
Opdracht 

Ontwerp een circuit met keuzemogelijkheden 

 

 

Inleiding 

In de kleuterklas gebeurt het al: leerlingen kiezen een ‘hoek’ en gaan aan het werk. Waar de kleuters 
kiezen voor de poppenhoek of de bouwhoek, kiezen leerlingen in een circuit voor een thema of 
deelvaardigheid. Op deze manier werken de leerlingen gelijktijdig aan verschillende opdrachten, 
zodat zij zich optimaal kunnen bezighouden met de onderdelen waarin ze zich kunnen verbeteren en 
geen tijd hoeven te verspillen aan onderdelen die ze al beheersen. 

Doel opdracht 

Het ontwerpen van een circuit waarbij leerlingen kunnen kiezen voor verschillende ‘hoeken’ en het 
ontwerpen van verschillende opdrachten (in een volledige instructie) binnen deze hoeken. 
 
Stappenplan 

1. Kies een thema of hoofdstuk dat binnenkort aan de orde komt in één van je klassen. 
2. Bepaal binnen dit thema of hoofdstuk welke deelvaardigheden of subthema’s aan de orde 

komen in de hoeken. Kies minimaal 4 en maximaal 8 subthema’s. Gebruik hiervoor het 
lesboek of het lesprogramma. 

3. Maak voor elk subthema een opdracht in een volledige instructie. Denk na over de volgende 
vragen: Waarom moet een leerling dit doen? Wat moet de leerling doen? Hoe moet de 
leerling dit doen? Hoeveel tijd krijgt hij voor de opdracht? Wat doen we met de uitkomst? 
Wat moet de leerling doen als hij klaar is? 

4. Maak voor elk subthema een tweede opdracht in een volledige instructie. Denk na over het 
verschil met de andere opdracht binnen het subthema. Dit kan een verschil in niveau zijn, 
maar ook een verschil in het type opdracht of een verschil in wel/niet samenwerken. 

5. Bedenk: hoe meer opdrachten er zijn bij een ‘hoek’ (subthema) en hoe meer hoeken er zijn, 
des te meer keuze er is voor de leerling. Te veel keuze is echter vaak verwarrend. Houd 
maximaal 8 hoeken met maximaal 4 opdrachten per hoek aan.  

6. Print de opdrachten binnen één hoek op eenzelfde kleur papier. Zorg dat er tijdens het 
werken in het circuit niet meer dan vier leerlingen per hoek aan het werk zijn. 

Bronnen 

Ebbens, S. & Ettekhoven, S. (2005) Actief leren. Noordhoff Uitgevers BV. ISBN 9789001877712 
Ebbens, S. & Ettekhoven, S. (2005) Effectief leren. Noordhoff Uitgevers BV. ISBN 9789001815448 
Keijzer, J. e.a. (2016) Differentiëren in het talenonderwijs. Kleine ingrepen, grote effecten. Uitgeverij 
Coutinho. ISBN 9789046905456 


