat alle groepje de opdrachten hebben gedaan en weer zijn terug gekeerd bij de
oorspronkelijke tafel met opdracht/flip-overvel.
•
Ieder groepje vat de uitkomst samen en deelt dat plenair met de klas.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Een flink aantal leerlingen doen hun best om er echt achter te komen. Ze kunnen verder komen dan ze ooit
gedacht hadden. Als het niet lukt worden ze er niet heel erg onzeker van (‘dit was ook extra moeilijk’).
Uitdagen, onderzoekend leren.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Dieper leren, activeren (voor)kennis, toetsen wat er aan kennis is. Energie in de groep.
Beweging bij het leren, actieve vorm, leren door doen.

Pijler 3 Variatie in de les

37. Interventie:

De jongens tegen de meisjes

Wat		
Toetsen (reproductie) van kennis d.m.v. spelvorm.
Hoe		
Jongens bij elkaar, links in het lokaal. Meisjes bij elkaar, rechts in het lokaal.
Opdracht voor de twee groepen: schrijf zoveel mogelijk (Duitse/Franse/Engelse…) steden/dieren/.. op (in de
betreffende moderne vreemde taal). Zonder bronnen te raadplegen.
Plenair: één meisje en één jongen voor het bord. Om de beurt noemt iedere groep een stad, dier,.. en geeft
aan hoe dit te spellen. Alleen goed gespelde antwoorden blijven staan. De groep met de langste lijst, heeft
gewonnen.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Overzicht van wat leerlingen aan kennis kunnen
reproduceren.
Energie in de groep.
Competitie-element.
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Pijler 4 Reflectie uitlokken

39. Interventie:

Beheersing van de stof

Wat		
Leerling laten realiseren hoeveel hij van de leerstof beheerst en wat hij nog niet beheerst door middel van
Socrative.
Hoe
•
Socrative
•
Docent maakt online vragen over de lesinhoud/ over het leerproces/ over leerstofbeheersing.
•
Start met de vragen over de inhoud en de leerling geeft zich een cijfer over de leerstofbeheersing.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerlingen weten wat hij wel/niet van de leerstof beheerst.
Actieve vorm om te reflecteren.

Pijler 4 Reflectie uitlokken

40. Interventie: De kern samenvatten
Wat		
De kern van de les samenvatten door middel van what’s app of twitter bericht.
Hoe		
Tijd geven om over de kern na te denken. Leerlingen pakken telefoon en kiezen een medeleerling uit in de
klas om het bericht naar te sturen. Ze versturen een what’s app naar de gekozen leerling.
De ontvanger moet inhoudelijk reageren op het bericht. Dit kan eventueel ook met een ‘groeps app’.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Korte samenvatting van de belangrijkste lesstof.
Vraagt geen lange formulering, maar juist beknopte samenvatting, gericht op kernwoorden.

Pijler 4
Reflectie uitlokken

Pijler 4 Reflectie uitlokken

41. Interventie: Dieper leren m.b.v. de ‘prop’
Wat		
Leerlingen laten realiseren wat ze (meer) weten/ beheersen d.m.v. een ‘verrassende’ opdracht
Hoe		
Docent geeft opdracht/laat de kern van de lesstof samenvatten/… en laat de leerlingen uitkomst ervan op
een proefwerkvel noteren (met naam erop).
Als iedereen is uitgeschreven geeft de docent de opdracht om van het vel een prop te maken en die op zijn/
haar tafel te gooien en zegt daarbij: ’Alleen de proppen die op de tafel belanden worden gelezen!’ Als de
leerlingen zijn uitgegooid geeft de docent dezelfde opdracht opnieuw. De uitwerking moet verschillen met
die van de prop. De docent geeft daarbij als motivatie: de voor de hand liggende antwoorden/uitwerking/
kennis hebben we nu. Nu gaan we echt nadenken!’
Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerlingen weten wat ze (meer) beheersen en zien dat er meer is dan het eerste antwoorde/de eerste
uitwerking/..
Zich meten aan anderen, beweging bij het leren.
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Pijler 4 Reflectie uitlokken

Pijler 4 Reflectie uitlokken

42. Interventie: Luisterend oor

44. Interventie: Bluffen

Wat		
Na de les een luisterend oor bieden voor de oorzaak van ongewenst gedrag. Begrip tonen.

