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Samenvatting
Tijdens de uitvoeringsfase van het onderzoek van het jaar 2015-2016 moesten de leraren door
middel van coöperatieve werkvormen het woordenschatonderwijs uitdiepen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat leraren moeite hebben met het begeleiden van het samenwerkend leren en leerlingen
de uitvoering lastig vonden. De kennis en vaardigheden die missen bij de leerlingen moet op
correcte wijze aangeleerd worden door de leraren. Aan de hand van deze constateringen is een
ontwerponderzoek uitgevoerd dat zich richt op de vaardigheden en de kennis van de leraren omtrent
het samenwerkend leren. De volgende hoofdvraag is hierbij opgesteld: Hoe kunnen leraren de
leerlingen van groep 1 tot en met 8 begeleiden bij het samenwerkend leren? De 5 basisprincipes van
Johnson en Johnson (1994) staan centraal binnen het samenwerkend leren en binnen dit onderzoek.
De 5 basisprincipes zijn positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid,
directe interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van het groepsproces.
In het vooronderzoek zijn voor verschillende instrumenten gekozen om de kennis, vaardigheden en
attitude van de leraren te meten. De leraren zijn bevraagd en hebben vragenlijsten ingevuld om de
attitude en de kennis van de leraren te meten. Er hebben observaties plaatsgevonden in de groepen 1
tot en met 8 die de vaardigheden van de leraren weergaven. De leerlingen hebben hun ervaringen
gedeeld tijdens een interview. De vragen waren gericht op de ervaringen van de leerlingen en de rol
van de leraar binnen het samenwerken.
Uit het vooronderzoek blijkt dat de leraren een positieve attitude hebben ten opzichte van het
inzetten van het samenwerkend leren. De leraren hebben weinig kennis over coöperatieve
werkvormen en het voorbereiden en begeleiden van het samenwerkend leren. Tijdens de observaties
kwam naar voren dat de leraren over beperkte vaardigheden beschikken om het samenwerken goed
te begeleiden. Uit de interviews met de leerlingen bleek dat de leraren veel feedback geven aan de
leerlingen. De leerlingen kunnen samenwerkend leren moeilijk definiëren en missen hierdoor het
doel van samenwerken.
In de literatuur wordt beschreven dat een goede voorbereiding van het samenwerkend leren erg
belangrijk is. Voorafgaand aan het samenwerkend leren moeten te leraren een sociaal en cognitief
doel bepalen (Johnson et al., 2015). Het sociale doel is gebaseerd op de
samenwerkingsvaardigheden van Förrer et al. (2000). De leraar moet een bewuste keuze maken
voor de groeperingsvorm en samenstelling. De duur van een groep kan verschillen van een jaar tot
enkele minuten. Er kunnen zowel heterogene als homogene groepen gevormd worden zolang de
keuze maar bewust gemaakt wordt (Lou et al.,1996). Tot slot is het evalueren een belangrijk
onderdeel. Tijdens en aan het einde van de les moeten de leraren evalueren op het product en
proces, dit kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden (Förrer et al., 2000).
Aan de hand van de resultaten uit de theorie en de praktijk is er een ontwerp opgesteld dat
uitgevoerd zal worden in de groepen 1 tot en met 8. De leraren gaan aan de hand van de
coöperatieve werkvormen van Spencer Kagan het samenwerkend leren gedurende 6 weken 1 maal
per week inzetten (Förrer et al., 2000). Dit houdt in dat elke groep twee keer per week een
coöperatieve werkvorm krijgt aangeboden. Aan de hand van literatuur is een
lesvoorbereidingsmodel ontwikkeld waarin de volgende elementen aan de orde komen: doelen,
groeperingsvorm, groepssamenstelling, ruimte/materiaal indeling en de evaluatie. Het ontwerp is
gemonitord middels een logboek dat na elke les ingevuld is. De resultaten worden gemeten door
middel van soortgelijke onderzoeksmethodes als bij de beginmeting. De groepen 1/2a, 4 en 6
worden gebruikt bij de analyse van de observaties, interview en logboeken.
Het inzetten van het ontwerp heeft de kennis en vaardigheden van de leraren sterk ontwikkeld. De
basiskenmerken van het samenwerkend leren waren grotendeels bij alle leraren zichtbaar. De
leraren hebben samenwerkingsvaardigheden ingezet die aansluiten bij de behoefte van de groep. De
leraren zijn in staat de leerlingen goed te begeleiden bij het samenwerkend leren.
Trefwoorden: samenwerkend leren, basisprincipes, samenwerkingsvaardigheden, heterogene
groepen, homogene groepen, coöperatieve werkvormen.
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Summary
During the implementation phase of the investigation project of 2015-2016 the teachers should
endept there vocabulary by means of cooperative work forms. This project has shown that teachers
have difficulties in guiding the pupils with collaborative learning and the pupils found the
implementation difficult. The teachers should learn the pupils the missing knowledge and skills in
the correct way. This findings resulted in a design study that focuses on the skills and knowledge of
the teachers. The main question is: How can teachers assist the pupils from grade 1 till 8 with
collaborative learning. In collaborative learning and within this study the 5 basic principles of
Johnson and Johnson (1994) are central. The principles are positive interdependence, individual
accountability, direct interaction, collaboration skills and evaluation of the Group process.
In the preliminary investigation different instruments were used to measure the knowledge, skills
and attitude of the teachers. The teachers are queried and have filled out questionnaires in order to
measure the attitude and knowledge of the teachers. There have been observations in groups 1 to 8
to view the skills of the teachers. The students have shared their experiences during an interview.
The questions were focused on the experiences of the students and the role of the teacher in
assisting the pupils with the cooperative work forms.
The preliminary investigation shows that the teachers have a positive attitude towards collaborative
learning. The teachers have little knowledge about cooperative work forms and guiding
collaborative learning. During the observations was shown that the teachers have limited skills to
assist the process of collaborative learning. The interviews with the students showed that the
teachers give sufficient feedback to the students. The pupils find it difficult to define collaborative
learning and as a result miss the goal of working together.
The literature describes that a good preparation of the collaborative learning is very important. Prior
to collaborative learning the teachers should determine a social and cognitive goal (Johnson et al.,
2015). The social purpose is based on the collaboration skills by Förrer et al. (2000). The teacher
must make a conscious choice for the grouping form and composition. The duration of a group can
vary from one year to a few minutes. There may be both heterogeneous and homogeneous groups
are formed as long as the choice is made conscious (Lou et al., 1996). Finally is to evaluate an
important part. During and at the end of the lesson, the teachers evaluate the product and process,
this can be done both verbally and in writing (Förrer et al., 2000).
On the basis of the results from the theory and the practice, there is a draft that will be executed in
groups 1 to 8. On basis of the cooperative work forms by Spencer Kagan the teachers will
implement collaborative learning once a week during 6 weeks (Förrer et al., 2000). On the basis of
literature a lesson preparation model is developed containing the following elements: goals,
grouping form, group composition, space/material classification and evaluation. The design is
monitored by means of a log that is filled out after each lesson. The results are measured by means
of similar methods as at the initial measurement. Groups 1/2a, 4 and 6 shall be used for the analysis
of the observations, interview and logs.
The use of the design has the knowledge and skills of the teachers highly developed. The basic
characteristics of the cooperative learning were largely visible in all teachers. The teachers have
used collaboration skills matching the needs of the group. The teachers are able to guide the
students good at collaborative learning.
Key words: cooperative learning, basic principles, collaboration skills, heterogeneous groups,
homogeneous groups, cooperative forms of work.
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1.0 Introductie
1.1 Aanleiding
Het onderzoek vindt plaats op K.B.S de Wingerd in Zwolle. Het betreft een katholieke basisschool
met ca. 200 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen. Het team van de school bestaat uit een
directeur, intern begeleider, een onderwijsassistent en 15 leraren met gemiddeld 0,4 tot 0,8 fte. In de
visie van de school wordt gesproken van 5 kernwaarden: betrokkenheid, passie, vertrouwen,
ambitie en empathie. Samenwerken wordt niet expliciet genoemd maar valt wel weg te zetten onder
de kernwaarden: ambitie en betrokkenheid. Het is de ambitie van de school het onderwijs te blijven
verbeteren en vernieuwen. Het samenwerkend leren is een onderdeel van de 21e eeuwse
vaardigheden en dus een onderwijsontwikkeling. Daarnaast wordt door middel van samenwerkend
leren de betrokkenheid van de leerlingen en de leraren vergroot.
De aanleiding van het praktijkprobleem van KBS de Wingerd is voortgekomen uit het onderzoek
van het jaar 2015-2016. Dit onderzoek was gericht op de woordenschatontwikkeling. Tijdens het
uitvoeren van activiteiten gericht op het woordenschatonderwijs, door middel van
samenwerkingsopdrachten, kwamen de leraren tot de conclusie dat ze moeite hebben om de
leerlingen effectief te laten samenwerken en de leerlingen moeite hebben met het uitvoeren van het
effectief samenwerken.
1.2 Beschrijving praktijkprobleem vanuit de context
Tijdens de uitvoeringsfase van het onderzoek van het jaar 2015-2016 moesten de leraren door
middel van coöperatieve werkvormen het woordenschatonderwijs uitdiepen. Bij coöperatieve
werkvormen wordt er beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen. De
leraren moeten het samenwerken op een goede manier begeleiden. Uit het onderzoek van het jaar
2015-2016 is gebleken dat leraren moeite hebben met het begeleiden van het samenwerkend leren
en leerlingen de uitvoering lastig vinden. In de groepen 1 tot en met 8 wordt door de leraren
aangegeven dat de leerlingen het lastig vinden om samen te werken en vaak tekortschieten in de
samenwerkingsvaardigheden. Leerlingen missen kennis en vaardigheden om het samenwerken goed
te laten verlopen. De kennis en vaardigheden die missen bij de leerlingen moet aangeleerd worden
door de leraren. Vandaar dat dit onderzoek zich zal richten op de vaardigheden en de kennis van de
leraren binnen het samenwerkend leren.
1.3 Oriëntatie op onderwerp, relevantie en actualiteit
Samenwerken is één van de onderdelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De 21e eeuwse
vaardigheden zijn competenties die de leerlingen nodig zullen hebben in de maatschappij van de
toekomst (Pijpers, 2015). De 21e eeuwse vaardigheden worden weergegeven in 11 competenties:
kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computationeel thinking,
informatievaardigheden, ICT- basisvaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken
sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Fadel en Trilling (2009) maken in figuur 1
zichtbaar dat de werkzaamheden en de communicatie van vandaag ongeveer 14 procent is
veranderd naar complexere communicatie waarvan samenwerking een onderdeel is.

Figuur 1 New Skills for 21st Century Work (Fadel &
Trilling, 2009).
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Het samenwerken is van groot belang voor de toekomst van de kinderen. Fadel et al. (2009) stellen
dat dit een basisvaardigheid is die essentieel is bij het functioneren in de hedendaagse samenleving.
Ebbens en Ettekoven (2005) beschrijven aan de hand van vier punten de relevantie van het
samenwerkend leren:
Kinderen leren zelfstandig, zonder hulp van de leraar, te functioneren. Dit heeft een positief
effect op de klassenorganisatie. Wanneer het leren deels gedelegeerd is aan de leerlingen
heeft de leraar tijd leerlingen gericht en specifiek te ondersteunen.
Leerlingen hebben een actieve deelname wanneer ze zelf betekenis kunnen geven aan hun
eigen leren. Samenwerken zorgt ervoor dat de leerlingen zelf invulling kunnen geven aan
hun eigen leerproces en dus actief betrokken zijn.
Een argument wat nauw naast het actieve leren ligt is het ontwikkelen van het leren. Door
middel van interactieve samenwerkingsstructuren worden leerlingen verplicht schriftelijk en
auditief zaken weer te geven. Door beroep te doen op verschillende communicatiemiddelen
wordt het leren van de leerlingen ontwikkeld.
Het laatste argument betreft de zelfstandigheid van de leerlingen. De leraar geeft de
leerlingen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Binnen de verschillende
samenwerkingsvormen kunnen leerlingen taken toegekend krijgen om het leerproces in de
gaten te houden.
Fisser, Thijs en van der Hoeven (2014) hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de 21e
eeuwse vaardigheden binnen het basisonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de leraren de intentie
hebben het samenwerken toe te passen in de klas. In de praktijk blijkt het complexer te zijn dan
gedacht om deze 21e eeuwse vaardigheid in te zetten. Een meerderheid van de leraren uit het
onderzoek van Fisser et al. (2014) voelt zich onvoldoende toegerust om deze vaardigheid vorm te
geven. In de kerndoelen van het basisonderwijs wordt de vaardigheid samenwerken maar enkele
keren genoemd (figuur 2). Het komt er dus op neer dat leraren vaardigheden moeten verwerven om
zo de leerlingen te kunnen laten samenwerken. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de
vaardigheden van de leraren om het samenwerken bij de leerlingen te verbeteren.

Figuur 2Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden in de
kerndoelen po (aantal keren expliciet genoemd) (Fisser et al.,
2014).

