
Desiree van den Bogaart

Bekende gezelschapsspelletjes kun je met een beetje creativiteit prima inzetten in 
het onderwijs. In dit artikel beschrijft Desiree van den Bogaart hoe het ouderwetse 

spel bingo op een onverwachte manier door een docent kan worden ingezet in de les, 
met veel mooie interactie met de leerlingen tot gevolg.

Bingo!

Bekend verhaal
We kennen allemaal het spel bingo, waarbij je een kaart 
met daarop 25 getallen tussen 1 en 75 vol moet zien te 
krijgen (of een rijtje of een kolom of ...). Dat speel je op 
kinderfeestjes tot een bepaalde leeftijd en daarna een tijd 
niet en daarna weer wel als je op bezoek bent bij opa en 
oma in het bejaardenhuis.

figuur 1 Een ouderwetse bingomolen

We kennen waarschijnlijk allemaal ook wel varianten. Bij 
ons in de buurt kun je (als er geen corona-maat-
regelen zijn) één keer in de maand disco-bingo spelen. 
Dan worden er muziekfragmenten gedraaid die je moet 
zien te herkennen en na een blik op de meegeleverde 
legenda ‘oh dit is volgens mij Ed Sheeran, die staat op 
nummer 17’ kijk je vervolgens of jij 17 op je bingokaart 
hebt. Valse bingo betekent daar liedje zingen, dus hilari-
teit gegarandeerd. (Ik kan niet wachten tot we weer 
mogen.) Bij jaarlijkse evenementen zoals Prinsjesdag en 

het Songfestival zijn er speciale bingokaarten te vinden 
op sociale media waarmee je veelgehoorde uitspraken 
van de tv-commentatoren kunt aanstrepen. Bij ons thuis 
werd onlangs ook hartelijk gelachen om een zogenaamde 
Puberbingo, zie figuur 2, die inmiddels toch ook wel heel 
herkenbare uitspraken bevat.

figuur 2 Puberbingo

Activerende werkvorm
In het boek Activerende werkvormen voor bètadocenten 
van Martin Bruggink[1] staat de bingo ook als werkvorm 
beschreven. Je bedenkt als docent opgaven die opgelost 
moeten worden. Leerlingen mogen zelf hun bingokaarten 
maken. De opgaven komen in willekeurige volgorde aan 
bod. Leerlingen maken de opgaven en hebben dan hopelijk 
de oplossing (op de juiste plek) op hun bingokaart staat. 
Als variant daarop kun je de leerlingen ook opgaven laten 
bedenken waarvan de oplossingen precies een aantal 
voorgeschreven getallen zijn. Deze vormen van bingo heb 
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ik ook wel gespeeld met mijn leerlingen, met name bij 
hoofdstukken over rekenen of algebra. Maar eigenlijk vind 
ik die Prinsjesdag-/Songfestival-/Puberbingo veel leuker 
en wilde ik die ook gebruiken in mijn wiskundeles. Nu 
werk ik inmiddels al jaren aan de lerarenopleiding, dus 
dat is een iets andere setting, maar mijn studenten geven 
aan dat ze mijn versie van bingo prima kunnen toepassen 
in het voortgezet onderwijs. Ook als ik wel eens een 
training over activerende werkvormen geef aan middel-
bare-schooldocenten van verschillende vakgroepen en 
dan deze bingo gebruik, is de reactie positief en zien niet 
alleen de collega’s van wiskunde het zeker zitten om er 
zelf mee aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?
Stel je voor dat je in klas 2 een hoofdstuk over meetkunde 
gaat behandelen en je wilt bij je leerlingen de al bekende 
meetkundekennis uit klas 1 peilen en opfrissen. Geef je 
leerlingen eerst de opdracht om zelf een bingokaart te 
maken van 9, 16 of 25 vakjes (of geef ze een kopietje van 
een lege bingokaart die je zelf hebt voorbereid, zie figuur 3,
dit is een bingokaart die ik zelf gebruikt heb bij het 
onderwerp kansrekening). Vervolgens schrijven ze in de 
vakjes begrippen die zij kunnen bedenken bij het onder-
werp meetkunde. Bijvoorbeeld: hoek, evenwijdig, graden, 
oppervlakte, et cetera. Ik laat mijn studenten altijd hun 
kaart zoveel mogelijk zelf vullen, maar je kunt ze hierbij 
ook laten samenwerken. 

Daarna begin jij aan je klassikale herhaling van de lesstof. 
Als jij een woord gebruikt wat de leerling op de kaart 
heeft staan, mag deze leerling het woord afstrepen. Ik ga 
meestal meteen voor de volle kaart, maar dat kun je ook 
in stapjes doen. Er wordt super goed geluisterd naar alles 
wat je zegt, zeker als er een kleine beloning op staat. Bij 
mijn (jong)volwassenen is de beloning meestal een echte 
kop cappuccino van de coffee-corner in de hal.
Maar nu komt het mooiste: als er woorden overblijven 
op de bingokaarten, die niet door jou zijn gezegd, dan 
kunnen de leerlingen je vragen gaan stellen. Ze formu-
leren de vraag dan zo, in de hoop jou te verleiden om in 
je reactie het door hun gezochte woord te gebruiken. Dit 
leidt tot een hele leuke interactie met de leerlingen, tot 
slimme vragen en soms nog slimmere antwoorden. Want 
als ik vind dat een student het er te dik bovenop legt, of 
ik wil het nog even uitstellen, dan omzeil ik soms in mijn 
antwoord het woord waarvan ik vermoed dat ze daarop uit 
zijn. Waarop die student dan gaat proberen met nog een 
slimme vraag te komen.
Deze vorm van bingo is naar mijn idee vooral geschikt om 
voorkennis mee op te halen, of om een samenvatting van 
de lesstof te geven aan het einde van een hoofdstuk. Ik 
hoef meestal niet te veel extra regels te geven zoals ‘de 
woorden de/het/een/in/op/etc mogen niet op je bingokaart’ 
maar dat kun je natuurlijk naar wens toevoegen. Nog 
een laatste praktische tip: laat de woorden bij voorkeur 
niet doorstrepen maar omcirkelen. Dat maakt het voor 
jou makkelijker om te controleren of het een goede bingo 
is. Dat moet bij de disco-bingo ook altijd, anders is het 
alsnog: liedje zingen.

Noot

[1]   Bruggink, M. (2017). Activerende werkvormen 
voor bètadocenten. Apeldoorn: Garant
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figuur 3 Lege bingokaart van een les over kansrekening
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