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WERKVORM: WIE IS DE MOL?
Een verrassende werkvorm kan heel motiverend zijn voor leerlingen om enthousiast 
aan de slag te gaan. Maico Burger bespreekt een werkvorm die hij baseerde op het 
bekende tv-programma Wie is de mol?. Hanteer je ook wel eens een verrassende 
werkvorm? De redactie nodigt je uit je ervaringen met ons te delen.

Maico Burger

Met een 4-havoklas wiskunde B had ik het vaak over 
het tv-programma Wie is de mol?. Wie wordt verdacht 
en waarom? Elke week maakten we de balans op: wie 
wordt er verdacht de mol te zijn en wie vooral niet. Leuk 
om tegen het einde van het achtste lesuur over te praten, 
maar ik wilde er meer mee doen.

Televisieprogramma
In het programma voert een team van tien bekende 
Nederlanders opdrachten uit. Met het goed uitvoeren van 
de opdrachten kunnen de kandidaten geld verdienen voor 
de pot. Dit gaat echter niet gemakkelijk: één van de tien 
kandidaten is de mol. De mol moet ervoor zorgen dat er 
zo weinig mogelijk geld in de pot komt. Hij heeft de rol 
van saboteur. De mol zorgt er natuurlijk voor dat dit zo 
min mogelijk opvalt. Als kandidaat moet je de mol zien te 
vinden. Als jij degene bent die dat het beste doet win je 
het spel en het geld in de pot. Ik besloot het televisie-
programma in een werkvorm om te zetten.

Hoe werkt het?
De leerlingen spelen het spel in groepjes van acht. Ze 
kunnen verschillende rollen krijgen: notulist, kandidaat 
en mol. Ieder heeft zijn eigen taken. Deze rollen worden 
willekeurig verdeeld: 
ik heb alle rollen 
op strookjes papier 
geschreven en de 
leerlingen trekken 
allemaal een strookje. 
Per groep zijn er 
twee notulisten, één 
mol en vijf kandi-
daten. Als er een 
groep van zeven zou ontstaan is er een kandidaat minder. 
Elk groepje krijgt acht opdrachten, een paar heb ik zelf 
verzonnen en andere heb ik overgenomen uit, onder 
andere, examens. Elke opdracht is maximaal tien punten 
waard. De groep met de meeste punten wint. De mol 
wint als hij niet is ontdekt door een meerderheid van het 
groepje, de kandidaten winnen als zij de mol ontmas-
keren. Deze werkvorm vind ik het meest geschikt om de 
geleerde leerstof te herhalen ter voorbereiding van het 
schoolexamen.

Ervaringen
De leerlingen gaan eerst heel stil en individueel aan de 
slag met de opgaven, maar als na een tijdje blijkt dat 
ze er zelf niet uitkomen vragen ze hulp aan elkaar. Er 
wordt overlegd over de opgave en uitwerking en de eerste 
opdrachten worden bij mij ingeleverd. Nadat er een paar 
opgaven zijn ingeleverd, is er op het bord een tussenstand 
ontstaan en worden de leerlingen fanatieker. De groep 
die voorstaat wil voor blijven staan en de groep die achter 
staat wil zo snel mogelijk opgaven inleveren om eerste 
te worden. Ondertussen wordt overlegd wie de mol kan 
zijn. ‘Nee’, wordt er gezegd, ‘hij is het niet, hij is veel te 

goed aan het werk 
met die opdracht’, en: 
‘Hij kan het wel zijn, 
de opgave die we net 
hebben ingeleverd 
was bijna helemaal 
fout en die had hij 
gemaakt’, waarop een 
ander weer reageert 
met: ‘Misschien ben je 

zelf wel de mol als je zo naar een ander wijst.’ De laatste 
opmerking is typisch voor het spel, waar alles wat gezegd 
wordt dubbel kan zijn en gebruikt kan worden om zelf niet 
verdacht over te komen.
Als de tijd om is, wordt er gestemd over wie de mol is. In 
één groep zijn de meningen verdeeld. Twee kandidaten 
blijken het goed te hebben. In de andere groep is het 
bijna unaniem, iedereen stemt op één leerling, behalve 
hijzelf. Hij heeft namelijk veel slordigheidsfouten gemaakt 
en heeft geen opdracht helemaal afgemaakt en ingele-

DE MOL: ‘IK HEB HEEL LANG OVER EEN OPDRACHT 
GEDAAN EN BEN ZELFS NAAR U TOEGELOPEN OM 
TE VRAGEN HOE HET ZAT, MAAR EIGENLIJK HAD IK 

HET ALLANG GEZIEN.’
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verd, zeggen de groepsleden. Als ik vraag of de mol 
wil opstaan, staat er een leerling op die door niemand 
verdacht werd. Als ik hem vraag wat hij dan als mol heeft 
gedaan zegt hij: ‘Ik heb heel lang over een opdracht 
gedaan en ben zelfs naar u toegelopen om te vragen hoe 
het zat, maar eigenlijk had ik het allang gezien. Ik heb 
net gedaan of ik het niet zag. En ik heb expres verkeerd 
afgerond bij de sinus, waardoor het eindantwoord fout 
is. Alleen de tweede opdracht heb ik per ongeluk perfect 
ingeleverd, het was de bedoeling hem fout in te leveren, 
maar blijkbaar was hij toch wel goed. Dat maakte me wel 
minder verdacht natuurlijk. Daarna heb ik bij een andere 
opdracht de goede antwoorden doorgestreept en foute 
antwoorden opgeschreven. Dat maakte de andere score 
van tien punten voor de tweede opdracht weer een beetje 
goed.’ Deze mol had dus wel degelijk flink gesaboteerd, 
maar blijkbaar zonder dat de anderen het doorhadden.
De leerlingen hebben aan het eind van een middag een 
blokuur gewerkt aan de opgaven op een manier die zowel 
de leerlingen als de docent leuk vonden.

 vakbladeuclides.nl/932burger
Op de Euclides-site is het lesplan, de voorbereiding, 
de opgaven en de uitwerkingen van de werkvorm te 
downloaden.

Over de auteur
Maico Burger is docent wiskunde op de Goudse scholen-
gemeenschap Leo Vroman en auteur bij Moderne 
Wiskunde.
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