1.4 Onderzoeksdoel
Het doel van het schoolontwikkelingstraject omtrent het samenwerkend leren is om het
samenwerkend leren binnen de gehele school in te voeren. Zowel de leraren als de leerlingen
beschikken aan het einde van dit schoolontwikkelingstraject over voldoende vaardigheden om het
samenwerken in te kunnen zetten. Vanuit dit trajectdoel zal het onderzoek van dit jaar zich richten
op de leerkrachtvaardigheden. In de komende jaren komen de vaardigheden en kennis van de
leerlingen aan bod.
De leerlingen worden wel betrokken bij het onderzoek van dit jaar. De vaardigheden van de leraren
moeten afgestemd worden op de behoefte van de leerlingen. Ook de ervaringen van de leerlingen
worden meegenomen, dit verhoogt de triangulatie van het onderzoek.
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Het doel van het onderzoek is om de leraren van de groepen 1 tot en met 8 handreikingen te bieden
voor het voorbereiden en begeleidingen van het samenwerkend leren. Om dit doel te bereiken is het
cruciaal dat de leraren op de hoogte zijn van de leerkrachtvaardigheden die effectief en verantwoord
zijn bij het samenwerkend leren.
1.5 Begripsverheldering
Samenwerkend leren
 Coöperatief leren  Coöperatief leren verwijst naar het samenwerken in functie van het
bereiken van gemeenschappelijke doelen. De leerlingen werken hierbij in kleine groepjes aan
een gestructureerde opdracht. Elke leerling heeft binnen deze opdracht en eigen taak en
individuele verantwoordelijkheid (Valcke, 2010).
 Collaboratief leren  Bij collaboratief leren gaat het om het behalen van een gezamenlijk doel
als groep zijnde. De leerlingen maken binnen de groep gebruik van de verschillende kwaliteiten
van elke leerling maar hebben geen individuele verantwoordelijkheid (Valcke, 2010).
Positieve wederzijdse afhankelijkheid  De leerlingen hebben elkaar nodig om het gezamenlijke
doel te behalen (Förrer, Kenter & Veenman, 2000).
Individuele verantwoordelijkheid  De leerlingen voelen zich ieder verantwoordelijk voor hun
eigen aandeel aan de groepsopdracht maar voelen zich ook verantwoordelijk voor het werk van
de groep als geheel (Förrer et al., 2000).
Directe interactie  Er is weinig wachttijd tijdens het samenwerkend leren. Alle leerlingen zijn
tegelijkertijd aan de beurt (Förrer et al., 2000).
Samenwerkingsvaardigheden  Vaardigheden die leerlingen tijdens het samenwerken inzetten
(Förrer et al., 2000).
Evaluatie van het groepsproces  Bij elke les waar leerlingen samenwerkend leren wordt het
groepsproces- en –product geëvalueerd (Förrer et al., 2000).
T-kaart  Door middel van een T-kaart kan je inzichtelijk maken hoe een vaardigheid eruitziet en
hoe het klinkt. Aan de linkerkant staat hoe het eruit ziet en aan de rechterkant hoe het klinkt
(Förrer et al., 2000).
Homogene groepen  Groepssamenstelling waarbij leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar in
een groep zitten (Vanderhoeven, 2004; Coninck, 2009).
Heterogene groepen  Groepssamenstelling waarbij leerlingen met verschillende niveaus bij
elkaar in een groep zitten (Vanderhoeven, 2004; Coninck, 2009).
Cooperative base groups  Groeperingsvorm waarbij leerlingen voor een langere tijd in
heterogenen groepen van 4/5 leerlingen samenwerken (Baloche & Srogi, z.j.).
Informal group/ ad-hoc  Groeperingsvorm waarbij leerlingen voor een korte termijn in
heterogene groepen samenwerken (Baloche & Srogi, z.j.).
Formal groups  Groeperingsvorm waarbij leerlingen enkele dagen tot weken in heterogene
groepen samenwerken (Baloche & Srogi, z.j.).
1.6 Hoofdvraag en deelvragen
Tijdens het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:
Hoe kunnen leraren de leerlingen van groep 1 tot en met 8 begeleiden bij het samenwerkend leren?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er 4 deelvragen opgesteld die leiden tot generieke
kennis, 2 deelvragen die leiden tot context kennis en 1 vraag omtrent het ontwerp.
Deelvragen die leiden tot generieke kennis:
1. Wat wordt er verstaan onder het begrip samenwerkend leren?
2. Wat hebben de leraren van de groepen 1 t/m 8 nodig om de leerlingen te begeleiden bij het
samenwerkend leren gericht op de:
a: kennis
b: vaardigheden
c: attitude
9
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3. Welke vaardigheden hebben leerlingen van groep 1 tot en met 8 nodig bij het samenwerkend
leren?
Deelvragen die leiden tot context kennis:
4. Wat is de huidige stand van zaken bij de leraren van de groepen 1 tot en met 8 met
betrekking tot het begeleiden van het samenwerkend leren wat betreft kennis, vaardigheden
en attitude?
5. Welke ervaringen hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met samenwerkend leren?
1.7 Structuur thesis
In het eerste hoofdstuk is het onderzoek geïntroduceerd. De probleemstelling en het doel zijn
geformuleerd. De hoofd- en deelvragen zijn hierbij opgesteld. In hoofdstuk twee wordt er een
literatuurstudie uitgevoerd ten aanzien van de generieke deelvragen. In hoofdstuk drie wordt
ingegaan op de context vragen door middel van een vooronderzoek. In hoofdstuk vier wordt aan de
hand van de generieke en context kennis het ontwerp gepresenteerd. Er wordt antwoord gegeven op
de hoofdvraag vanuit conclusies op de deelvragen. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf de
discussiepunten en aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd.
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2.0 Theoretisch kader
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal door middel van een literatuurstudie antwoord gegeven worden op deelvragen
die gericht zijn op de generieke kennis. In paragraaf 2.2.1 wordt het begrip samenwerkend leren
beschreven. In de volgende paragraaf, 2.2.2, zal te lezen zijn welke vaardigheden de leraar moet
bezitten om het samenwerkend leren te begeleiden. Er wordt ingegaan op de kennis, vaardigheden
en attitude van de leraar. In paragraaf 2.2.3 wordt beschreven welke vaardigheden de leerlingen
nodig hebben bij het samenwerkend leren. Tot slot wordt in paragraaf 2.3 een conclusie
geformuleerd ten aanzien van de bevindingen uit de literatuurstudie.
2.2 Literatuurstudie
2.2.1 Wat wordt er verstaan onder het begrip samenwerkend leren?
Samenwerkend leren betreft verschillende onderdelen en is dus een breed begrip. Förrer et al.
(2000) omschrijven samenwerkend leren als volgt:
“Samenwerkend leren is een onderwijssituatie waarin leerlingen in groepen gestructureerd
samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen zijn niet alleen gericht
op hun eigen leren maar ook op dat van hun groepsgenoten. De leerlingen leren van en met
elkaar.” (Förrer et al., 2000)
In de literatuur worden bij de begripsdefiniëring van samenwerkend leren twee verschillende
definities omschreven, enerzijds coöperatief leren en anderzijds collaboratief leren (Valcke, 2010).
Zowel Johnson en Johnson (1996) als Boogaard, Blok, Enck en Schoonenboom (2004) geven een
gelijkluidende beschrijving van beide termen. Bij coöperatief leren werken de leerlingen die een
verschillend niveau hebben met elkaar samen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen deel
maar ook voor het helpen van een medegroepslid. Bij collaboratief leren werken de kleine groepen
samen aan een complexe opdracht. Het niveau van leerlingen ligt dicht bij elkaar en daarnaast
proberen de leerlingen samen tot een antwoord te komen (Boogaard et al., 2004; Johnson &
Johnson, 1996).
Samenwerken is één van de onderdelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De 21e eeuwse
vaardigheden zijn competenties die de leerlingen nodig zullen hebben in de maatschappij van de
toekomst (Pijpers, 2015). De 21e eeuwse vaardigheden worden weergegeven in 11 competenties:
kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computationeel thinking,
informatievaardigheden, ICT- basisvaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken
sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Fadel en Trilling (2009) maken in figuur 1
zichtbaar dat de werkzaamheden en communicatie van vandaag ongeveer 14 procent is veranderd
naar complexere communicatie waarvan samenwerking een onderdeel is.