Wat		
Analyse maken ‘hoe sta ik ervoor?’

Hoe		
Leerlingen vertoont storend gedrag. Docent toont geen emotie en vraagt de leerling na de les zich te melden.
Individueel spreekt de docent met de leerling met als boventoon begrip/opbouwend en verplaatsen in
iemands keuze (i.p.v. repressief/boos). Leerling voelt zich gehoord.

Hoe		
Alle leerlingen gaan staan. Docent heeft een aantal
vragen en stelt ze één voor één. Als een leerling het
antwoord op een vraag niet weet gaat hij (tijdelijk)
zitten en noteert de betreffende vraag. Diegene die
het wel weet blijft staan. 			
Als je het niet weet mag je ook bluffen en dus blijven
staan. De docent kiest iemand om het antwoord te
geven. Als dan blijkt dat je gebluft hebt zit je voor de
rest van de tijd op je stoel.
Aan het eind: reflecteer je op de vragen op papier,
waarvan je de antwoorden dus niet wist (vb zijn het
meer woorden of is het meer grammatica?)

Uitkomst en ‘jongenselement’
Leerling krijgt inzicht in keuzes van de docent en de docent maakt contact met de leerling op een
opbouwende manier. Deze feedback zou kunnen leiden tot reflectie of een bewustwording van gedrag.
Niet ingrijpen wanneer agressie hoog is/kan zijn. Niet corrigeren wat niet goed ging, maar proberen te
verplaatsen in de ander en nieuwsgierig zijn naar hoe de leerling het beleefd heeft.

Pijler 4 Reflectie uitlokken

Uitkomst en ‘jongenselement’
Bewegen en erachter komen wat ze wel niet weten/kunnen.
Bewegingselement, spelelement, competitievorm.

43. Interventie: Stickeren
Wat
Hoe		
Stap 1: Inleiding - Bespreek aan de hand van onderwerpen/thema’s die behandeld zijn wat leerlingen
belangrijk en minder belangrijk vonden en waar ze vragen over hebben. Werkwijze: iedere leerling heeft drie
kleuren stickers. Hang flappen op met de onderwerpen. Elke leerling plakt de stickers op de flappen (blauw,
rode, gele) om aan te geven of hij iets belangrijk vindt, minder belangrijk en waar nog vragen over zijn
(categorieën naar eigen inzicht aanpassen, kan ook: ‘weet ik veel/weinig van, heb ik vragen over’)

Pijler 4 Reflectie uitlokken

45. Interventie: Positie innemen, beelden, objecten
Wat		
Letterlijk zichtbaar maken wat leerlingen weten, denken, vinden, voelen… en daarover doorpraten

Stap 2: Stickers plakken. Vraag iedere leerling de stickers op de relevante plekken te plakken.

Hoe		
De docent stelt reflectievragen.
Hij/zij laat de leerlingen niet meteen antwoorden maar positie innemen (op een lijn, in hoeken, in
opstellingen..), of laat ze nadenken m.b.v. objecten, beelden…
Naar aanleiding van hun positie, object, beeld, laat de docent de leerlingen toelichten of met elkaar
overleggen.

Stap 3: Bespreken. Wat valt op? (waar staan meeste/minste stickers?). Waar zijn veel verschillende stickers
geplakt? Vraag enkele leerlingen om toelichting te geven.
Uitkomst en ‘jongenselement’
Reflecteren op behandelde leerstof, kennis delen, kennis verwerken, stofbeheersing nagaan.
Actieve vorm, leren door doen.

Uitkomst en ‘jongenselement’
Inzicht in wat leerlingen weten, denken, vinden, voelen.
Reflectie door beweging, minder (puur) verbale vorm.
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