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Wat claimt de cover? 
Lesgeven is een geweldig boeiend en veelzijdig vak. Maar je maakt allemaal dagen mee 
dat je het even niet meer weet ….. 
Het antwoord is simpel: nog beter lesgeven. Aansluiten bij de leerlingen en krachtig 
ingrijpen als het nodig is. 
Oefening en reflectie helpen daarbij. Het biedt een schat aan praktische oefeningen. Het 
daagt zowel ervaren als beginnende leraren om nieuwe oplossingen te vinden. 
Kortom, genoeg redenen om dit spel zo vaak mogelijk te spelen. 
 
Over de schrijver(s): 
Jan Ausum is een, inmiddels, gepensioneerd onderwijsman met een ruime ervaring. 
Ook als coach en trainer in het onderwijs is zijn ervaring groot. 
 
Eerste indruk: 
Ik hou ervan. Een grote doos die me nieuwsgierig maakt. 
Binnenin een handleiding (16 pagina’s op A4) en 4 sets kaarten. 
Lessituatiekaarten (40) / Interventiekaarten (25) / Coachkaarten (25) en 
Perspectiefkaarten (10). 
In de handleiding vind je kopieerbare reflectiekaartjes. 
Het spel is degelijk uitgevoerd: de doos is zeer stevig en kaartjes van dik karton. Dit spel 
is vaak te spelen. 
 
Recensie: 
Hier komen twee takken van sport waarmee ik bezig ben bij elkaar: lesgeven en coachen 
van leerkrachten. 
Je kunt het spel op vier manieren spelen: 

- Individueel 
- Met een collega 
- Met een coach 
- In een groep met een begeleider 

Ik speel het spel individueel. 
 
Stap 1: 
Je begint met de lessituatie kaarten. Dat zijn er veertig. Aan de hand van vragen kun je je 
eigen top drie samenstellen. 
Ik kies voor de top drie bij de vraag: “Welke drie kaarten schrikken je het meest af?” 
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Een voorbeeld: “Je stuurt een leerling de les uit nadat hij tekeer is gegaan tegen een 
medeleerling. Wat er precies aan de hand is weet je niet, maar uitschelden tolereer je 
niet. De leerling voert je strafmaatregel opzichtig langzaam uit. De klas geniet van het 
spektakel.” 
De situaties zullen meer voorkomen in het V.O. maar zijn makkelijk te vertalen naar het 
Ba.O. 
 
Stap 2: 
Maak een top 5 van interventies uit de interventiekaarten (er zijn er 25) die je beter zou 
willen leren kennen (er zijn meer opdrachten in de handleiding te vinden.) 
Een voorbeeld: 
 Kaart 22: Onderhandelen. 
 Besef wanneer je over een onderwerp kunt onderhandelen. 
 Als je eenmaal eraan begint ga je door tot er resultaat is. 

1. Zeg dat je een gezamenlijke afspraak wilt maken. Achterhaal met een leerling 
of de klas wat er achter jullie standpunt zit : welk belang, welk gevoel en 
welke behoeften. 

2. Vraag de klas om een voorstel. 
3. Doe zelf ook een voorstel. 
4. Bespreek de voors en tegens 
5. Sluit af met het vastleggen van de afspraak: het contract. 

Op ieder kaartje staat een stappenplan bij de interventie. De interventies zijn praktisch 
en haalbaar. Veel weten we al maar het is goed ze in stappen terug te lezen. Ook vind je 
interventies die je niet gebruikt. Het spel nodigt uit toch te proberen. 
 
Stap 3: 
Kies een coachkaart (er zijn er 25) die je aanspreekt. 
Neem de punten door en betrek ze op je eigen situatie. 
Bijvoorbeeld kaart 10: Onderzoek of je manier van straffen effectief is. 
De tien vragen op deze kaart zetten je op zijn minst aan het denken. 

- Zijn je normen en eisen op een open, niet-vijandige manier besproken? 
- Ben je bij ordeproblemen ook bezig met andere oplossingen dan straffen? 
- Wordt na de straf het incident afgesloten en de relatie hersteld? 

Dingen die soms zo ingeslepen en vanzelfsprekend zijn worden hier naar voren gehaald. 
Spreekt het altijd wel voor zich wat we doen? Zouden we misschien niet anders willen? 
Honderden vragen uit de praktijk van alledag ….. 
 
Stap 4: 
Neem twee perspectiefkaarten (er zijn er 10) die je op jezelf wilt toepassen. 
De vraag is om deze in je eigen woorden om te zetten en daarbij je eigen situatie in het 
achterhoofd hebbend. 
Bijvoorbeeld kaart 8: Voor leerlingen fungeer je als een voorbeeld, of je wilt of niet. 
De vragen op deze kaart zijn makkelijk naar je eigen situatie te vertalen: 

- Doe je wat je zelf zegt in de klas? 
- Wat zegt je loopbaan, je deskundigheid en je liefde voor het vak over jou? 

 
De situaties met anderen (collega, coach, team met begeleider) liggen in het verlengde 
hiervan. In een veilige setting kun je met elkaar heel ver komen. 
De spelvormen voor gevorderden gaan dieper in op de kaarten. 



Conclusie : 
Voor elk wat wils klinkt een beetje nikserig en oppervlakkig. Dat is zeker niet zo. 
Dit spel kan je (als je al dan niet bent vastgelopen) verder helpen. Zonder softerigheid 
maar to the point en praktisch. 
Omdat je geen boek hoeft door te werken maar door de kaarten te scannen snel kunt 
kiezen kun je snel tot de kern komen. 
En omdat je de kaarten scant kom je soms tot onvermoede inzichten. 
Ik coach ook leerkrachten en ga het spel van de week op deze manier inzetten. 
Voor leerkrachtcoaches, teams en individuele leerkrachten een goede koop. 
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