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Legoman
[ Desiree van den Bogaart ]

Tijdens mijn studie wiskunde was ik op 
excursie bij een bedrijf in Den Haag. Als 
kennismakingsactiviteit speelden wij toen 
legoman, een spel waarbij we in groepjes een 
bak LEGO! kregen en zo snel mogelijk een 
mannetje moesten nabouwen dat in een 
andere ruimte lag. Ieder lid van het groepje 
mocht een keer gaan kijken bij het mannetje 
en kon dan aan de groep vertellen wat hij 
had gezien. De werkvorm maakte indruk 
op mij, door de eenvoud en de e!ectiviteit. 
Van de presentatie van de rest van het bedrijf 
kan ik me weinig meer herinneren, behalve 
het uitzicht over Den Haag vanuit de 
vergaderzaal.
Dat maken we in het onderwijs natuurlijk 
regelmatig mee: je verzorgt een prachtige 
les, maar de leerlingen onthouden alleen 
dat je nieuwe schoenen aan had die dag. 
Conclusie: legoman moet worden ingezet in 
de wiskundeles.

Activerende didactiek
Eind vorig jaar kreeg ik lesbezoek van mijn 
leidinggevende. Ik werkte nog niet zo lang 
aan de Hogeschool van Amsterdam en wilde 
een visitekaartje afgeven van mijn ideeën 
over activerende didactiek. Ik gaf een eerste-
jaarscollege analyse. Op het programma 

Op de NVvW-studiedag in november 2012 heb ik een workshop gegeven over een 

werkvorm die ik afgelopen jaar heb ontwikkeld: legoman. De reacties van de 

deelnemers waren positief, wat maakt dat ik de werkvorm langs deze weg met een 

breder publiek wil delen. In dit artikel vertel ik hoe de werkvorm is ontstaan, hoe 

het werkt en wat je er mogelijk zelf mee kunt doen in je wiskundeles. Aan het eind 

noem ik nog enkele ervaringen van deelnemers aan de workshop, die mij daarvan 

inmiddels op de hoogte hebben gesteld.

van die les stond het bewijs van de limiet: 
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Nu is mijn ervaring dat het goed te doen is 
iets dergelijks klassikaal uit te leggen, maar 
als het gaat om het laten reproduceren van 
bewijzen door studenten, wordt het meestal 
domweg uit het hoofd geleerd in plaats van 
het bewijs echt te proberen te begrijpen. 
Ik wilde ze juist het bewijs zelf laten 
doorgronden, in de hoop dat het dan beter 
zou beklijven. En ze bovendien de ervaring 
laten opdoen dat het beter werkt om je een 
bewijs eigen te maken, dan het stampen. 
Dit was het moment voor het debuut van 
legoman.
Het plan was op hoofdlijnen gauw gemaakt. 
Ik zou enkele exemplaren van het bewijs op 
de gang leggen en de studenten mochten 
maximaal één keer gaan kijken en zo 
proberen met elkaar het complete bewijs 
te snappen in tijd van een half uur. Omdat 
het risico bestond dat ze dit als te moeilijk 
zouden ervaren en het niet goed van de 
grond zou komen, kregen ze van mij een 
startkaartje (zie figuur 1) met een hint er 
op. Bovendien konden ze dat kaartje mooi 
bij mij inleveren als ze gingen kijken, zodat 
ik enig zicht had op de voortgang. En die 

kaartjes kon ik aan het eind weer gebruiken 
om door middel van loting te bepalen wie 
het bewijs klassikaal moest gaan uitleggen.

Pareltje
Het resultaat was een onverwacht groot 
succes. Mijn leidinggevende noemde het 
achteraf ‘een pareltje van een les’. We hebben 
samen uiteengerafeld in de nabespreking 
wat maakte dat het nou zo goed ging, want 
hoewel ik de les grondig had voorbereid, wil 
dat nog niet zeggen dat ik alles precies zo had 
voorzien en zo bedoeld had. Dit wil ik graag 
benadrukken, want het is vaak een kwestie 
van experimenteren en vervolgens zorgvuldig 
analyseren wat er is gebeurd in je les, om tot 
iets moois te komen dat je kunt herhalen.