Figuur 3 New Skills for 21st Century Work (Fadel
& Trilling, 2009).
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2.2.2 Wat hebben de leraren van de groepen 1 t/m 8 nodig om de leerlingen te begeleiden bij het
samenwerkend leren gericht op de kennis, vaardigheden en attitude?
Kennis
Basiskenmerken samenwerkend leren
Het bij elkaar plaatsen van leerlingen in één groep heeft nog niet als resultaat dat leerlingen efficiënt
samenwerken. Johnson en Johnson hebben 5 basisprincipes ontwikkeld die ten grondslag liggen van
het samenwerkend leren (Veenman, 2001). De basisprincipes zijn: positieve wederzijdse
afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe interactie, samenwerkingsvaardigheden
en evaluatie van het groepsproces (Johnson & Johnson, 1994). Hieronder worden de 5
basisprincipes verder toegelicht.
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
De leerlingen zijn afhankelijk van elkaar, als één succes heeft, heeft de andere dat ook. De
leerlingen moeten zelf inzien dat ze elkaar nodig hebben om het doel van de opdracht te behalen.
Tijdens het samenwerkend leren hebben de leerlingen twee verantwoordelijkheden: de leerlingen
moeten zelf de opdracht uit voeren en ervoor zorgen dat andere leden van de groep de opdracht ook
uitvoeren. Deze twee punten samen wordt positieve wederzijdse afhankelijkheid genoemd.
Positieve wederzijdse afhankelijkheid kan op verschillende manier gerealiseerd worden (Veenman,
2001). Door middel van gemeenschappelijke doelen, beloningen, verdeling van materialen,
rolverdelingen of door het werken aan een eigen identiteit. Er is doelafhankelijkheid op het moment
dat de leerlingen inzien dat elk individu het doel moet behalen om het gezamenlijke doel te
bereiken. Doelafhankelijkheid is het belangrijkste onderdeel van de positieve wederzijdse
afhankelijkheid. Wanneer de leerlingen nog niet lang samenwerkend leren is doelafhankelijkheid
alleen niet voldoende. Materiaal-afhankelijkheid kan ervoor zorgen dat de leerlingen nog meer op
elkaar aangewezen zijn. Er zijn enkele materialen die verdeeld moeten worden over de leerlingen in
de groep. Bij taakafhankelijkheid worden er taken verdeeld binnen de opdracht. Elke leerling moet
een eigen onderdeel verwerken en dit heeft als gevolg dat ze elkaar de resultaten van deze
verwerking dienen duidelijk te maken. De verschillende onderdelen dienen samen tot één werkstuk
gevormd te worden en dit zorgt voor positieve wederzijdse afhankelijkheid. Beloning
afhankelijkheid wordt bewerkstelligd door de hele groep te belonen voor de prestaties en niet
individuele leerlingen. Binnen het samenwerkend leren kunnen er ook rollen verdeeld worden die
gericht zijn op het handelen. Het gaat om rollen gericht op de vorming van de groep, het
functioneren en het verwerken van de gevonden informatie. In bijlage G 1 worden de verschillende
rollen weergegeven die de leerlingen aan kunnen nemen.
Individuele verantwoordelijkheid
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het werk van de groep als geheel maar ook voor hun
eigen bijdrage. De individuele verantwoordelijkheid per leerling moet volgens Veenman (2001)
zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de groepsverantwoordelijkheid. Hierdoor voorkom je
meelift gedrag of klaplopers. Förrer et al. (2000) beschrijven 4 verschillende manieren waarop de
individuele verantwoordelijkheid kan worden vormgegeven.
1. Elke leerling krijgt een andere pen kleur toegewezen waarin ze hun bijdrage noteren.
2. De leerlingen in de groep krijgen ieder een kleur of een nummer toegewezen. Aan het einde van
de opdracht noemt de leraar een nummer of kleur. De leerling die deze kleur heeft moet
antwoord geven op de gestelde vraag. De leerlingen moeten hiervoor op de hoogte zijn van
elkaar gegevens.
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3. De leraar heeft een kaartje waar alle namen van de leerlingen op genoteerd staan. Aan het einde
van de opdracht trekt de leraar aselect een naam en stelt een vraag. Alle leerlingen moeten het
antwoord op de vraag kunnen formuleren.
4. Na afloop van de opdrachten maken alle leerlingen een toets zodat de leraar inzichtelijk heeft
wat de leerlingen geleerd hebben.
Directe interactie
Förrer et al. (2000) beschrijven dat leerlingen tijdens het samenwerkend leren veel aan het
communiceren zijn. De leerlingen overleggen met elkaar over de leerstof en zijn hierdoor in staat
efficiënter te leren. Volgens Veenman (2001) moeten de leerlingen tijdens het samenwerken zo
dicht mogelijk bij elkaar zitten. De groepen daarentegen, moeten verder uit elkaar zitten met
voldoende tussenruimte. De leerkracht kan gemakkelijker van de ene naar de andere groep
voortbewegen.
Samenwerkingsvaardigheden
Leerlingen maken tijdens het samenwerken gebruik van verschillende samenwerkingsvaardigheden.
Deze vaardigheden vallen niet onder de spontane ontwikkeling van kinderen en zullen dus
structureel moeten worden aangeboden aan de leerlingen (Veenman, 2001). Weinberg en Fischer
(Klaus, 2013) hebben een overzicht gemaakt van ‘Social Modes’ met bijbehorende regel en
voorwaarden die zorgen voor effectieve communicatie (zie bijlage G 2).
Naast de 7 social modes van Weinberg en Fischer heeft SLO (z.j.) een lijst gemaakt met
samenwerkingsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgesplitst in drie verschillende groepen:
basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen (Förrer et
al., 2000). De basisvaardigheden richten zich niet zozeer op het samenwerken maar hebben
betrekking op het algemene functioneren in de klas. De basisvaardigheden zijn de basis en
belangrijk in de gehele basisschool periode. Deze vaardigheden zijn gericht op de omgang met
elkaar, eigen initiatief nemen, gericht op anderen en zich houden aan afspraken. De voortgezette
vaardigheden komen als vervolg op de basisvaardigheden en zijn bedoeld om het samenwerken nog
verder te ontwikkelen. Deze vaardigheden richten zich op communicatie, betrokkenheid in de
groep, helpen en doelgericht werken. Als laatst zijn er ook nog de vaardigheden voor de gevorderde
groepen. Deze vaardigheden dragen ertoe bij dat het samenwerken de maximale resultaten oplevert.
Groepen die zich in dit stadium bevinden zijn in staat een opdracht op een constructieve manier aan
te pakken. Niet alle leerlingen zullen de gevorderde samenwerkingsvaardigheden tijdens de
basisschool periode eigen maken. Het zijn erg complexe vaardigheden die tijd nodig hebben om het
zich eigen te maken. De gevorderde vaardigheden richten zich op het omgaan met lastige situaties
en een optimale opbrengst (Förrer et al., 2000).
Evaluatie van het groepsproces
Ebbens en Ettekoven (2005) beschrijven de evaluatie ook wel als aandacht voor het groepsproces.
De leraren moeten regelmatig aandacht besteden aan de manier waarop de groep samen heeft
geleerd en hoe het proces van het samenwerkend leren verliep. In eerste instantie gebeurt deze
reflectie onder leiding van de leraar. Er wordt nagegaan of de doelen behaald zijn en wat een ieder
daaraan heeft bijgedragen. Volgens Ebbens en Ettekoven (2005) moet de reflectie op twee
onderdelen plaats vinden. Allereerst moet er gekeken worden in hoeverre de activiteiten van de
groepsleden een positief effect hadden op de groepsopdracht. Vervolgens wordt er gekeken naar
wat deze uitkomsten voor de volgende samenwerkingsopdracht betekenen.
GIPS
Kagan (2003) ontwikkelde naar aanleiding van de vijf basiskenmerken van Johnson en Johnson
(1994) vier basisprincipes door middel van het acroniem GIPS. GIPS staat voor: gelijke deelname,
individuele aanspraakbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane interactie.
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Kagan geeft door middel van het begrip simultane interactie, het begrip directe interactie een andere
invulling. Kagan (2003) geeft aan dat het hem niet alleen gaat om het direct overleggen tussen de
leerlingen maar dat een klas tegelijkertijd aan het communiceren is over de stof. Ook het begrip
‘gelijke deelname’ is toegevoegd aan het model van Johnson en Johnson (1994). Het doel van
Kagan was hiermee het meeliften geen deel meer te laten zijn van het samenwerkend leren.
Groeperingsvormen
Tijdens het samenwerken kunnen er verschillende groeperingen gemaakt worden. Baloche en Srogi
(z.j.) beschrijven in hun artikel drie verschillende soorten samenwerkingsgroepen: informal, formal
en base groups. Bij de drie groeperingen verschilt de duur, samenstelling en andere kenmerken.
Cooperative base groups: basis groepen zijn voor een langere periode samengesteld en moeten
zowel het sociale als academische aspect positief stimuleren. De groepen zijn heterogeen en bestaan
ongeveer uit 4 tot 5 leden. De groep is samen voor een langere periode en dit zorgt ervoor dat de
groep het samenwerkend leren eigen maakt. De leerlingen zijn goed op elkaar ingespeeld en leren
kritisch en creatief te denken. De leraar stelt enkele routines op die voor elke interventie weer van
belang zijn. Deze routines zijn essentieel voor een stabiele basisgroep.
Informal group/ ad-hoc: informele groepen zijn voor korte termijn en heterogeen samengesteld. De
groepsleden worden willekeurig en op het moment van samenwerken vastgesteld. Een voorbeeld
van een samenwerkingsopdracht bij een informele groep is het discussiëren over de net behandelde
stof. Het is belangrijk dat je als leerkracht stil staan bij de groepsvorming. Door leerlingen samen te
laten werken met de leerling naast zich zal dit vaak structureel dezelfde leerling zijn. Baloche &
Srogi (z.j.) raden daarom aan om leerlingen te laten wisselen van plek. Het gevaar van deze manier
van werken is het missen van de positieve wederzijdse afhankelijkheid doordat constant dezelfde
leerling aan het woord is. Dit kan voorkomen worden door leerlingen maar één keer te laten praten
of een idee te geven in ruil voor een idee van een ander.
Formal groups: Formele groepen zijn zorgvuldig samengestelde, heterogene groepen met een duur
van enkele lessen tot enkele weken/maanden. De groep blijft bij elkaar tot dat de taak afgerond is.
Forrer et al. (2000) raden af frequent te wisselen van de samenstelling van de groep. De leerlingen
moeten namelijk aan elkaar wennen, elkaar leren vertrouwen en een groepsidentiteit ontwikkelen.
De leerlingen hebben ook tijd nodig om succesvol te kunnen zijn. Het is belangrijk dat de groep
succeservaringen heeft. Daarom is het niet wenselijk de groepssamenstelling meteen te wisselen als
er problemen ontstaan. De problemen dienen zelf opgelost te worden door de leerlingen. Dit is een
onderdeel van coöperatief leren.
Heterogene of homogene groepen
In de drie groeperingsvormen van Baloche en Srogi (z.j.) wordt gekozen voor heterogene groepen.
Dit houdt in dat de leerlingen in een groep verschillende niveaus hebben op cognitief gebied. Er zijn
veel onderzoeken geweest naar de verschillende effecten van homogene of heterogene groepen. Uit
onderzoek van Vanderhoeven (2004) is gebleken dat homogene groepen tot betere leerprestaties
leiden wanneer de leerlingen cognitief of psychomotorisch sterk zijn. Volgens Coninck (2009) heeft
het vormen van homogene groepen juist nadelen voor de cognitief zwakkere leerlingen. De leraren
hebben een negatief verwachtingspatroon ten opzichte van de zwakkere homogene groepen. Ze
leggen voor de zwakkere leerlingen de lat minder hoog en gaan er bij voorbaat al van uit dat het
resultaat zwak zal zijn.
Volgens Vernooij (2009) zijn er diverse wetenschappers die pleidooien voor heterogene groepen. In
heterogene groepen worden dezelfde doelen gesteld. De verwachtingen voor de groepen zijn
hetzelfde en bovendien is de instructie van betere kwaliteit omdat hier meer tijd voor is.
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Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alle leerlingen in de groep baat hebben bij de
aanwezigheid van sterkere leerlingen. Dit geldt voor zowel de zwakkere als de sterkere leerlingen.
Heterogene groepen biedt voor leerlingen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Niet alleen op
cognitief gebied maar ook op het gebied van de sociale vaardigheden die bij het samenwerken
komen kijken (Coninck, 2009).
In 1996 hebben Lou et al. (1996) onderzoek gedaan naar groepsindelingen op basis van capaciteit
(Marzano, Pickering & Pollock, 2010). Uit de resultaten van hun onderzoek, zie figuur 6, valt te
zien wat andere wetenschappers ook al geconstateerd hadden. Als leerlingen met weinig
capaciteiten bij elkaar geplaatst worden levert dit een negatieve effectgrootte op (-0.60). Zodra je
leerlingen met veel capaciteiten bij elkaar in een groep plaats heeft dit wel positieve effecten (0.09).
Dit is echter minimaal. Leerlingen met gemiddelde capaciteiten hebben het meeste voordeel van een
homogene groepssamenstelling (0.51).

Figuur 4 Indelen in homogene versus heterogene groepen (Lou et al., 1996).

Coöperatieve werkvormen
Samenwerkend leren heeft, zoals Johnson en Johnson (1994) dat beschrijven, vijf basiskenmerken
die hieraan ten grondslag liggen. Deze basiskenmerken kunnen volgens Förrer et al. (2000) concreet
gemaakt worden door middel van coöperatieve werkvormen. Er bestaan 17 coöperatieve
werkvormen waarvan de meeste zijn ontwikkeld door Spencer Kagan (1994). Het voordeel van
coöperatieve werkvormen is dat ze bij verschillende vak- vormingsgebieden inzetbaar zijn. In
bijlage G 3 zijn de 17 verschillende coöperatieve werkvormen gestructureerd weergegeven.
Vaardigheid
Voorbereidingen voor samenwerkend leren
Voorafgaand aan het samenwerkend leren moeten verschillende onderdelen voorbereid worden.
Johnson, Johnson, Caffin, & Geluk (2015) beschrijven dat voor elke les het volgende bepaald moet
worden: (1) doelstellingen, (2) grootte van de groep, (3) methode waarmee de leerlingen over
groepen verdeeld worden, (4) rollen, (5) ruimte inrichten en tot slot (6) de materialen die nodig zijn.
(1) Voorafgaand aan het samenwerken stelt de leraar sociale doelen en academische doelen op. De

keuze voor de sociale doelen kunnen bepaald worden door verschillende factoren. Je kunt dit
bepalen door te kijken naar de behoefte van de betreffende leerlingen. Bepaal welke
samenwerkingsvaardigheden het samenwerken tussen de betreffende leerlingen zal verbeteren.
Er kan ook een beroep worden gedaan op de leerlingen zelf, door te vragen wat zij nodig denken
te hebben. Daarnaast kan de leraar ook een lijst maken met alle samenwerkingsvaardigheden die
in een reeks lessen aan bod komen en hiervan de eerstvolgende te kiezen. Als laatst kan de
leraar ook de les analyseren en bepalen welke samenwerkingsvaardigheden hier voor nodig zijn
(Johnson et al. (2015).
(2) Johnson et al. (2015) zijn ervan overtuigd dat kleine samenwerkingsgroepen beter werk leveren
dan grote groepen. Dit komt mede doordat de interactie minder wordt als de omvang van de
groep toeneemt. Meelifters krijgen in kleinere groepen ook minder snel te kans om zich te
verschuilen achter het werk van anderen.
(3) Er moet een groepssamenstelling gemaakt worden. De leraar kan ervoor kiezen homogene of
heterogene groepen te vormen. Uit de onderzoeksresultaten van Lou et al. (1996) blijkt geen
duidelijke overtuiging voor het vormen van heterogene of homogene groepen. De keuze voor
homogene of heterogene groepen moet wel bewust gemaakt worden.
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(4) Het toewijzen van rollen aan leerlingen wordt door Johnson et al. (2015) afgeraden als de

groepsleden nog niet gewend zijn aan samenwerkend leren. Vaak wordt er gebruik gemaakt van
verschillende rollen wanneer er coöperatieve basisgroepen worden gevormd in de klas. Dit zijn
groepen die langdurig met elkaar samenwerken (Baloche & Srogi, z.j.). Leerlingen hebben de
tijd nodig om aan elkaar te wennen. De rollen kunnen aangeboden worden aan de hand van de
moeilijkheidsgraad. Begin met eenvoudige rollen en laat leerlingen ook rouleren zodat ze
allemaal ervaring opdoen. Op den duur kunnen er complexere rollen toegewezen worden en
kunnen leerlingen zelf met eigen rollen komen.
(5) De ruimte moet duidelijk weergeven waar de verschillende groepen moeten werken. De plekken
kunnen afgebakend worden door middel van etiketten, tape of kleuren die de visuele aandacht
trekken. Een ander middel is een weergave van een plattegrond op het bord of een poster.
Verplaatsing van meubilair kan ook verschillende werkplekken creëren.
(6) Geef per groep maar één weergave van een document. Dit voorkomt dat de leerlingen
individueel aan het werk gaan. Het materiaal moet verdeeld worden over meerdere onderdelen
en fungeren als een puzzel. Door het betreffende materiaal te verdelen heeft elke leerling een
actieve rol en is dit ook een vereiste om het doel te behalen (Johnson et al., 2015).
Begeleiding
Tijdens het samenwerkend leren kan de leraar verschillende houdingen aannemen. Een doel van het
samenwerkend leren is om de zelfsturende vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. De rol van
de leraar tijdens het samenwerkend leren zal steeds minder worden. Het samenwerkend leren is een
proces en kan niet meteen zelfstandig uitgevoerd worden door de leerlingen. De begeleiding moet
minimaal worden maar niet geschrapt. Uit onderzoek van Harms (2010) is gebleken dat onbegeleid
leren slechtere resultaten levert dan begeleid leren. Bij samenwerkend leren spreken we over een
coachende en leidende rol die een leerkracht aan moet kunnen nemen. De leidende rol is vooral
voor de orde en klassenmanagement. Het belangrijkste is de coachende rol. Dit is het vangnet voor
de leerlingen op het moment dat het fout gaat. De leraar geeft feedback maar stelt ook evaluerende
en reflecterende vragen over zowel het product als proces (Hoogeveen & Winkels, 2005). Spin
(2015) beschrijft dat het vangnet zo min mogelijk gebruikt moet worden. Dit kan bereikt worden
door geleidelijk de keuzevrijheid op te voeren. De mate van begeleiding heeft te maken met de
ervaringen van de groep.
Tijdens het samenwerken is de leraar niet alleen aan het begeleiden maar ook aan het observeren.
Door middel van observeren krijgt de leraar goed inzicht in hoe het samenwerken verloopt (Förrer
et al., 2000). De leraar kan hierbij gebruik maken van een gestructureerde of ongestructureerde
observatie. Bij een gestructureerde observatie gebruikt de leraar een observatie formulier. Vaak
staan hier enkele samenwerkingsvaardigheden op en betreft het observeren maar één groep. Bij een
ongestructureerde observatie loopt de leraar door de klas en observeert algemene zaken en
samenwerkingsvaardigheden. Vaak worden hierbij enkele notities gemaakt die handig zijn voor de
evaluatie aan het einde van de les.
Aanleren van samenwerkingsvaardigheden
Förrer et al. (2000) beschrijven een manier om de samenwerkingsvaardigheden aan te leren aan
kinderen. Het begint met het bepalen van de beginsituatie van de leerlingen. Het is belangrijk
inzicht te hebben in de vaardigheden die de leerlingen al bezitten zodat je hier goed bij aan kan
sluiten. De leerlingen moeten weten welke vaardigheden belangrijk zijn tijdens het samenwerken.
Door deze te bespreken met de leerlingen weten ze waarom ze belangrijk zijn en hoe ze uitgevoerd
moeten worden. Door middel van een T-kaart kan je inzichtelijk maken hoe een vaardigheid
eruitziet en hoe het klinkt. Aan de linkerkant staat hoe het eruit ziet en aan de rechterkant hoe het
klinkt. Een format van een T-kaart staat weergegeven in figuur 5.
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Figuur 5 Een format van een T-kaart.

