
 
Verkorte handleiding 
Het Spel van Lesgeven (uitgave: CPS, 2010 / auteur: Jan Ausum) 

 
Het spel is bedoeld voor: 

- leraren in de bovenbouw van het primair onderwijs 
- leraren in het voortgezet onderwijs 
- leraren in de bve. 

 
Het doel van het spel is: 

- oefenen met lastige, veelvoorkomende situaties in de klas en/of 
- reflecteren op het eigen gedrag 

zodat je meer grip krijgt op lastige lessituaties. 
 
Het spel kan op diverse manieren gespeeld worden: 

- individueel 
- met een collega 
- met een coach 
- in een groep met een begeleider. 

 
De handleiding beschrijft vele spelvormen, voor starters en voor gevorderden: 

- De spelvormen voor individuen en voor tweetallen (met een collega of met een coach) laten 
de leraar vooral reflecteren. De kaarten vormen dan steeds de gespreksstof. De kaarten 
worden op heel diverse manieren gebruikt, de handleiding bij het spel geeft aanwijzingen. 

- De spelvormen voor de groep met een begeleider laten de groep veel oefenen en 
rollenspellen spelen (waarbij er 1 de leraar is en een groepje medespelers de leerlingen). 
 

De handleiding beschrijft 1 complete spelvorm (voor 10 of meer personen, van wie 1 spelleider) 
waarvoor minstens een uur uitgetrokken moet worden (het liefst een dagdeel): 

- Stap 1: kennismaking of opwarmronde. 
- Stap 2: álle kaarten worden overzichtelijk en per set op tafel(s) uitgespreid. 
- Stap 3: maak teams van 3 personen. 
- Stap 4: elk teamlid krijgt een rol: leraar, bronzoeker, coach. 
- Stap 5: de ‘leraar’ uit elk team kiest een lessituatiekaart die hij met z’n team gaat 

bespreken. 
- Stap 6: de ‘coach’ is degene die de ‘leraar’ bevraagt (hoe ga je hiermee om? Waarom? Wat 

zijn je mogelijkheden?). De bronzoeker zoekt (op de tafels) kaarten (interventie-, coach- 
of perspectiefkaarten) die de coach helpen. 

- Stap 7: de betreffende lessituaties worden plenair uitgespeeld. Er is daarbij een 
rolverdeling. 1 groep levert de leraar (met zijn lessituatie), 1 groep levert de leerlingen, 1 
groep levert de jury die achteraf feedback geeft. 

- Stap 8 en 9: daarna worden de ‘volgende’ lessituaties door de ‘volgende’ leraren 
uitgespeeld, de posities schuiven als het ware door. 

- Stap 10: eventueel kunnen de punten die de jury’s hebben gegeven opgeteld worden. De 
spelleider kan een prijsje uitloven voor de winnende groep. 

 
Tot slot: het spel levert in een groep ontzettend veel gespreksstof op! De lessituatiekaarten geven 
herkenning, de interventiekaarten geven heel concrete handreikingen (zó ga je daarmee om), de 
coachkaarten helpen te reflecteren en naar nieuwe oplossingen te zoeken, de perspectiefkaarten 
helpen een niveau dieper te gaan en beter inzicht te krijgen.  
Samen reflecteer je én leer je van elkaar!    KIJK OP WWW.CPS.NL/UITGEVERIJ  