De eerste conclusie in de nabespreking was 
dat de werkvorm zeer e!ectief was in het 
aanzetten tot waardevolle gesprekken over 
wiskunde. De wederzijdse afhankelijkheid is 
groot en onmiskenbaar. Je hebt de informatie 
van anderen nodig om zelf weer goede 
informatie voor de groep te kunnen halen. 
Je wilt begrijpen waar de anderen mee terug 
komen, want uiteindelijk zal je zelf het hele 
verhaal moeten kunnen navertellen. Er is dus 
duidelijk sprake van individuele aanspreek-
baarheid. Het zal toch maar gebeuren dat 
jouw kaartje uit de stapel komt!

Een tweede belangrijke observatie was 
dat er vanaf de eerste seconde actief werd 
deelgenomen door alle studenten. De reden 
bleek het startkaartje. Daar stond een plaatje 
op, dat de kern vormde van het bewijs. Het 
veroorzaakte gesprekken over de benodigde 
voorkennis, het maakte nieuwsgierig naar 
de rest en het maakte dat het groepje ook al 
aan de gang kon zonder dat er iemand al was 
gaan kijken of terwijl de eerste weg was. Het 
werkte zelfs zo motiverend, dat de meeste 
groepjes er toe aangezet moesten worden 

figuur 1
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om iemand voor het eerst te laten kijken. 
Ze wilden het eigenlijk zo lang mogelijk zelf 
doen. Deze situatie blijkt zich eigenlijk steeds 
voor te doen als ik de werkvorm toepas en 
dit krijg ik nu ook vaak te horen van collega’s 
die een keer legoman hebben gedaan in hun 
les.

Faalangst
Toen het half uur voorbij was, heb ik alle 
overgebleven kaartjes opgehaald van de paar 
studenten die niet bij het bewijs waren gaan 
kijken. Door middel van loting van alle 
startkaartjes werd bepaald wie er voor het 
bord moest komen. Deze student durfde niet 
goed, maar durfde ook niet echt te weigeren. 
Ik kon haar overhalen, door te zeggen dat 
als ze echt vast zou lopen, zij een volgend 
kaartje uit de stapel mocht trekken om te 
bepalen wie haar zou aflossen voor het bord. 
Dat werkte erg goed. Bij de workshops op 
de studiedag kreeg ik meermaals de vraag 
of deze werkvorm niet een probleem is 
voor faalangstige kinderen. De genoemde 
oplossing werkt prima.
Daarnaast had ik tijdens de les rondgelopen 
en de studenten die wiskundig wat minder 
sterk zijn aangesproken om te overleggen 
hoe ze toch konden bijdragen. Bijvoorbeeld 

door als eerste te gaan, als ‘verkenner’, of 
door als gespreksleider op te treden. Tijdens 
de workshops merkte een deelnemer op dat 
deze werkvorm, ondanks dat het een groeps-
activiteit is, ook ruimte laat om binnen de 
groep op je eigen manier te werken. Als je 
zo min mogelijk informatie van de gang wilt 
hebben en zo ver mogelijk zelf wilt komen, 
dan kan dat.

Meer ervaringen
In de loop van het jaar heb ik bij meerdere 
colleges legoman gespeeld. Bij een voortgezet 
analysevak, bij meetkunde en zelfs een keer 
met de legoblokjes van mijn kinderen bij 
een college vakdidactiek over ruimtelijk 
inzicht. Het was telkens een succes. Tijdens 
de workshops op de studiedag heb ik met 
de aanwezige wiskundedocenten nagedacht 
over hoe deze werkvorm toe te passen is met 
klassen die niet met bewijzen bezig zijn. Er 
kwamen ideeën zoals:
 " Uitwerkingen op de gang van een 

(proef-)toets.
 " Uitleg op de gang van hoe een boxplot 

getekend moet worden. Het startkaartje 
zou dan iets kunnen zijn als in figuur 2.

Inmiddels heb ik van een aantal deelnemers 
de eerste ervaringen binnen:

 " een vwo-5 klas heeft de stelling van 
Pythagoras bewezen met behulp van 
figuur 3 (hetzelfde bewijs als in de 
workshop van de studiedag);

 " een andere vwo-5 klas heeft een 
gemaakt schoolonderzoek ingezien 
doordat de juiste uitwerkingen op de 
gang hingen;

 " een vwo-3 klas heeft de abc-formule 
geleerd via legoman.

Ik heb nog geen ervaringen van vmbo- 
of havo-klassen gehoord. Het idee 
van de boxplot kwam juist van enkele 
vmbo-docenten. Het lijkt mij dat het 
goed mogelijk is, mits de activiteit en de 
uitleg goed op het niveau van de leerlingen 
zijn afgestemd. Ik hoop gauw dergelijke 
berichten van collega’s te ontvangen.
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