Wanneer de samenwerkingsvaardigheden besproken zijn kunnen deze gedemonstreerd worden aan
de hand van een rollenspel. De leerlingen zien dan concreet hoe de vaardigheid in zijn werking gaat.
Naast een rollenspel kunnen de vaardigheden ook voorafgaand aan het samenwerkend leren
geoefend worden door de leerlingen. De volgende stap is om de samenwerkingsvaardigheden ook
toe te passen binnen het samenwerkend leren. Hierbij zijn zowel de lesdoelen als de
samenwerkingsvaardigheden belangrijk. Er zullen dan leerlingen rondlopen met een T-kaart om te
kijken of de samenwerkingsvaardigheden op een correcte manier worden toegepast. Na al deze
stappen kunnen de leerlingen het zelfstandig toe gaan passen in verschillende situaties, ook wel
transfer genoemd (Förrer et al., 2000).
Evalueren
Evalueren is één van de basiskenmerken van het samenwerkend leren. Ebbens en Ettekoven (2005)
beschrijven het evaluatie proces aan de hand van twee onderdelen. Eerst moet er gekeken worden in
hoeverre de activiteiten van de groepsleden een positief effect hadden op de groepsopdracht.
Vervolgens wordt gekeken wat deze uitkomsten voor de volgende samenwerkingsopdracht
betekenen. Förrer et al. (2000) geven aan dat het evalueren een belangrijk onderdeel is van het
samenwerkend leren. De leerlingen moeten zelf verwoorden wat en wel en niet goed ging. Dit geeft
ze inzicht in hun eigen ontwikkelingen. Evalueren kan op verschillende manieren gebeuren. Het
evaluatie proces zoals Förrer et al. (2000) en Ebbens en Ettekoven deze beschrijven staat
weergegeven in figuur 6.

Figuur 6 Evalueren van het coöperatief leren (Förrer et al., 2000).

Het evalueren kan gericht zijn op de groep maar ook op individuele leerlingen. Bij het evalueren
wordt er onderscheid gemaakt tussen twee inhoudelijke aspecten: het sociale en inhoudelijk doel.
De leraar heeft tijdens het samenwerken geobserveerd en komt hier tijdens het evalueren op terug.
Er worden complimenten gegeven en vragen gesteld door de leraar. Naast de mondelinge evaluatie
kan er ook gebruik gemaakt worden van evaluatieformulieren voor de groep of individuele
leerlingen (zie bijlage G 4 en G 5). Het product moet ook geëvalueerd worden. Dit kan op
verschillende manieren weergegeven worden. (1) Door middel van een toelichting van het groepsproduct, -antwoord of -standpunt. (2) Door middel van een mondelinge presentatie van de groep.
(3) Door middel van de gemaakte werkstukken of opdrachten.
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Attitude
De Ministerie van OCW heeft de kerndoelen opgesteld en daarbij de term, samenwerken, zeer
weinig benoemd. In de totale hoeveelheid van kerndoelen van het basisonderwijs is het begrip
samenwerken 5 keer genoemd (zie figuur 7). Dit is aanzienlijk weinig en hiermee kan er gesteld
worden dat het Ministerie van OCW samenwerken geen hoge prioriteit vind. Doordat het gering
benoemd word in de kerndoelen van het basisonderwijs heeft dit ook zijn effect op de houding van
de leraar ten opzichte van het samenwerken (Fisser et el., 2014).

Figuur 7 Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden in de
kerndoelen po (aantal keren expliciet genoemd) (Fisser et
al., 2014).

De houding van de leraar bepaalt voor een groot deel in hoeverre het samenwerken terug te zien is
in de klas. Uit onderzoek van het SLO (Fisser et al., 2014) blijkt dat de aandacht voor het
samenwerken erg gering is. Eén van de oorzaken is het versnipperen van de aandacht voor deze
vaardigheid. Doordat het samenwerken weinig voorkomt in de verschillende leergebieden moet de
leraar het eigen initiatief nemen om actief met de leerlingen te gaan samenwerken. De intentie is er
wel maar de leraren geven aan onvoldoende toegerust te zijn om deze vaardigheid vorm te geven.
Het komt er dus op neer dat leraren vaardigheden moeten verwerven om zo de leerlingen te kunnen
laten samenwerken (Fisser et al., 2014).
Het gebrek aan toerusting van de leraren vindt zijn oorsprong mede in de geringe aandacht voor de
concretisering van het samenwerken in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Hierdoor krijgen de
leraren geen beeld van hoe de vaardigheid in de praktijk concreet ingezet kan worden (Fisser et al.,
2014).
Voogt en Pareja Roblin (2010) beschrijven dat de juiste attitude van de leraar één van de
belangrijke punten is om het samenwerken in het onderwijs te laten integreren. De invoering van
het structureel samenwerken in de klas is een didactische uitdaging voor vele leraren.
2.2.3 Welke vaardigheden hebben leerlingen van groep 1 tot en met 8 nodig bij het samenwerkend
leren?
Het handelen van de leerlingen hangt grotendeels af van het handelen van de leraar. De leraar moet
een gestructureerde lesopbouw aanbieden, doelen stellen en het proces begeleiden. Zonder deze
vaste structuren zullen de leerlingen het samenwerken minder goed uitvoeren. Tijdens het
samenwerken, moeten de leerlingen een actievere rol aannemen dan ze gewend zijn (Boogaard et
al., 2004). Ze moeten inzien dat het samenwerken meer oplevert dan individueel werken. De
leerlingen hebben een groot aandeel in hun eigen leerproces en moeten hier op een
verantwoordelijke manier mee omgaan.
Gerritsen en Nauta (2008) beschrijven 5 competenties die de leerlingen moet bezitten om goed te
kunnen samenwerken. Aan de hand van het bloemmodel staat dit in figuur 8 vormgegeven. De vier
blaadjes kennis, vaardigheden, kwaliteiten en inspiratie zijn de competenties. Deze competenties
groeien voort vanuit de voedingsbodem, normen en waarden.
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Figuur 8 Bloem model (Gerritsen &
Nauta, 2008).







Kwaliteiten: het is belangrijk dat de leerlingen inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en deze
inzetten tijdens het samenwerken.
Kennis: Kennis wordt overgedragen door de leerkracht. De leerlingen moeten de juiste kennis
bezitten om zowel het academische als sociale doel te behalen.
Vaardigheden: Bij het samenwerken zijn samenwerkingsvaardigheden van groot belang.
Leerlingen moeten deze vaardigheden eigen maken om het samenwerken soepel te laten
verlopen.
Inspiratie: Zoals Boogaard et al. (2004) ook al beschreef, moeten leerlingen inzien dat
samenwerken met medeleerlingen meer oplevert dan individueel werken.
Normen en waarden: Leerlingen moeten de normen en waarden die binnen de klas centraal
staan zien als basis voor het samenwerken. De normen en waarden zijn de basis voor het
samenwerken.

