
Terwijl het (wiskunde)onderwijs steeds meer online gaat, blijft het toch heerlijk om af 
en toe ouderwets te knippen en te plakken met je leerlingen. In dit artikel beschrijft 
Desiree van den Bogaart hoe je de ‘gouwe ouwe’ mini-LOCO (wie is er niet groot 

mee geworden?) kunt omzetten naar een werkvorm met papier, pen en schaar.

Going LOCO

Desiree van den Bogaart

De kracht van eenvoud
Ik ben dol op werkvormen en spelletjes. Soms kom ik 
ergens een interessante activiteit tegen en dan sla ik die 
op in mijn mentale archief om hopelijk nog een keer uit 
de kast te kunnen trekken voor gebruik in het wiskunde-
onderwijs. Zo ontstond destijds de werkvorm Legoman[1] 
en speel ik sinds een paar jaar wanneer het even kan 
Bingo om voorkennis op te halen of de stof juist samen te 
vatten. Ook mini-LOCO[2] is er zo één, die al een tijdje op 
mijn wensenlijstje stond om in te zetten. Ik ga er voor het 
vervolg van dit artikel van uit dat het spel bekend is bij 
de lezer, vraag anders even aan een collega of een andere 
volwassene of die je bijpraat.
Collega-lerarenopleider Luuk Hoevenaars liet me jaren 
geleden al zien hoe hij met basisdoosjes mini-LOCO, zie 
figuur 1, die hij op Marktplaats had gekocht, het spel 
speelde bij vakken als Geschiedenis van de wiskunde en 
Dynamische systemen op de Hogeschool Utrecht. Wie 
lid is van de Facebookgroep Leraar Wiskunde en/of de 
Wageningse Methode kent, is waarschijnlijk bekend met 
het werk van Henk Reuling, die een digitale versie van 
mini-LOCO heeft gemaakt en daar al voor vele onder-
werpen en niveaus spellen bij heeft ontworpen. Maar ik 
wilde zelf het liefst een papieren versie, die laagdrempelig 
is in gebruik: geen basisdoosjes of computers nodig. 
De kracht van een goede werkvorm zit vaak in de eenvoud. 
Bij mini-LOCO is dat wat mij betreft: het werken met 
concreet materiaal en het zelf-controlerende aspect.[3] Een 
nadeel van mini-LOCO is dat het in principe een repro-
ductief karakter heeft. De ontworpen spellen testen of 
bepaalde kennis of vaardigheden bij de speler aanwezig 
is. Dat laatste wilde ik aanpassen in mijn werkvorm en 
dus ook het gebruik van basisdoosjes (of computers) 
vervangen door papier, pen en schaar.

figuur 1

De papieren versie
Een ervaren docent weet dat je, als het even kan, de 
leerlingen zoveel mogelijk zelf moet laten doen. Om 
het reproductieve gehalte van het spel te verkleinen en 
tegelijkertijd mijzelf een hoop voorbereidend werk te 
besparen, heb ik ervoor gekozen om de leerlingen zelf voor 
elkaar spellen te laten ontwerpen en die meteen te laten 
spelen. Ik voorzag dat dit nog wel wat gedoe zou kunnen 
opleveren bij het maken van een kloppend patroon op de 
achterkant van de genummerde kaartjes, want dan moet je 
rekening gaan houden met het spiegelbeeld. Het gekleurde 
patroon heb ik daarom vervangen door een zin. Daaraan 
kun je immers ook zien of die klopt: als je de woorden 
van een zin in een andere volgorde legt, krijg je over het 
algemeen onzin. De les waarin ik deze werkvorm voor het 
eerst heb gebruikt, ging over statistiek: betrouwbaarheids-
intervallen en aanverwante begrippen. Statistiek is een 
relatief talige tak van de wiskunde. Daarom koos ik ervoor 
om de leerlingen zelf omschrijvingen te laten bedenken bij 
een aantal door mij voorgeschreven begrippen. Je kunt er 
ook voor kiezen om ze zelf korte opgaven met antwoorden 
te laten bedenken, bijvoorbeeld over de rekenregels, verge-
lijkingen oplossen of de afgeleide functie. Ter voorbereiding
heb ik een selectie gemaakt van twaalf begrippen (dat 
had uiteraard ook een ander aantal kunnen zijn) en ze in 
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een tabel geplaatst, zie figuur 2. Elk groepje kreeg twee 
exemplaren van deze tabel: een op gekleurd en een op wit 
papier. De gekleurde tabel fungeerde als het ware als de 
basisdoos en de witte tabel werd opgeknipt tot kaartjes 
waarmee geschoven kon worden.

figuur 2 Tabel met twaalf begrippen uit de statistiek

Leerlingen aan de slag
Vervolgens was het de beurt aan mijn leerlingen om in 
actie te komen. Zij bedachten met hun groepje een leuke 
zin van precies twaalf woorden. Afhankelijk van je klas 
moet je even letten op hoe je instrueert waar de zin 
aan moet voldoen, zodat het ook echt leuk blijft. Mijn 
leerlingen schreven echt schattige zinnen zoals ‘Het is 
geen doei of dag maar tot ziens met een glimlach’, zie 
figuur 3. Vervolgens moesten ze twaalf omschrijvingen 
bedenken voor de gegeven begrippen en die op de juiste 
plaats in de witte tabel schrijven. Daarna werden de witte 
kaartjes uitgeknipt (met weglating van de voorgedrukte
 woorden, die dus expres niet midden in de vakjes staan!) 
en op de juiste plek op de gekleurde tabel gelegd. En 
dan de truc: de leerlingen draaiden de beschreven witte 
kaartjes om, zodat de lege kant naar boven lag, en 
schreven hun zelf bedachte leuke zin op de twaalf kaartjes, 
in de goede volgorde leesbaar, van links naar rechts, van 
boven naar beneden. Klaar is de mini-LOCO.
Elk groepje schudde de zelfgemaakte kaartjes weer door 
elkaar en de stapeltjes werden gerouleerd in de klas, 
zodat iedereen de stapel kaartjes van een ander groepje 
had. Met de nieuwe kaartjes gingen de leerlingen weer 

zoeken welk kaartje bij welk begrip hoorde, en toen alle 
kaartjes gelegd waren, konden ze controleren of er een 
lopende zin was ontstaan, door de kaartjes om te draaien. 
Eventuele fouten werden verbeterd.

figuur 3 ‘Het is geen doei of dag maar tot ziens met een glimlach’

Afronding
Nadat alle groepjes klaar waren, hebben we nog 
klassikaal een nabespreking gedaan. De groepjes gaven 
feedback aan de makers van het spel dat ze gespeeld 
hadden. Soms waren ze het niet helemaal eens met een 
omschrijving van een begrip, soms hadden ze er een vraag 
over, of soms gaven ze elkaar een compliment. Dat gaf 
nog een mooie, genuanceerde discussie over bepaalde 
begrippen. Tot slot deden we een rondje waarbij alle 
gemaakte zinnen werden voorgelezen, wat een vrolijk 
besluit was van deze werkvorm. In vroeger tijden zou 
ik leerlingen gevraagd hebben het resultaat met lijm of 
pritstift in hun schrift te plakken, maar nu maakten ze er 
een foto van met hun mobiele telefoon. Wat niet veranderd 
is: aan het einde van de les een rondje maken langs alle 
groepjes met de papierbak.

Noten
[1]  Bogaart, D. van den (2012). Legoman. 
 Euclides, 88(5), 238-239.
[2] https://www.locoleerspellen.nl 
[3] LOCO staat voor Leren-Oefenen-Controleren- 
 Ordenen
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