
20. De snackkoerier! 

 
Variant met Linoit onderdeel 2a 
1. De leerlingen vormen groepjes. Ieder groepje krijgt een nummer. Aan te raden is groepjes van 

maximaal drie met de beschikking over één laptop, tablet of smartphone (devices). Wijs ook een 
zogenaamde ‘devicevoerder’ per groepje aan, die de uitkomsten uit de groep digitaal aanreikt.  

2. De groepjes krijgen het werkblad met de begrippen. 
3. De docent stuurt het webadres van de canvas door (of zet deze klaar in de elo) met daarop de 

categorieën: balans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting. 
4. In hun groepje overleggen de leerlingen en komen tot overeenstemming: welke begrippen staan 

op de verkeerde plek? Ze formuleren er tevens een korte motivatie bij. De devicevoerder plaatst 
deze begrippen en motivatie bij elkaar op de juiste plek op de canvas. Denk weer aan het 
groepsnummer boven elke notitie.  

5. De notities van alle groepjes worden bekeken en besproken. Staan de begrippen op de juiste 
plek? Is de motivatie relevant bij het begrip? Welke notities geven hetzelfde weer en kunnen dus 
bij elkaar gezet worden (de docent is de enige die hiertoe gerechtigd is)? Zijn er notities waarover 
getwijfeld wordt of waar men het mee oneens is? De docent zet deze apart of verwijdert deze.   

6. Op de canvas is direct goed zichtbaar of de leerlingen voldoende inzicht hebben in de verschillen 
tussen de financiële overzichten. De docent geeft feedback op de canvas en als alles duidelijk is, 
starten de leerlingen met de volgende opdracht.   

 
Variant met Socrative onderdeel 2b 
Pak de smartphones, tablets, laptops (alle met wifi) er maar bij: we gaan quizen met Socrative! Om 
een klassikale indruk te krijgen van de kennis over  de lesstof , is het aan te raden iedere leerling de 
quiz vanaf zijn/haar eigen smartphone of table/laptop te laten maken of in kleine groepjes laten 
samenwerken.  
 
De docent meldt zich op Socrative aan via http://m.socrative.com/lecturer/#lecturerLogin met e-mail: 
devrolijkeeconomen@gmail.com en password: bundelDVE, en dan 'start quiz', 'select a saved quiz' 
(select quiz: De Snackkoerier onderdeel2b). De leerlingen melden zich aan op www.socrative.com bij 
'Student log in'. Zij vullen bij ‘room number’ in: 161941. De quiz kan beginnen. Resultaten kunnen na 
afloop geëxporteerd en bewaard worden. 
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