Samenwerkingsvaardigheden bepalen voor een groot deel het succes van een groep (Förrer et al.,
2000). Leerlingen verwerven deze vaardigheden niet vanzelf en moeten een centrale plek krijgen
binnen het samenwerken. Vandaar dat de samenwerkingsvaardigheden één van de basiskenmerken
zijn van het samenwerkend leren. Förrer et al. (2000) maakt onderscheid in drie niveaus van
samenwerkingsvaardigheden: basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en vaardigheden voor
gevorderde groepen. De samenwerkingsvaardigheden staan volledig weergegeven in bijlage G 6.
Deze vaardigheden worden in paragraaf 2.2.2 uitgebreid behandeld. Het is voor de leerling
belangrijk dat ze zich, zowel voor het inhoudelijk doel als voor het sociale doel, inzetten. De
leerlingen moeten tijdens het samenwerkend leren bewust werken aan de
samenwerkingsvaardigheden.
2.3 conclusie literatuurstudie
Johnson en Johnson hebben 5 basisprincipes bedacht die ten grondslag liggen aan het
samenwerkend leren. De basisprincipes zijn: positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele
verantwoordelijkheid, directe interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van het
groepsproces (Veenman, 2001).
Voorafgaand aan het samenwerkend leren heeft de leraar enkele voorbereidingen die getroffen
moeten worden. Johnson et al. (2015) hebben een 6 tal onderdelen beschreven waar de leraar vooraf
aandacht aan moet besteden. (1) doelstellingen, (2) grootte van de groep, (3) methode waarmee de
leerlingen over groepen verdeeld worden, (4) rollen, (5) ruimte inrichten en tot slot (6) de
materialen die nodig zijn.
Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden in de grootte, duur en de samenstelling van de
groepen. Volgens Baloche & Srogi (z.j.) zijn er drie soorten groepen die er gevormd kunnen
worden. De eerste is de cooperative base group, dit zijn langdurige heterogene groepen. Ten tweede
is er de informal group ookwel de ad-hoc groep. Deze groepen zijn van zeer korte duur en worden
op het moment van samenwerken samengesteld. De formal group is de derde manier van groeperen.
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Dit zijn zorgvuldig samengestelde, heterogene groepen van een duur van enkele lessen tot weken
(Baloche & Srogi, z.j.)
Er zijn veel onderzoeken geweest naar de verschillende effecten van homogene of heterogene
groepen. Coninck (2009) benoemt dat bij homogene groepen de leraar een relatief negatief
verwachtingspatroon heeft ten opzichte van de cognitief zwakke groepen. Vernooij (2009) beaamt
deze denkwijze en pleit voor heterogene groepen. Vaak hebben homogene groepen nadelige
effecten voor de cognitief zwakke leerling. In heterogene groepen worden dezelfde doelen gesteld.
De verwachtingen voor de groepen zijn hetzelfde en bovendien is de instructie van betere kwaliteit.
Uit het onderzoek van Lou et al. (1996) bleek dat homogene groepen nadelig zijn voor zwakke
niveaugroepen en voordelig voor sterke en gemiddelde niveaugroepen.
Leraren kunnen het samenwerkend leren inzetten door middel van coöperatieve werkvormen
(Kagan, 1994). De coöperatieve werkvormen kunnen ingezet worden bij verschillende vak- en
vormingsgebieden en bevatten, bij een juiste uitvoering, de basiskenmerken van Johnson en
Johnson (1994).
Samenwerkingsvaardigheden is één van de vijf basisprincipes en kunnen op verschillende manier
aangeboden worden aan de leerlingen (Ebbens & Ettekoven, 2005). Het aanleren van de
samenwerkingsvaardigheden kan door middel van een rollenspel, vooraf oefenen of een T-kaart.
Ook de evaluatie is één van de 5 basisprincipes en kan op verschillende manieren gebeuren. Zowel
tijdens als na het werken moet er geëvalueerd worden. Dat kan gedaan worden door de leraar, de
groep of individuele leerlingen. Er kan gebruik gemaakt worden van mondelinge evaluatie en
schriftelijke evaluatie (Förrer et al., 2000).
Samenwerken komt gering voor in de kerndoelen en in het onderwijs (Fisser et al., 2014). Leraren
geven aan te weinig toerusting te hebben om het te concretiseren. Volgens Voogt en Pareja Roblin
(2010) is de houding van de leraar één van de belangrijkste punten om het samenwerken in de het
onderwijs te integreren.
Leerlingen moeten tijdens het samenwerken een actieve rol aannemen en inzien dat het samen
werken meer oplevert van individueel werken (Boogaard et al, 2004). Daarnaast beschrijven
Gerritsen & Nauta (2008) vijf competenties die de leerlingen moeten bezitten om goed te kunnen
samenwerken: kwaliteiten, kennis, vaardigheden, inspiratie en normen en waarden.
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3.0 Vooronderzoek
In hoofdstuk 2 is door middel van een literatuurstudie antwoord gegeven op de deelvragen die
gericht zijn op de generieke kennis. In hoofdstuk 3 zal ingegaan worden op de deelvragen die
gericht zijn op de context kennis. Per context vraag zal de methode van dataverzameling
omschreven worden aan de hand van literatuur.
De volgende context vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 3:
 Wat is de huidige stand van zaken bij de leraren van de groepen 1 tot en met 8 met
betrekking tot het begeleiden van het samenwerkend leren wat betreft kennis, vaardigheden
en attitude?
 Welke ervaringen hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met samenwerkend leren?
3.1 Methode vooronderzoek
 Wat is de huidige stand van zaken bij de leraren van de groepen 1 tot en met 8 met betrekking
tot het begeleiden van het samenwerkend leren wat betreft kennis, vaardigheden en attitude?
Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande deelvraag wordt er gebruik gemaakt van
verschillende instrumenten. De volgende instrumenten worden gebruikt om de kennis, vaardigheden
en attitude van de leraren te meten: vragenlijst (open en gesloten), bevragen en observatie (van der
Donk & van Lanen, 2012).
Vragenlijst I:
Door middel van een open vragenlijst bevragen we de kennis en attitude van de leraren (van der
Donk & van Lanen, 2012). De deelnemers zijn 15 leraren en de directeur. De afnamedatum is 28
oktober 2016 tijdens een studiedag. Vragenlijst I staat weergegeven in bijlage E 1.
Verantwoording methode:
De open vragenlijst is gericht op de kennis en attitude van de leraren. De vragen zijn gericht op hoe
de leraren het samenwerkend leren toepassen in de klas. Een onderdeel hiervan is de groepsverdeling en samenstelling (Baloche & Srogi, z.j.; Conick, 2009; Vernooij, 2009; Lou et al.,1996;
Marzano et al., 2010). Vanuit de literatuur zijn er verschillende meningen over heterogene of
homogene groepen en de duur van de groepssamenstelling (Baloche & Srogi, z.j.). Daarnaast wordt
gevraagd naar de verschillende coöperatieve werkvormen en het inzetten hiervan (Förrer et al.,
2000; Kagan, 1994). De basiskenmerken vormen de basis van het samenwerkend leren en worden
ook bevraagd in de vragenlijst (Veenman, 2001). De attitude wordt gemeten door middel van
vragen die gericht zijn op regels en tevredenheid van de leraren tijdens het samenwerkend leren.
Vragenlijst II:
Aan de hand van een gesloten vragenlijst wordt de kennis van de leraren over het samenwerkend
leren gemeten (van der Donk & van Lanen, 2012). De deelnemers zijn 15 leraren en de directeur.
De afnamedatum is 28 oktober 2016 tijdens een studiedag (bijlage E 2).
Verantwoording methode:
De gesloten vragenlijst is gericht op de kennis van de leraren ten aanzien van het inzetten van het
samenwerkend leren. De vragen kunnen beantwoord worden met nooit, soms of vaak. Eén vraag is
gericht op de groepsgrootte tijdens het samenwerken. Johnson et al. (2015) zijn ervan overtuigd dat
kleine samenwerkingsgroepen beter werk leveren dan grote groepen. Dit komt mede doordat de
interactie minder wordt als de omvang van de groep toeneemt. Meelifters krijgen in kleinere
groepen ook minder snel te kans om zich te verschuilen achter het werk van anderen. Daarnaast
moeten de leraren aangeven in hoeverre ze voorafgaand aan de les een sociaal doel bepalen en deze
bespreken met de leerlingen. Een sociaal doel richt zich op de samenwerkingsvaardigheden van de
leerlingen en zijn van belang om het samenwerkend leren goed te laten verlopen (Förrer et al.,
2000). Verder gaan er twee vragen over de rol die de leraar aanneemt tijdens het samenwerken. De
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leraren moeten beschrijven of ze een coachende rol of een leidende rol aannemen of beide. Uit
onderzoek van Harms (2010) is gebleken dat onbegeleid leren slechtere resultaten oplevert dan
begeleid leren. Een coachende rol is het vangnet voor de leerlingen als het fout gaat bij het
samenwerken. Hoe verder het samenwerkingsproces zich vordert hoe minder de leraar een leidende
en coachende rol aan zou hoeven nemen (Spin, 2015) Tot slot gaat er een vraag over het geven van
feedback tijdens het samenwerkend leren. De leraar kan feedback geven op het sociale- en
inhoudelijke doel en dit gebeurt tijdens en na het samenwerkend leren (Förrer et al., 2000).
Vragenlijst III:
Aan de hand van een gesloten vragenlijst wordt gemeten welke samenwerkingsvaardigheden in de
groepen 1 tot en met 8 ingezet worden door de leraren (SLO. z.j.). De vragenlijst wordt in week 49
en 50 van 2016 ingevuld worden door de 12 leraren van groep 1 tot en met 8 (bijlage E 3).
Verantwoording methode:
Om te meten welke samenwerkingsvaardigheden de leraren van de groepen 1 tot en met 8 aan bod
laten komen wordt er een kwalitatieve vragenlijst afgenomen. De vragenlijst bevat schaalvragen en
zal een weergave geven van de mate waarin de leraren de samenwerkingsvaardigheden inzetten
(Baarda, 2014). Het is een bestaande vragenlijst van SLO (z.j.) die aangepast is zodat hij voor de
leraren geschikt is. Förrer et al. (2000) beschrijven drie niveaus van samenwerkingsvaardigheden:
basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen. De
basisvaardigheden richten zich niet zozeer op het samenwerken maar hebben betrekking op het
algemene functioneren in de klas en vormen de basis voor de gehele basisschool periode. Deze
vaardigheden zijn gericht op de omgang met elkaar, eigen initiatief nemen, gericht op anderen en
zich houden aan afspraken. De voortgezette vaardigheden komen als vervolg op de
basisvaardigheden en zijn bedoeld om het samenwerken nog verder te ontwikkelen. Deze
vaardigheden richten zich op communicatie, betrokkenheid in de groep, helpen en doelgericht
werken. Als laatst zijn er nog de vaardigheden voor de gevorderde groepen. Deze vaardigheden
dragen ertoe bij dat bij het samenwerken de maximale resultaten oplevert.
Bevragen:
Tijdens de bouwvergaderingen worden aan iedere leerkracht 4 vragen voorgelegd die de attitude en
kennis van de leraren meten. De deelnemers zijn 12 leraren verdeeld over de onderbouw (4 leraren),
middenbouw (5 leraren) en de bovenbouw (3 leraren). De onderbouw vergadering vindt plaats op
21 september 2016, de bovenbouw vergadering op 4 oktober 2016 en de middenbouw vergadering
op 5 oktober 2016.
Verantwoording methode:
Om de attitude en kennis van de leraren te meten wordt gebruik gemaakt van het instrument,
bevragen (van der Donk & van Lanen, 2012). De leraren krijgen vragen voorgelegd waarbij de
attitude en kennis van de leraar ten opzichte van samenwerkend leren naar voren komt (Voogt &
Pareja Roblin, 2010). De vragen die gericht zijn op de attitude van de leraren hebben betrekking op
het belang van samenwerken en de doelstelling ervan:
1. Waarom vind je samenwerken belangrijk?
2. Wat wil je bereiken met samenwerken?
De andere twee vragen zijn gericht op de kennis van de leraar omtrent de vaardigheden van de
leraren en de leerlingen:
3. Wat moet de leerkracht kunnen om de kinderen goed te laten samenwerken?
4. Wat moet een leerling kunnen om goed samen te werken?
Observatie:
Aan de hand van literatuur is een observatie formulier ontwikkeld waarbij de
leerkrachtvaardigheden gemeten worden tijdens het samenwerkend leren. De observatielijst staat
volledig weergegeven in bijlage E 4. In de periode van 15 november tot 15 december zal er
eenmalig in de groepen 1 tot en met 8 geobserveerd worden. De observaties worden door twee
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verschillende personen afgenomen om zo te triangulatie van het onderzoek te verhogen (van der
Donk & van Lanen, 2009).
Verantwoording methode:
Door middel van literatuur is een observatielijst ontwikkeld. Het is een kwalitatieve observatie
(Baarda, 2014) die participerend en gestructureerd is (van der Donk & van Lanen, 2012). De
resultaten van de observaties zullen weergeven of een leerkrachtvaardigheid wel of niet aanwezig
is. Er wordt geobserveerd of de basisvoorwaarden van het samenwerkend leren in de les aanwezig
zijn (Förrer et al., 2000). Daarnaast wordt er ook geobserveerd of er een academisch doel en sociaal
doel opgesteld wordt en of het sociale doel visueel gemaakt wordt voor de leerlingen (Ebbens &
Ettekoven., 2013; Förrer et al., 2000). De leraar kan tijdens het samenwerkend leren kiezen voor
verschillende groeperingsvormen. Er wordt geobserveerd of de leraar formele coöperatieve
werkgroepen, ad-hoc groepen of coöperatieve werkgroepen vormt en of deze heterogeen of
homogeen zijn (Johnson & Johnson, 1994; Berg, Berg & Vandenberghe, 1999). De rol van de leraar
tijdens het samenwerkend leren wordt ook geobserveerd. Ebbens en Ettekoven (2005) benoemt dat
de leraar een coachende en leidende rol aan moet nemen tijdens het samenwerkend leren. Tot slot
wordt bekeken in hoeverre de leraar evalueert tijdens en na de les en of dit gericht is op het product
of proces (Förrer et al., 2000; Spin, 2015).
 Welke ervaringen hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met samenwerkend leren?
Interview:
Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 6 wordt er gebruik gemaakt van een interview. Uit de
groepen 1 tot en met 8 worden 4 leerlingen met verschillende sekse en niveaus geïnterviewd zodat
er valide en betrouwbare (Baarda, 2014) resultaten uit komen. Het doel van het interview is om de
ervaringen van de leerlingen te meten bij het samenwerkend leren. Door de ervaringen van de
leerlingen bij het onderzoek te betrekken wordt de triangulatie van het onderzoek verhoogd (van der
Donk & van Lanen, 2009). In bijlage E 5 wordt het interview weergegeven. In de periode van 15
november tot 15 december wordt het interview bij de leerlingen afgenomen worden.
Verantwoording methode:
Om de ervaringen van de leerlingen van groep 1 tot en met 8 te meten met betrekking tot het
samenwerkend leren wordt er gebruik gemaakt van een interview. Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende soorten vragen. Van der Donk en van Lanen (2012) beschrijven 7 typen vragen die je
kunt stellen bij een interview: Inleidende vragen, vervolgvragen, verdiepende vragen, specifieke
vragen, directe vragen, indirecte vragen, structurerende vragen en interpreterende vragen. De
vragen zijn gericht op de ervaringen van de leerlingen bij het samenwerkend leren en op de
werkwijze van de leraren. Onderwerpen van het interview zijn de groeperingvorming, rol van de
leraar en evaluatiemomenten.
3.2 Resultaten vooronderzoek
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die voortgekomen zijn uit het vooronderzoek.
Er wordt antwoord gegeven op de context vragen aan de hand van de gegevens die voorgekomen
zijn uit de verschillende meet instrumenten.
 Wat is de huidige stand van zaken bij de leraren van de groepen 1 tot en met 8 met betrekking
tot het begeleiden van het samenwerkend leren wat betreft kennis, vaardigheden en attitude?
Vragenlijst I:
Er is een vragenlijst afgenomen om de vaardigheden en de kennis van de leraren te meten ten
opzichte van samenwerkend leren. De volledige antwoorden zijn weergegeven in bijlage F1.
De leraren geven aan het samenwerken op veel verschillende momenten in te zetten. Het
samenwerkend leren wordt voornamelijk ingezet bij rekenen, WO, gym, lezen en taal. Bij de
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onderbouw is dit vooral bij taal, rekenen en maatjeswerk. Bij de bovenbouw vindt het
samenwerkend leren voornamelijk plaats tijdens de WO-vakken, begrijpend lezen, rekenen en taal.
De groepsverdeling wordt vaak gemaakt aan de hand van het niveau van de leerlingen of
willekeurig door middel van Gynzy. Gynzy is een interactief programma gericht op alle
vakgebieden van het basisonderwijs. Door middel van Gynzy kunnen willekeurige groepen
samengesteld worden. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van schoudermaatjes en maatjes.
De leraren zijn beperkt op de hoogte van de beschikbare coöperatieve werkvormen. De werkvormen
die genoemd worden zijn: Placemat, binnencirkel-buitencirkel, genummerde hoofden en de
expertvorm. De regels die opgesteld worden tijdens het samenwerkend leren zijn voornamelijk
sociale regels gericht op het gedrag van de leerlingen. Ook als basiskenmerken van het
samenwerken noemen de leraren vooral sociale aspecten als: Respect, veiligheid en een goede
luisterhouding.
De leraren ervaren bij het samenwerkend leren onrust en een tekortkoming op het sociale aspect bij
de leerlingen. Deze elementen maakt het voor de leraren minder aangenaam om het samenwerkend
leren in te zetten. Tot slot geven de leraren aan tevreden te zijn over het samenwerkend leren als de
leerlingen goed overleg hebben gehad en zowel het sociale- als inhoudelijke doel behaald is.
Vragenlijst II:
Aan de hand van een gesloten vragenlijst is de kennis van de leraren over het samenwerkend leren
gemeten (van der Donk & van Lanen, 2012). In bijlage F 2 worden de resultaten weergegeven.
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Figuur 9 Resultaten vragenlijst 1.

