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Het inkorten van lessen 
met De Zaken van Zwijsen

Zo kort je een les in op een verantwoorde 
manier
Wanneer je vindt dat een les Tijdzaken, Wereldzaken of 
Natuurzaken voor jouw groep te veel leerstof bevat, kun 
je ervoor kiezen de les te spreiden over twee lesuren. Of 
je kunt de les verantwoord inkorten.

Natuurlijk is spreiden over twee lesuren een bruikbare 
optie, want de methoden gaan uit van 15 lessen  
(en 5 toetsen) per vakgebied op jaarbasis. Een ver
dubbeling van het aantal lessen kan dus. 
Kies je voor inkorten van een les, dan is het handig om te 
weten welke onderdelen van een les behandeld moeten 
worden wil het vakgebied voldoen aan de kerndoelen. 
Daarvoor volgen hieronder enkele tips.

• De begrippen
De praktijk leert dat veel collega’s uitgebreid ingaan op 
alle begrippen. De begrippen worden dan gebruikt als 
uitgangspunt voor een uitgebreid klassengesprek. Kort 
aandacht besteden aan de begrippen die de leerlingen 
nog niet kennen is vaak voldoende. 

• Animaties en filmpjes
Bij de animaties en filmpjes is het goed mogelijk om je te 
beperken tot één animatie óf filmpje. Ieder fillmpje bevat 
namelijk voldoende informatie over het leerdoel van de 
betreffende les.

• Digibordopdrachten
Kies voor één digibordopdracht in plaats van alle 
digibordopdrachten. Een van de digibordopdrachten is 
een discussievraag. Die vraag heeft meestal betrekking 
op een onderwerp uit het domein ‘burgerschap’ en is 
daardoor los van de les of het thema op een ander 
moment in te brengen.

• Thuisinlog
Leerlingen kunnen thuis inloggen in de digitale les
omgeving. Je kunt er voor kiezen om de leerlingen 
huiswerk mee te geven. Laat ze voorafgaande aan de les 
de begrippen of de filmpjes thuis bekijken. En geef 
eventueel een passende vraag of opdracht mee.

• Extra
De weetjes en tips (onder de tab ‘extra’) en de plus
opdrachten (onder de tab ‘leerkracht’) zijn bedoeld als 
tempo en niveaudifferentiatie en dus niet bestemd voor 
alle leerlingen. Als een leerling klaar is met het doorne
men van het werkboek kan hij/zij daar zelfstandig aan 
gaan werken. De plusopdracht dit thema (onder de tab 
‘leerkracht’) leent zich vaak goed als opdracht voor een 
handvaardigheids en/of tekenles.

• Visueel inkorten
Klik op het vraagteken rechts onder op het scherm voor 
een duidelijke instructiefilmpje over het inkorten en 
aanpassen van de lessen.

https://www.youtube.com/watch?v=5sLMgqS0XiU

