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  Casussen: Werken in groepjes 
 

1. Kletskous 
Je bent de hele week aan het proberen om 
goed aan de groepsopdracht te werken. 
Iedere keer als jullie de kans krijgen om op 
het leerplein aan de slag te gaan doen jullie 
dat. Behalve een van de groepsleden. Die 
doet van allesbehalve werken aan de 
opdracht, die loopt rond, gaat kletsen, 
zoekt andere groepjes op. De opdracht 
moet volgende week af zijn en je weet 
zeker dat dit groepslid zijn deel niet gedaan 
zal hebben. Wat doe je?   
 

 
2. Niet eerlijk! 
Er is een persoon in jullie groep waar je 
stapelgek van wordt. Niets is goed genoeg. 
Iedere keer zegt ze dat wat jij doet fout is 
en doet het dan zelf opnieuw. Nu gaat ze 
tegen de docent vertellen dat zij eigenlijk 
het hele project in haar eentje heeft gedaan 
en dat jij helemaal niet hebt geholpen. Wat 
doe je?   

 
3. Wat nu? 
Je hele groep heeft het bijltje erbij neer 
gegooid. Sommige leerlingen waren er niet 
vanwege ziekte ofzo, en soms waren jullie 
maar een beetje aan het rondhangen en 
klooien, en thuis heeft ook niemand iets 
aan het project gedaan. Jullie zijn echt 
helemaal niet klaar om het project te 
presenteren. Het is vandaag woensdag en 
maandag is het jullie beurt om het project 
aan de klas en de docent te laten zien. Wat 
doe je?   

 
4. Doe eens wat! 
Jullie hebben één iemand in de groep die 
eigenlijk helemaal niets doet. Iedereen 
heeft zijn deel af en het wordt echt heel 
goed. Na 3 lessen heeft ze nog steeds niks 
gedaan. Wanneer je probeert om haar 
zover te krijgen dat ze haar stuk gaat doen 
haalt ze haar schouders op en zegt dat het 
haar allemaal geen bal kan schelen. Wat 
doe je?   

 

5. Oh, nee… 
Jij en een van de leden van je groep zijn 
gezworen vijanden. Maar… je moet dit 
project afkrijgen. Je hebt geen idee wat hij 
heeft gedaan want hij weigert zelfs maar 
met je te praten laat staan dat hij laat zien 
wat hij gedaan heeft. Het ergste is dat je op 
een gegeven moment samen een poster 
moet maken. Je ziet hier enorm tegen op. 
Wat doe je?   

 
6. Ruzie 
Er is iets rampzaligs gebeurd in jullie groep. 
Alles ging prima en nu zijn er twee 
leerlingen die niet meer tegen elkaar praten 
en zelfs weigeren om bij elkaar in de buurt 
te zitten om te werken. Iedereen heeft een 
eigen deel dat ze moeten doen maar nu 
weet je helemaal niet meer wat er gaande 
is en wie wat precies aan het doen is. En of 
alles wel goed verdeeld is zodat alles wat 
jullie moeten doen ook gedaan wordt. Wat 
doe je?   

 