Vraag 1/2: Ik laat leerlingen samenwerken in duo’s. Ik laat leerlingen samenwerken in groepjes
van meer dan twee kinderen.
Uit de antwoorden van de leraren valt te concluderen dat de meeste leraren duo’s vormen tijdens het
samenwerkend leren. 10 van de 14 leraren geven aan dit vaak te doen. 12 leraren geven aan soms
groepen groter dan twee leerlingen te maken.
Vraag 3: Ik evalueer na iedere keer samenwerken hoe het samenwerken gegaan is.
Het evalueren van het samenwerkend leren zit bij de meeste leraren nog niet structureel in het
programma. 9 leraren geven aan soms te evalueren aan het einde van de les. 5 leraren evalueren
vaak aan het einde van het samenwerkend leren.
Vraag 4: Voordat de kinderen gaan samenwerken bespreek ik de regels.
De leraren bespreken voorafgaand aan het samenwerken vaak (8) of soms (6) de regels.
Vraag 5: Ik bepaal voor het samenwerken een sociaal doel.
9 van de 14 leraren geven aan dat ze soms voorafgaand aan het samenwerken een sociaal doel
bepalen.
Vraag 6: Ik bespreek met de kinderen vooraf het sociale doel.
Als er een sociaal doel bepaald is wordt dat door 6 leraren vaak voor besproken met de kinderen.
Door 7 leraren wordt dat soms gedaan.
Vraag 7: Tijdens het samenwerken neem ik een leidende rol aan.
8 leraren geven aan soms een leidende rol aan te nemen tijdens het samenwerkend leren. De overige
leraren doen dit vaak of juist nooit.
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Vraag 8: Tijdens het samenwerken neem ik een coachende rol aan.
8 leraren nemen tijdens het samenwerken een coachende rol aan. 6 leraren doen dit soms.
Vraag 9: Tijdens het samenwerken geef ik de leerlingen feedback over de manier van samenwerken.
10 leraren geven aan vaak tijdens het samenwerkend leren feedback te geven over de manier van
samenwerken. 4 leraren doen dit soms.
Vragenlijst III:
Aan de hand van een gesloten vragenlijst is gemeten welke samenwerkingsvaardigheden in de
groepen 1 tot en met 8 ingezet worden door de leraren. In bijlage F 3 worden de resultaten volledig
weergegeven.
Na het zien van de resultaten van de vragenlijst valt te concluderen dat de 12 leraren aandacht
besteden aan de basisvaardigheden tijdens het samenwerkend leren. Geen van de leraren heeft nooit
ingevuld, de basisvaardigheden komen regelmatig terug in de groep 1 tot en met 8. Förrer et al.
(2000) beschrijft dat de basisvaardigheden van belang zijn voor het algemeen functioneren in een
groep.
Voortgezette vaardigheden dragen eraan bij dat het samenwerkend leren nog meer oplevert. Bij de
voortgezette vaardigheden en de vaardigheden voor gevorderde groepen is de mate waarin de
leraren de vaardigheden inzetten erg verdeeld. Opvallend zijn de punten, 27, 29, 34, 37 en 38
(figuur 10). Bij deze punten zijn verschillende dingen ingevuld door de leraren. De punten zijn
allemaal gericht op de taak/opdracht. De leraren besteden dus verdeeld aandacht aan de
samenwerkingsvaardigheden die gericht zijn op de opdracht/taak.
De samenwerkingsvaardigheden 15, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35 en 36 worden merendeels,
soms of vaak ingezet door de leraren. Opvallend aan deze punten is vooral dat het veelal gaat om
sociale aspecten. De punten zijn minder gericht op de taak maar op het reageren en respectvol
behandelen van elkaar. 3 leraren gaven bij de teruggave van de checklist aan vele vaardigheden te
benoemen in de klas maar dat het in de praktijk soms niet tot uiting komt.

Toepassing samenwerkingsvaardigheden

36. op een vriendelijke manier zeggen
dat je het ergens niet mee eens bent.

35. met elkaar problemen oplossen.

33. overeenstemming met elkaar
bereiken.

32. ook op langere termijn de relatie
goed houden. .

31. verschil van mening accepteren.

30. open staan voor het standpunt van
een ander.

25. helpen zonder voor te zeggen.

altijd

24. hulp vragen aan de ander.

vaak

23. elkaar aanbieden iets uit te leggen.

22. met alle groepsleden
samenwerken.

soms

20. elkaar een complimentje geven.

15. vragen stellen aan elkaar.

38. ideeën verder uitbouwen.

37. verschillende ideeën integreren.

34. kritiek formuleren op ideeën, niet
op personen.

29. elkaar herinneren aan de opdracht.

nooit

27. richting geven aan de uitvoering
van de taak. .

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figuur 10 Resultaten vragenlijst 3.
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Bevragen:
Tijdens de bouwvergaderingen zijn er aan iedere leraar 4 vragen voorgelegd die de attitude en
kennis van de leraren hebben gemeten. Hieronder wordt per vraag de geanalyseerde antwoorden
weergegeven. De uitgebreidere weergave van de antwoorden zijn weergeven in bijlage F4.
1. Waarom vind je samenwerken belangrijk?
De leraren vinden het vooral belangrijk voor de toekomst van de leerlingen, in de huidige
maatschappij heb je het nodig om goed te kunnen samenwerken met anderen. Daarnaast wordt ook
vaak genoemd dat het belangrijk is voor de sociale ontwikkelingen van de leerlingen.
2. Wat wil je bereiken met samenwerken?
De leraren vinden de ontwikkeling van de sociale vaardigheden het belangrijkste van het
samenwerkend leren. Respect hebben voor elkaar is zowel een sociale als een
samenwerkingsvaardigheid en van belang om goed te kunnen samenwerken. Kinderen leren van en
met elkaar en dit heeft een positief effect op de groepsvorming.
3. Wat moet de leerkracht kunnen om de kinderen goed te laten samenwerken?
De leraren benoemen dat een goed voorbereiding erg belangrijk is. De leraar moet kennis hebben
over het samenwerkend leren om het over te kunnen brengen op de leerlingen. Daarnaast moet de
leraar de beginsituatie van de leerlingen goed in beeld hebben. Overzicht tijdens het samenwerken
is ook een belangrijk element volgens de leraren. De leraar kan op die manier goed inzichtelijk
krijgen wat er gebeurt in de klas en hoe het samenwerkend leren verloopt. Tot slot werd benoemd
dat de leraar een open houding moet hebben ten opzichte van het samenwerkend leren. De leraren
moeten zichzelf en de leerlingen de tijd geven de vaardigheden en kennis te ontwikkelen.
4. Wat moet een leerling kunnen om goed samen te werken?
De leerlingen moeten goed kunnen overleggen en communiceren, naast deze
samenwerkingsvaardigheid wordt ook nog empathie, respect en rekening houden met elkaar
benoemd. Deze punten zijn allemaal onderdelen van de samenwerkingsvaardigheden (Förrer et al.,
2000). Leerlingen hebben samenwerkingsvaardigheden nodig om op een goede manier te kunnen
samenwerken.
Observatie:
Om de vaardigheden van de leraren in kaart te brengen is er geobserveerd in de groepen 1 tot en
met 8. De observaties zijn uitgevoerd door de onderzoeker en de onderzoekscoördinator van de
school. Voorafgaand is goed afgestemd aan de hand van welke aspecten er geobserveerd zou
worden. Dit zorgt voor betrouwbare gegevens en resultaten. In bijlage F 5 staan de resultaten per
bouw weergegeven en van de groepen 1 tot en met 8 gezamenlijk.
De basiskenmerken zijn wisselend aanwezig bij de groepen 1 tot en met 8 (tabel 1). De evaluatie
van het groepsproces en -product is bij 10 van de 12 leraren aanwezig tijdens het samenwerkend
leren. Het tussentijds evalueren werd echter wel door alle 12 de leraren ingezet. De
samenwerkingsvaardigheden worden door 9 van de 12 leraren toegepast. Deze zijn alleen gericht op
de basisvaardigheden. 4 van de 12 leraren maakten de samenwerkingsvaardigheden visueel door
middel van een rollenspel of oefening. Opvallend is de positieve wederzijdse afhankelijkheid die bij
7 van de 12 leraren niet aanwezig is tijdens het samenwerkend leren. De leraren vormen vooral
heterogene informele coöperatieve leergroepen. Dit zijn groepen die een duur hebben van enkele
minuten tot een les. Tijdens het samenwerkend leren nemen alle 12 de leraren zowel een leidende
als coachende rol aan.
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
- individuele verantwoordelijkheid
- directe interactie
- samenwerkingsvaardigheden
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)

Aanwezig
5
8
8
9
10

Niet aanwezig
7
4
4
3
2

Tabel 1Aanwezigheid van de basiskenmerken in de groepen 1 tot en met 8.
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 Welke ervaringen hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met samenwerkend leren?
Interview:
Analyse interview groep 1 tot en met 8:
Om de ervaringen van de leerlingen te meten heeft er met 4 leerlingen uit elke groep een interview
plaatsgevonden. In bijlage F 6 staan de uitgewerkte interviews met de groepen 1 tot en met 8
weergegeven.
De leerlingen van groep 1tot en met 8 geven aan ongeveer 1 tot 2 keer per week samen te werken.
Bij de kleuters is dit vaker omdat samenwerken valt onder de vaste werkwijze van de onderbouw.
Het samenwerkend leren vind wisselend plaats bij veel verschillende vakken: rekenen, taal, lezen,
WO, handvaardigheid, taakwerk en begrijpend lezen. In de groepen 5 tot en met 8 wordt structureel
samengewerkt bij het vak, begrijpend lezen.
De groepssamenstelling wordt vaak gepaald door de leraar. Bij de midden- en bovenbouw is het
programma Gynzy een vaak gebruikte manier om op willekeurige wijze groepjes te vormen. De
groepjes bestaan vaak uit twee leerlingen met uitzondering van de kleuters waar ook grotere
groepen gevormd worden.
De leerlingen ervaren het samenwerkend leren als leuk wanneer ze:
 Met iemand samenwerken waarmee ze bevriend zijn.
 Hulp kunnen geven en ontvangen.
 Met iemand samenwerken die vlot werkt en waar ze goed mee kunnen overleggen.
 Elke les met iemand anders mogen samenwerken
De leerlingen ervaren het samenwerken als niet leuk wanneer ze:
 Met iemand samenwerken waarmee ze niet bevriend zijn.
 Met iemand samenwerken die niet meewerkt of een ander werk tempo heeft.
 Liever alleen willen werken.
De leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaven aan dat de juf of meester vaak op dezelfde manier
reageert als het samenwerkend leren niet goed verloopt. Vaak geeft de leraar tips en tops en moeten
de leerlingen het zelf proberen op te lossen. Bij groep 7 en 8 worden de leerlingen ook wel eens uit
elkaar gezet als het samenwerkend leren niet goed verloopt. Alle leerlingen geven aan dat de leraar
tijdens het samenwerkend leren langs komt om feedback te geven. Veel leraren geven
complimenten maar benoemen ook duidelijk als ze iets zien wat niet goed gaat. In veel groepen
wordt er ook na het samenwerkend leren gekeken hoe het samenwerken verlopen is. Echter wordt er
niet bij iedere klas ingegaan op het proces en product. Bij de onderbouw wordt vooral het proces
besproken en in de midden- en bovenbouw ook het product. De leerlingen van groep 8 geven aan
dat er alleen ingegaan wordt op het product aan het einde van de les.
Als verandering zouden de leerlingen graag meer keuzevrijheid willen hebben in de persoon met
wie ze moeten samenwerken. Daarnaast geven de leerlingen aan zelf de keuze te willen maken of ze
samen of alleen werken. Door de leerlingen van groep 6 en 7 wordt nog benoemd dat er beter
geluisterd moet worden naar elkaar en dat er meer duidelijkheid moet zijn over de ruimte indeling.
Tot slot was het opvallend dat de leerlingen allemaal moeite hadden met het definiëren van het
begrip, samenwerken. Het werd veelal omschreven als het helpen van een ander of het samen
maken van opdrachten.
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3.3 Conclusie vooronderzoek
Welke ervaringen hebben de leerlingen van groep 1 tot en met 8 met samenwerkend leren?
Uit de interviews met de leerlingen uit groep 1 tot en met 8 kwam sterk naar voren dat leerlingen
het lastig vinden het begrip samenwerken te definiëren. Het wordt veelal omschreven als het helpen
van elkaar en het samen maken van opdracht.
In de groepen 1 tot en met 8 wordt gemiddeld 1 tot 2 keer per week samengewerkt bij verschillende
vakgebieden. Dit zegt iets over de houding van de leraar. Het begrip samenwerken komt namelijk
maar 5 keer voor in de kerndoelen van het basisonderwijs en zal vanuit eigen initiatief van de leraar
ingezet moeten worden. De leraren van groep 1 tot en met 8 doen dit 1 tot 2 maal per week.
De groepen worden vaak willekeurig gevormd, enkel bij de groep 1/2 en 8 werd genoemd dat de
leraar bewuste keuzes maakt met betrekking tot de groepering. In de literatuur zijn veel
verschillende meningen over het vormen van heterogene en homogene groepen (Baloche & Srogi,
z.j.; Conick, 2009; Vernooij, 2009; Lou et al.,1996; Marzano et al., 2010). Förrer et al. (2000)
raden af frequent te wisselen van groepssamenstelling. De leerlingen moeten namelijk aan elkaar
wennen, elkaar leren vertrouwen en een groepsidentiteit ontwikkelen.
De leerlingen ervaren samenwerken als niet leuk als ze niet met hun vriendje mogen samenwerken
of als iemand niet goed meewerkt. Samenwerken heeft echt weinig te maken met het feit of iemand
je vriend is of niet. Door middel van de samenwerkingsvaardigheden (Förrer et al., 2000) kunnen de
leerlingen het samenwerkend leren succesvol laten verlopen. Leerlingen verwerven deze
vaardigheden niet vanzelf en moeten een centrale plek krijgen binnen het samenwerken.
De leerlingen vinden het samenwerken met iemand die hetzelfde tempo heeft erg prettig. De
leerlingen die deze uitspraken deden gaven aan zich belemmerd te voelen door leerlingen die
cognitief minder sterk zijn. Zoals de literatuur ook weergeeft ervaren sterkere leerlingen positief
gevoel bij de homogene groeperingsvorm maar ervaren zwakke leerlingen hier geen profijt van
(figuur 11).

