
Werkvormen – Kies je vak

kies je vak 
Leerlingen ontdekken dat zij van elkaar verschillen, maar de 
gebruikers voor wie ze ontwerpen ook

Beschrijving
Een ruimte is ingedeeld in 
twee duidelijk van elkaar 
onderscheiden vakken. 
Bij elk vak hoort steeds 
een tegengesteld begrip, 
bijvoorbeeld ‘binnen 
spelen’ bij het ene vak 
en ‘buiten spelen’ bij het 
andere vak. Elke leerling 
gaat in het vak staan met 
de betekenis die het best 
bij hem/haar past. De 
docent geeft steeds twee 
nieuwe tegengestelde 

begrippen. De leerlingen kiezen steeds opnieuw een vak. Ze zien elkaar 
lopen en staan. Zo ontdekken de leerlingen wie wat voor dingen leuk 
vindt en hoe ze van elkaar verschillen.

De leerlingen kiezen eerst een paar keer zonder op anderen te letten. 
Bij de laatste keuzes kijken ze goed wie er in het andere vak staan 
en bespreken ze waarin ze van elkaar verschillen. Blijkbaar vindt niet 
iedereen hetzelfde leuk!

  Deelnemers

  
 

Klas

  Duur

  10 minuten

  Ontwerpvaardigheid

  Leef je in
       
  Ontwerpstap 
  Probleem verkennen

  Ontwerpervaring

 
 

Geen 
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Effect
Deze oefening helpt leerlingen zich in te leven in een ander. De 
verschillen tussen leerlingen zijn letterlijk zichtbaar waardoor ze elkaar 
beter leren kennen. Ook zullen zij beseffen dat er verschillen tussen 
gebruikers bestaan. De oefening versterkt tevens het groepsgevoel.

  Zonder Kies je vak     Met Kies je vak

Voorbeeld
In groep 7 van juf Daniëlle werkten de leerlingen aan het project ‘Een 
gymspel voor iedereen’. Ze moesten iets bedenken waardoor jongeren 
meer gaan bewegen. Omdat iedereen snel geneigd is om vanuit zijn 
eigen perspectief te denken, startte juf Daniëlle met de Energizer ‘Kies  
je vak’.

Door telkens twee tegengestelde begrippen voor te leggen werd al  
snel duidelijk dat er grote verschillen waren tussen de leerlingen.  
Enkele voorbeelden: computerspel-bordspel, individueel-groep en  
hond-kat. Vooral wanneer leerlingen bepaalde keuzes van anderen  
niet verwachtten, was de verbazing groot. 

‘Met dit soort verschillen moeten we straks wel iets doen, als we gaan 
ontwerpen. Want niet iedereen vindt hetzelfde leuk’, aldus Jasper.



Werkvormen – Kies je vak

Stap voor stap
 1   Bedenk minimaal tien tegengestelde begrippen-koppels. Kies deze 

koppels deels willekeurig en deels passend bij de ontwerpopdracht.
 
 2   Creëer in het lokaal twee ruimtes waar de leerlingen naartoe kunnen 

lopen: één vak voor de ene keuze en één vak voor de andere. 
Letterlijk met schilders tape twee vakken op de vloer maken, is het 
leukst. Maar de linker- en de rechterkant van een lokaal, werkt ook.

 3   Leg de leerlingen uit dat ze steeds kunnen kiezen uit twee 
tegengestelde begrippen. Vertel de leerlingen dat ze in het vak 
moeten gaan staan met het begrip dat het beste bij hen past.

 4   Voer de oefening uit. Noem de tegenstellingen en laat de leerlingen 
steeds naar het vak van hun keuze lopen. Nodig enkele leerlingen uit 
om te vertellen waarom ze in een bepaald vak staan. Bespreek ook 
de uitkomsten bij een opvallende verdeling.

 5   Ga alle tegenstellingen af. Nodig de leerlingen bij de laatste twee uit 
om goed te kijken wie er aan de andere kant staat.

 6   Laat leerlingen een tweetal vormen met iemand die aan de andere 
kant staat. Geef ze een paar minuten om de onderlinge verschillen  
te bespreken.

 7  Informeer centraal naar wat de leerlingen opviel.
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Voorbeelden van tegenstellingen

Binnen spelen Buiten spelen Lezen TV kijken

Individueel werken Samen werken Sinas Cola

Klimmen Kruipen Groen Blauw

Strand Zwembad Ochtend Avond

Zon Maan Touwtje springen Hinkelen

Rennen Huppelen Voetbal Hockey

Zacht Hard Schilderen Kleien

Computerspel Bordspel Rekenen Taal

Camping Hotel Licht Donker

Typen Schrijven Muziek Film

 

Tips
   Kies tegenstellingen waarvan je denkt dat er daadwerkelijk 

verschillen in voorkeur zullen zijn bij de beoogde gebruikers en/of in 
je klas. 

   Gebruik de tegenstellingen tussen leerlingen bij het indelen van de 
ontwerpteams. Laat elk tweetal een ander tweetal zoeken. Variatie in 
een team zorgt vaak voor een beter resultaat.

Materialen
   Tape en ruimte om twee vakken te maken
   (Zelfgemaakte) lijst met tegenstellingen

     Werkvorm behorend bij Your Turn © 2018 TUDelft
 Zie www.tudelft.nl/yourturn voor meer info 

 35 

Samenstelling en teksten: Remke Klapwijk, Niels van den Burg, Mathieu Gielen, Alice Schut, Maarten van Mechelen. De 
werkvorm Combineer-Fantaseer is ontwikkeld door Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer van Eurekianen, 
zie www.eurekianen.nl. 

met bijdragen van het Wetenschapsknooppunt Delft: Eveline Holla, Leon Dirks, Nadine Rodewijk. 

Tekstredactie: Niels van den Burg, Carla van den Brandt 

Fotografie: Ernst de Groot 

Illustraties in de werkvormen: Frank ten Hengel 

Vormgeving en overige illustraties: WIM ontwerpers 

Vormgeving leerlingmaterialen: Mahana Tuimaka 

 

Deze en andere leshandleidingen, werkvormen en overige materialen zijn te verkrijgen op de website van het 
wetenschapsknooppunt Zuid-Holland | TU Delft. Daar zijn ook andere lesmaterialen over Onderzoekend en Ontwerpend Leren 
zijn te verkrijgen:  

www.wetenschapsknooppuntzh.nl  
wetenschapsknooppunt@tudelft.nl 
 

 
 
Tekst onder Creative Commons licentie: Naamsvermelding — Niet Commercieel — Gelijk Delen 3.0.  
Voor gebruik van de foto’s: neem contact op met Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland | TU Delft 

Versie 1, december 2018 

 

Subsidieverleners: 

     

Onderzoekers: 

 

   

Primair onderwijs: 




