
 

 

VIJFKAMP is een klassikale werkvorm, waarbij 2 tot 8 groepjes leerlingen het tegen elkaar opnemen. 

De winnende groep is de groep die als eerste vijf sterren verzamelt. 

Het spelbord bevindt zich bij de leraar. De groepjes zitten verspreid in de klas en komen af en toe naar 

het spelbord. In het begin plaatst ieder groepje zijn pion op een willekeurig vakje op het spelbord, maar 

niet op een vakje met een ster   of met een spiraal  . De leraar geeft aan iedere groep een 

eerste opgavekaart die overeenkomt met de kleur van dat vakje.  

Indien een groep een probleem heeft opgelost, komt de groep (of een afgevaardigde) naar het 

spelbord. Indien het antwoord fout is, krijgt de groep een nieuwe opgavekaart van dezelfde kleur. 

Indien het antwoord juist is, gooit de groep met een dobbelsteen en verplaatst zich zoveel vakjes over 

het spelbord.  

Indien een groep op een vakje met een spiraal   terechtkomt, gooit de groep opnieuw met de 

dobbelsteen en verplaatst zich zoveel vakjes over het spelbord.  

Indien een groep zich op een vakje met een ster  bevindt en de opgave correct oplost, behaalt de 

groep de ster van de desbetreffende kleur. De groep die als eerste vijf sterren behaalt, wint.  

 

Heb je niet veel tijd? Dan kan je het spel inkorten. Bijvoorbeeld:  

• De winnende groep is de groep met de meeste sterren op het moment dat de leraar het 

eindsignaal van het spel geeft. 

• Een groep kan op ieder vakje (en niet alleen op een vakje met een ster) een ster behalen.   

 

Wil je het leerrendement van het spel nog verhogen?  

• Laat de leerlingen vooraf kennismaken met heuristieken. 

• Laat leerlingen reflecteren over hoe ze (niet) tot een oplossing zijn gekomen.  

• Geef feedback of remediëring over de opgaven die leerlingen tijdens het spel niet hebben 

kunnen oplossen.   
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