Figuur 11 Resultaten onderzoek Lou et al. (1996)

Bij alle groepen, behalve bij groep 8 wordt zowel tijdens als na het werken geëvalueerd. Evalueren
is belangrijk aangezien de leerlingen hierdoor inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling (Förrer et
al., 2000). Er wordt onderscheid gemaakt tussen het evalueren op het proces en op het product
(Förrer et al., 2000). In de onderbouw wordt veel geëvalueerd op het proces en in de bovenbouw
meer op het product terwijl volgens Ebbens en Ettekoven (2005) evaluatie op beide onderdelen van
belang is.
Wat is de huidige stand van zaken bij de leraren van de groepen 1 tot en met 8 met betrekking tot
het begeleiden van het samenwerkend leren wat betreft kennis, vaardigheden en attitude?
Kennis
Het is van belang dat de leraren over voldoende kennis beschikken om het samenwerken op een
juiste en effectieve manier in te kunnen zetten. Uit vragenlijst I en vragenlijst II bleek hoe het staat
met de kennis van de leraren omtrent het samenwerkend leren. De leraren benoemen groepen te
maken door leerlingen willekeurig bij elkaar te plaatsen, aan de hand van het niveau, op basis van
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het karakter of op de manier zoals ze naast elkaar zitten. Uit de observaties bleek dat leerlingen
willekeurig bij elkaar geplaatst worden of op de manier zoals ze naast elkaar zitten. De
kleutergroepen zijn hierin een uitzondering en werken met maatjes. Theorie wijst uit dat er zowel
heterogene als homogene groepen gevormd kunnen worden (Vernooij, 2009; Conick, 2009; Lou et
al, 1996; Marzano et al., 2010). Het is belangrijk dat de leraren de keuze voor de groeperingsvorm
weloverwogen maken en leerlingen bij elkaar zetten die elkaar versterken en goed kunnen
ondersteunen (Baloche & Srogi., z.j.; Forrer et al., 2000).
Uit vragenlijst I blijkt de beperkte kennis van de leraren omtrent de coöperatieve werkvormen. De
volgende coöperatieve werkvormen werden benoemd door de leraren: placemat, binnencirkelbuitencirkel, genummerde hoofden en de expert vorm. Förrer et al. (2000) beschrijven de 17
verschillende coöperatieve werkvormen ontworpen door hoofdzakelijk Kagan (1994). De 17
coöperatieve werkvormen zijn zeer gestructureerd en bevatten de basisprincipes van samenwerkend
leren (Veenman, 2001). In de observaties kwamen deze basisprincipes ook zeer wisselend terug. De
evaluatie van het groepsproces was veelal aanwezig. Daarentegen miste de positieve wederzijdse
afhankelijkheid regelmatig in de lessen van de leraren.
Vaardigheden
Uit de observaties en vragenlijst II blijkt dat de leraren zowel een leidende rol als coachende rol
aannemen. De leidende rol is voornamelijk voor de orde en klassenmanagement. De coachende rol
fungeert als een vangnet voor de leerlingen op het moment dat het samenwerkend leren niet goed
verloopt. Naarmate het samenwerkingsproces vordert is het belangrijk dat de leraar een stapje terug
doet en alleen een vangnet voor de leerlingen is op het moment dat het fout gaat (Hoogeveen &
Winkels, 2005; Spin, 2015).
Uit de observaties blijkt dat vele leraren een sociaal doel opstellen. Alle sociale doelen die
opgesteld waren vielen echter onder de basisvaardigheden (Förrer et al., 2000). De
basisvaardigheden zijn van belang voor de algemene omgang in de klas en zijn gericht op het eigen
functioneren en dat van anderen. Bij de voortgezette vaardigheden zijn de leerlingen al meer gericht
op het samenwerken en het onderlinge contact. De vaardigheden voor gevorderde groepen richten
zich echt op het samenwerken en het verbeteren hiervan. Het bewust inzetten en zichtbaar maken
van de samenwerkingsvaardigheden zal het samenwerken bevorderen en de houding van de
leerlingen ten opzichte van elkaar verbeteren. Het is van belang dat leraren deze
samenwerkingsvaardigheden ook visueel maken voor de leraren door middel van een T-kaart,
rollenspel of het vooraf oefenen (Förrer et al, 2000). Bij de observatie werd enkel vier keer de
samenwerkingsvaardigheden visueel gemaakt door middel van een rollenspel.
De leraren evalueren allemaal tijdens het samenwerkend leren. Dit bleek uit de observaties in de
groepen 1 tot en met 8. Het evalueren aan het einde van de les werd door 10 van de 12 leraren
gedaan. Het evalueren kan mondeling plaatsvinden maar ook schriftelijk door middel van een
evaluatieformulier op groep- of individueel niveau. Tijdens de geobserveerde lessen werd er niet
schriftelijk geëvalueerd.
Attitude
Uit de gestelde vragen tijdens de bouwvergaderingen (bijlage E 4) komt naar voren dat leraren het
samenwerken vooral belangrijk vinden voor zowel de toekomst als de sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Samenwerken is een onderdeel van de 21e century skills (Pijpers, 2015). Daarnaast zijn
de werkzaamheden en communicatie van vandaag ongeveer 14 procent veranderd naar complexere
communicatie waarvan samenwerking een onderdeel is (Fadel en Trilling, 2009). Het begrip
samenwerken komt maar 5 keer voor in de kerndoelen van het basisonderwijs. De leraren zullen dus
vanuit eigen initiatief het samenwerken moeten integreren in het onderwijs. Uit de interviews met
de leerlingen blijkt dat er 1 tot 2 keer per week samengewerkt word in de groepen 1 tot en met 8. De
leraren hebben de juiste houding om vanuit eigen initiatief het samenwerkend leren in te zetten.
De leraren hebben een juiste attitude ten opzichte van het samenwerkend leren. Aan de hand van de
resultaten van de bevraging tijdens de bouwvergadering blijkt dat de leraren er niet tegen op zien
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om de leerlingen samen te laten werken. Het is enkel de tijd voor de voorbereiding en de onrust
tijdens het samenwerken wat hun er af en toe van weerhoud om de leerlingen te laten samenwerken.
De leraren zijn tevreden over het samenwerken als ze de sociale en academische doelen behaald
hebben. Daarnaast vinden de leraren het ook belangrijk dat leerlingen leren van elkaar en elk een
eigen inbreng hebben.

Vanuit de resultaten en de conclusie kunnen voldoende ontwerpcriteria geformuleerd worden. De
focus zal vooral komen te liggen op de kennis en vaardigheden van de leraren. Een goede
lesvoorbereiding aan de hand van coöperatieve werkvormen zal structuur bieden en het
samenwerkend leren positief bevorderen. Goed onderwijs begint altijd bij de leraar vandaar dat er
nog niet inhoudelijk ingegaan wordt op de kennis en vaardigheden van de leerlingen. In een
volgend onderzoek zou de focus eventueel kunnen liggen op de kennis en vaardigheden van de
leerlingen binnen het samenwerkend leren.
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4.0 Onderzoek naar het ontwerp
In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de resultaten uit het vooronderzoek het ontwerp
gepresenteerd. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de methode van onderzoek naar het ontwerp. In
paragraaf 4.2 worden de resultaten van het de eindmeting weergegeven. Tot slot wordt in paragraaf
4.3 een conclusie gevormd en wordt er antwoord gegeven op hoofdvraag.
4.1 Methode onderzoek naar het ontwerp
Beschrijving ontwerpcriteria:
Ontwerpeisen
Op basis van welke data is deze ontwerpeis geformuleerd?
Het samenwerkend Tekstbron:
leren wordt ingezet Veenman (2001) beschrijft dat de coöperatieve werkvormen zich
aan de hand van
ontlenen aan de basisprincipes van het samenwerkend leren (Johnson
coöperatieve
& Johnson, 1994). De coöperatieve werkvormen, onder andere
werkvormen.
ontwikkeld door Kagan (1994), bezitten bij goed uitvoering de
basisprincipes van het samenwerkend leren.
Het sociale doel
Tekstbron:
van de
Johnson et al. (2015) beschrijven dat voorafgaand aan het
samenwerkingsles
samenwerken een sociaal doel opgesteld moet worden. Er kan
wordt bepaald aan gekeken worden naar de behoefte van de betreffende leerlingen en de
de hand van de
leerlingen kunnen zelf ook aangeven wat zij denken nodig te hebben.
samenwerkingsvaa Tot slot kan de leraar een lijst opstellen met
rdigheden. Er
samenwerkingsvaardigheden die binnen een lessenserie aan bod
wordt hierbij
zullen komen.
rekening gehouden Praktijk:
met de
De leraren hebben allemaal een checklist ingevuld met betrekking tot
beginsituatie van
de samenwerkingsvaardigheden. Er werd in de checklist onderscheid
de leerlingen.
gemaakt in basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en
vaardigheden voor gevorderde groepen. De leraren moesten aangeven
waar ze aandacht aan besteden tijdens het samenwerkend leren.
Mogelijke antwoorden waren: nooit, soms, vaak en altijd. Geen van
de leraren heeft nooit ingevuld bij de basisvaardigheden. De
basisvaardigheden komen regelmatig terug in de groep 1 tot en met 8.
Bij de voortgezette vaardigheden en de vaardigheden voor gevorderde
groepen zaten veel verschillen tussen de leraren. De leraren krijgen
hun ingevulde checklist terug en aan de hand hiervan bepalen ze het
sociale doel voor de les. Johnson et al. (2015) geeft immers aan dat je
naar de beginsituatie moet kijken van de betreffende groep. De
leraren kiezen bij het samenwerkend leren uit de voortgezette
vaardigheden of de vaardigheden voor gevorderde groepen. Er
worden geen basisvaardigheden gekozen omdat deze bij alle leraren
al aanwezig waren in de lessen. Daarnaast beschrijven Förrer et al.
(2000) dat de basisvaardigheden zijn voor het algemeen functioneren
in de groep en de voortgezette vaardigheden en vaardigheden voor
gevorderde groepen specifiek het samenwerken bevorderen.
De leraar bepaalt
Tekstbron:
voor het geven van De leraar kan drie verschillende groeperingsvormen kiezen:
de les de
Cooperative base groups, Informal group/ ad-hoc of Formal groups
groepsgrootte en
(Baloche & Srogi, z.j.). Cooperative base groups zijn langdurig,
samenstelling.
heterogeen en bestaan meestal ut 4 of 5 leerlingen. Informal groups
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De leraren bieden
ééns per week
gedurende 6 weken
een coöperatieve
werkvorm aan in
de klas.

zijn voor korte termijn en heterogeen samengesteld. Formal groups
zijn ook heterogeen en hebben een duur van enkele lessen tot enkele
weken/maanden.
Het vormen van heterogene groepen zoals dat beschreven staan bij de
3 groeperingsvormen is niet bindend. Theorie wijst uit dat er zowel
heterogene als homogene groepen gevormd kunnen worden
(Vernooij, 2009; Conick, 2009; Lou et al., 1996; Marzano et al.,
2010)
Tekstbron:
Zowel Förrer et al. (2000) en Ebbens en Ettekoven (2005) geven aan
dat de leraar zelf kan bepalen hoe vaak en op welke momenten het
coöperatief leren inzet wordt. Voor het ontwerp is gekozen voor 1
coöperatieve werkvorm per leraar per week. Per groep zijn twee
leraren, de leerlingen komen dus twee maal per week in contact met
een coöperatieve werkvorm.

