
 

Bijlage tips oefening met gebruik van bordspellen 
 

Alle oefeningen zijn te spelen onder begeleiding, het liefst de leidinggevende. Aan de oefeningen 
kunnen twee tot zes mensen mee doen. Veelal is het niveau van de spellen aan te passen aan de 
behoefte. De spellen bieden een leuke ontspannende, afwisselende manier om te leren. Maak in de 
oefeningen gebruik van werksituaties waarbij de vaardigheden ingezet kunnen worden. 
 
Het grote rekenspel, Uitgeverij Scala 

https://scalaleukerleren.nl/rekenen/uitdagende-leerspellen/ 
Dit rekenspel is bedoeld om allerlei rekenonderdelen te oefenen. Er zijn twee spelkanten.  
Kant 1 richt zich op de onderdelen: plus en min, klok en kalender, geld, meten en de eerste tafels.  
Kant 2 richt zich op de onderdelen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, procenten, 
breuken, kommagetallen, geld, tijd, meten en meetkunde en redactiesommen. 

Met name kant 1 is erg geschikt voor medewerkers om te oefenen op MBO 1 niveau. 
 

Het grote Rekenboek, Uitgeverij Scala  
https://scalaleukerleren.nl/rekenen/het-grote-rekenboek/ 
Dit boek is een naslagwerk waarin allerlei rekenregels uitgelegd staan. Het gaat vooral om stof uit 
de bovenbouw van het basisonderwijs. Het boek is bijvoorbeeld te gebruiken voor werkleiding om 
rekenvragen uit te leggen. 
 
Het grote taalspel, Uitgeverij Scala 

https://scalaleukerleren.nl/taal/ 
Dit is een spel waarin door middel van vragenkaartjes verschillende taalonderdelen aan bod 
komen: 
Alfabetkaartjes 
Spellingkaartjes 
Taalvaria kaartjes 

Uitdrukkingskaartjes 
Het taalspel heeft ook een taalhulpkaart waarop een aantal taalregels staan uitgelegd. 
 
Het breukenlaboratorium, Uitgeverij Schubi 
http://www.schubi.com/nl/nl/artikel/Das-Bruechelabor-Die-Welt-der-Brueche-
entdecken/L22459 
Het werken met het breukenlaboratorium ondersteunt het inzicht op de gebieden visualiseren en 

lezen-schrijven van breuken, gelijkwaardigheid van breuken, optellen en aftrekken met breuken. 
Het is individueel te gebruiken en ook als spelvorm in groepje.  
Tevens kan het medewerkers ondersteunen die zich bezig houden met het verpakken van 
materialen. 
Er hoort ook een boek met kopieerbladen bij. 
 
Pim Pam Pet 

Dit vraag-antwoordspel is aan te passen met eigen vragenkaartjes. Bijvoorbeeld met zaken die 

relevant zijn voor je eigen organisatie. 
 
Pim Pam Picto  
O.a. verkrijgbaar bij http://www.educatheek.nl/Pim-Pam-Pet-Picto_10352.html 
Dit spel is eigenlijk het zelfde als Pim Pam Pet met als verschil dat de spelers zo snel mogelijk een 

afbeelding aanwijzen die begint met de letter die te zien is op de draaischijf.  
 
Woordmix 
De spelers moeten zoveel mogelijk woorden maken met de letter die ze op tafel gooien. 
 
1001 verhalen. Vertelspel, Uitgeverij Dubbelzes 
http://www.dubbelzes.nl/teksten_website/1-vertelspel/1.0_tekst_vertel.html 

Dit spel bestaat uit vier soorten kaarten met woorden er op (wie iets doet, wat er gebeurt, een 
bijzonderheid, met wie of wat). Het is de bedoeling van het spel om zoveel mogelijk kloppende 
titels te verzamelen waarbij een passend verhaal bedacht en ook verteld kan worden. 

Voorwaarden: deelnemers moeten kunnen lezen en in korte zinnen een verhaaltje kunnen 
vertellen. Goed communicatiespel. 
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Vaardighedenspel 
http://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/vaardighedenspel 
Met dit spel is op speelse wijze na te gaan of medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken 
om de omgang met zichzelf en anderen zo prettig mogelijk te maken.  
 

Werkplezierspel 
http://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/werkplezierspel 
Het uitgangspunt van dit spel is dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt 
(werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen. Het spel gaat in het algemeen over de vraag 
of je plezier hebt in het werk dat je doet. Tijdens het spelen kan er bijvoorbeeld nagegaan worden 
waar het aan ligt dat een medewerker niet met plezier werkt, of hoe je het werk zo kunt houden 

dat je er plezier aan hebt. Het spel is geschikt voor alle niveaus. 
 

Overige leuke spellen om te oefenen met vaardigheden 
 Rummikub 
 Galgje 
 Wie is het? 
 Koehandel 

 Zakgeldspel 
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