Doelen
Doelen voor het traject.
De leraren kunnen aan de hand van coöperatieve werkvormen de leerlingen samenwerkend
laten leren.
Doelen voor de leraren.
De leraren kennen de basiskenmerken van het coöperatief leren.
De leraren kunnen samenwerkingslessen ontwerpen, aan de hand van coöperatieve
werkvormen, die de basiskenmerken bevatten van coöperatief leren.
De leraren werken aan hun eigen doelen wat betreft de samenwerkingsvaardigheden.
Doelen voor de leerlingen.
De leerlingen komen minimaal twee maal per week in aanraking met een coöperatieve
werkvorm.
De leerlingen werken tijdens het coöperatieve leren aan een sociaal en cognitief doel.
Ontwerp/prototype
Het ontwerp richt zich op de groepen 1 tot en met 8 en wordt schoolbreed uitgevoerd. Alle leraren
zullen gedurende 6 weken lang wekelijks één coöperatieve werkvorm uitvoeren. De uitvoering zal
plaatsvinden in de weken 10 tot en met 15. Uit de conclusies van het vooronderzoek kwam naar
voren dat de leraren te weinig kennis en vaardigheden bezitten omtrent het samenwerkend leren.
Voor het ontwerp wordt er uitgegaan van de 5 basisprincipes van Johnson en Johnson (Veenman,
2001; Johnson & Johnson, 1994). De basisprincipes zijn: positieve wederzijdse afhankelijkheid,
individuele verantwoordelijkheid, directe interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van
het groepsproces. De 5 basisprincipes worden gestructureerd ingezet aan de hand van coöperatieve
werkvormen (Förrer et al., 2000; Kagan, 1994). De coöperatieve werkvormen van Kagan (1994)
bezitten bij goede uitvoering de basisprincipes van het samenwerkend leren. Op de studiedag van
27 februari zullen de leraren theorie krijgen over coöperatief leren. Daarnaast worden er twee
workshops gegeven waarbij een coöperatieve werkvorm uitgewerkt wordt. De leraren krijgen op
deze dag een boekje waar de volgende onderdelen in zitten:
 De basiskenmerken van het samenwerkend leren met uitleg (Förrer et al., 2000;
Veenman, 2001).
 17 Coöperatieve werkvormen (Förrer et al., 2000; Kagan, 1994).
 T-kaarten (Förrer et al., 2000)
 Evaluatieformulier voor individuele leerlingen (Förrer et al., 2000)
 Evaluatieformulier voor groepjes (Förrer et al., 2000)
Daarnaast krijgen de leraren nog enkele formulieren voor de verslaglegging:
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 De afspraken voor de uitvoering van het ontwerp
 Lesvoorbereidingsformulier
 Lesvoorbereidingsformulier met uitleg
 Logboek
In bijlage H staan de bovenstaande formulieren verder uitgewerkt. De leraren maken bij het
uitvoeren van de lessen een keuze uit één van de coöperatieve werkvormen die in het boekje zijn
weergegeven. De leraren zijn vrij in de keuze voor de coöperatieve werkvorm en het moment van
uitvoering. De leraren moeten wel proberen af te wisselen met coöperatieve werkvormen. Als de
leraren tweemaal kiezen voor eenzelfde coöperatieve werkvorm is dit niet erg. Op de studiedag van
27 maart zal een tussenevaluatie gepland zijn en worden de bevindingen van de leraren gedeeld.
Randvoorwaarden bij het monitoren van het ontwerp.
In week 7 wordt het ontwerp getest in groep 4. De leraar bereidt een les voor aan de hand van het
voorbereidingsformulier en gebruikt hierbij het beschikbare materiaal. De onderzoeker gaat de les
observeren en na afloop gezamenlijk met de leraar het logboek invullen. Er wordt besproken welke
aanpassingen er nog aan het ontwerp gemaakt moeten worden. 12 leraren zullen het ontwerp
uitvoeren. Eén leraar gaat met zwangerschapsverlof in april en zal overgenomen worden door een
invaller. Dit geldt ook voor het onderzoek, de betreffende invaller voert het ontwerp uit. Tijdens het
uitvoeren maken de leraren gebruik van een voorbereidingsformulier en een logboek. Voorafgaand
aan het samenwerkend leren zal het voorbereidingsformulier ingevuld worden en achteraf het
logboek.
Het lesvoorbereidingsformulier is gebaseerd op de theorie van Johnson et al. (2015). Zij beschrijven
dat voor elke les het volgende bepaald moet worden: (1) doelstellingen, (2) grootte van de groep,
(3) methode waarmee de leerlingen over groepen verdeeld worden, (4) rollen, (5) ruimte inrichten
en tot slot (6) de materialen die nodig zijn. Onderdeel 4, rollen, is buiten het ontwerp gelaten.
Johnson et al. (2015) raadt immers af om leerlingen rollen toe te wijzen als ze nog niet gewend zijn
aan het samenwerkend leren. Naast de voorbereiding van Johnson et al. (2015) wordt er in het
voorbereidingsformulier ook ingegaan op het onderdeel evalueren (Ebbens & Ettekoven, 2005). Er
wordt geëvalueerd op het proces en product.
Na het uitvoeren van een coöperatieve werkvorm wordt er door de leraren een logboek ingevuld. In
het logboek komen de volgende elementen aan bod:
Aanwezigheid van het sociale doel en het cognitieve doel.
5 basiskenmerken van het samenwerkend leren (Johnson & Johnson, 1994).
Ervaringen van de leerlingen.
Ervaringen van de leraren.
Overige opmerkingen.
In bijlage I wordt de lesvoorbereiding en het logboek weergegeven en verantwoord.
Randvoorwaarden bij het meten van het ontwerp.
Na de uitvoeringsperiode in de weken 10 tot en met 15 zal er een eindmeting plaatsvinden. Er wordt
gemeten in hoeverre de vaardigheden en de kennis ten opzichte van het samenwerkend leren bij de
leraren is bevorderd ten opzichte van de nulmeting. Het meten van het ontwerp gebeurt aan de hand
van enkele instrumenten. Deze instrumenten zijn ook gebruikt bij de nulmeting maar bevatten
enkele aanpassingen. Er zijn onderdelen weggelaten die niet van toepassing waren in het ontwerp
en het verdere onderzoek. In de tabel hieronder worden de instrumenten beschreven en
verantwoord.
Er wordt gebruik gemaakt van een interview gericht op de leerlingen, vragenlijst1/2/3 en een
observatie. In week 14 en 15 zullen de observatie en interviews plaatsvinden in de groepen 1/2a, 4
en 6. De vragenlijsten zullen in week 16 en 17 afgenomen worden bij de groepen 1 tot en met 8. In
groep 7 is er een wisseling geweest van leraar vanwege zwangerschapsverlof. De vervanger wordt
betrokken bij de uitvoering en de uitmeting van dit onderzoek.
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Per bouw is er 1 groep geselecteerd waar de observaties en de interviews zullen plaatsvinden.
Daarnaast zullen van deze geselecteerde groepen de logboeken geanalyseerd worden. Deze keuze is
gemaakt vanwege tijdsdruk en een te grote hoeveelheid resultaten die geanalyseerd moeten worden.
Hieronder zijn de verschillende instrumenten weergegeven en verantwoord.
Tabel 2 Beschrijving van de meetinstrumenten voor de eindmeting.

Instrument
Observatie

Vragenlijst
1/2

Wat wordt
gemeten?
Bij de observatie
worden de kennis
en de
vaardigheden van
de leraren
gemeten ten
opzichte van
samenwerkend
leren. De
observatie staat
weergegeven in
bij bijlage E 7.

De kennis van de
leraren word
gemeten. De
vragenlijsten staat
weergegeven in
bijlage E 8.

Verantwoording
Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve
observatie (Baarda, 2014) die participerend en
gestructureerd is (van der Donk & van Lanen, 2012).
Door middel van de observatie worden in de groepen
1/2a, 4 en 6 gemeten in hoeverre de leraren hun
vaardigheden ontwikkeld hebben. De resultaten van de
observaties zullen weergeven of een
leerkrachtvaardigheid wel of niet aanwezig is. Er wordt
geobserveerd of de basisvoorwaarden van het
samenwerkend leren in de les aanwezig zijn (Förrer et al.,
2000). Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre er een
academisch doel en sociaal doel opgesteld wordt en of
het sociale doel visueel gemaakt wordt voor de leerlingen
(Ebbens en Ettekoven., 2005; Förrer et al., 2000). De
leraar kan tijdens het samenwerkend leren kiezen voor
verschillende groeperingsvormen. Er wordt geobserveerd
of de leraar formele coöperatieve werkgroepen, ad-hoc
groepen of coöperatieve werkgroepen vormt en of deze
heterogeen of homogeen zijn (Johnson & Johnson, 1994;
Berg, Berg & Vandenberghe, 1999). De rol van de leraar
tijdens het samenwerkend leren wordt ook geobserveerd.
Ebbens en Ettekoven (2005) benoemt dat de leraar een
coachende en leidende rol aan moet nemen tijdens het
samenwerkend leren. Tot slot wordt gekeken in hoeverre
de leraar evalueert tijdens en na de les en of dit gericht is
op het product of proces (Förrer et al., 2000; Spin, 2015).
Door middel van deze open en gesloten vragenlijst wordt
de kennis en de attitude van de leraren in groep 1 tot en
met 8 gemeten.
De open vragenlijst is gericht op hoe de leraren het
samenwerkend leren toepassen in de klas. Een onderdeel
hiervan is de groepsverdeling en -samenstelling (Baloche
& Srogi, z.j.; Conick, 2009; Vernooij, 2009; Lou et
al.,1996; Marzano et al., 2010). Daarnaast wordt
gevraagd naar de verschillende coöperatieve werkvormen
en het inzetten hiervan (Förrer et al., 2000; Kagan, 1994).
De basiskenmerken vormen de basis van het
samenwerkend leren en worden ook bevraagd in de
vragenlijst (Veenman, 2001). De leraren moeten tijdens
de uitvoering gericht aandacht besteden aan de
samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen. Een
vraag richt zich op de keuze voor de gekozen vaardigheid
en de veranderingen ten opzichte van het begin. De
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Vragenlijst
3

Er wordt gemeten
in hoeverre de
leraren aandacht
besteden aan de
samenwerkingsvaardigheden.
Vragenlijst 3 staat
weergegeven in
bijlage E 9.

Interview

De ervaringen
van de leerlingen
worden gemeten.
Deze ervaringen
hebben
betrekking op het
samenwerkend
leren en de
vaardigheden van
de leraren.
(Bijlage E10.)

attitude wordt gemeten door middel van vragen die
gericht zijn op regels en tevredenheid van de leraren
tijdens het samenwerkend leren.
De gesloten vragenlijst bevat schaalvragen met een
3puntsschaal (Van der Donk & Van Lanen, 2012). In het
gesloten deel worden enkel kennis vragen gesteld. Deze
zijn gericht op de volgende aspecten: doelstellingen,
feedback/evalueren, ruimte indeling en materiaal
verdeling (Johnson et al., 2015; Lou et al., 1996 &
Baloche & Srogi, z.j.).
Om te meten in hoeverre de samenwerkingsvaardigheden
vaker aan bod zijn gekomen tijdens het samenwerkend
leren wordt er bij de leraren een gesloten vragenlijst
afgenomen. Het is een bestaande vragenlijst van SLO
(z.j.) die aangepast is zodat hij voor de leraren geschikt
is. Förrer, Kenter & Veenman (2000) beschrijven drie
niveaus van samenwerkingsvaardigheden:
basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en
vaardigheden voor gevorderde groepen. De leraren
moeten in de vragenlijst aangegeven aan welke
samenwerkingsvaardigheden ze aandacht hebben
besteedt tijdens de uitvoering.
In de groepen 1/2a,4 en 6 worden 4 leerlingen met
verschillende sekse en niveaus geïnterviewd. Dezelfde
leerlingen die tijdens het vooronderzoek geïnterviewd
werden, zullen ook tijdens de eindmeting geïnterviewd
worden. Hierdoor kan de ontwikkeling goed gemeten
worden en zullen de resultaten valide en betrouwbare zijn
(Baarda, 2014).
Tijdens het interview maak ik gebruik van verschillende
soorten vragen. Van der Donk en van Lanen (2012)
beschrijven 7 typen vragen die kan je stellen bij een
interview: Inleidende vragen, vervolgvragen, verdiepende
vragen, specifieke vragen, directe vragen, indirecte
vragen, structurerende vragen en interpreterende vragen.
De vragen zijn gericht op de ervaringen van de leerlingen
gericht op het samenwerkend leren en op de werkwijze
van de leraren. Onderwerpen van het interview zijn de
groeperingvorming, rol van de leraar en
evaluatiemomenten.
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4.2 Resultaten onderzoek naar het ontwerp
Testen van het ontwerp
Het ontwerp is in week 7 in groep 4 getest. De betreffende leraar heeft gebruikt gemaakt van de
aangeleverde materialen. Zo heeft zij voorafgaand aan de les het lesvoorbereidingsformulier
ingevuld en achteraf het logboek. De leraar was grotendeels tevreden over het ontwerp. Ze ervaart
het ontwerp als goed inzetbaar door de vele geleverde materialen. Het voorbereidingsformulier en
het logboek geven structuur aan de voorbereiding en de evaluatie van de les. Echter vond de leraar
het wel moeilijk om een samenwerkingsvaardigheid te selecteren die gericht was op de voortgezette
vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen. De basisvaardigheden zijn voor het
algemeen functioneren in de klas (Förrer et al., 2000) maar zijn wel van belangrijk bij een groep die
net start met het inzetten van coöperatieve werkvormen. De leraar kan zich ook goed voorstellen dat
de basisvaardigheden een grotere rol spelen bij de leerlingen in de onderbouw dan de voortgezette
vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen. In het ontwerp kunnen de leraren bij het
selecteren van een sociaal doel (samenwerkingsvaardigheid) de keuze maken uit de
basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en de vaardigheden voor gevorderde groepen.
Tussenevaluatie
De leraren van groep 1 tot en met 8 geven bij de tussenevaluatie op 27 maart aan dat het inzetten
van de coöperatieve werkvormen goed verloopt. Het invullen van het voorbereidingsformulier en
het logboek lukt maar kost wel veel tijd. Verder ervaren de leraren dat het inzetten van coöperatieve
werkvormen veel tijd kost en dat de leerlingen het samenwerkend leren nog moeten ontdekken. Bij
de onderbouw is het begrip ‘kniemaatjes’ geïntroduceerd als groeperingsvorm. In de onderbouw is
het nodig om de werkvormen eerst te oefenen voordat deze ingezet wordt als werkvorm.
Resultaten analyse bij het monitoren van het ontwerp
De leraren hebben na het uitvoeren van een coöperatieve werkvorm het logboek ingevuld. De
logboeken van de groepen 1/2a, 4 en 6 zijn gebruikt voor de analyse en zijn weergegeven in bijlage
F 7. De Logboeken geven een goede weergave van het proces dat de leerlingen en leraren hebben
doorlopen. De leraren hebben in het begin moeite om de werkvormen in te zetten. Dit komt
vanwege: tijdsgebrek, onbekendheid en weinig ervaring. De leerlingen vinden de
samenwerkingsvaardigheden lastig maar ook de werkvormen zelf. De werkvormen moeten bekend
worden bij de leerlingen en leraren en dit kost moeite en tijd. Door de samenwerkingsvaardigheden
toe te passen verloopt, vooral bij groep 4 en 6, het samenwerken steeds zelfstandiger en
gemakkelijker. In groep 1/2a wordt ook beschreven dat de leerlingen beginnen door te krijgen wat
samenwerken inhoudt. Het samenwerken moet in deze groep wel onder intensieve begeleiding van
de leraar gebeuren. Het inzetten van de coöperatieve werkvormen gaat tijdens de uitvoeringsperiode
steeds beter bij de leraren. De leraren hebben erg gevarieerd in verschillende coöperatieve
werkvormen. In de logboeken is ook te lezen dat de leraren erg goed inspelen op de behoefte van de
groep (Johnson et al., 2015). Samenwerkingsvaardigheden worden herhaaldelijk ingezet als dit
nodig is.
Resultaten analyse bij het meten van het ontwerp
Vragenlijst 1/2
Bij het vooronderzoek zijn er meerder vragenlijsten afgenomen die de kennis en de attitude van de
leraren hebben gemeten. Na de uitvoering van het ontwerp zijn er vergelijkbare vragenlijsten
afgenomen. In bijlage F 8 worden de resultaten van vragenlijst 1 en 2 volledig weergegeven. Uit de
vragenlijsten komt sterk naar voren dat de leraren veel kennis hebben opgedaan over het
samenwerkend leren en het inzetten van coöperatieve werkvormen.
Uit de vragenlijsten blijkt dat de leraren van groep 1 tot en met 8 zowel heterogene als homogene
groepjes vormt. De leraren kijken hierbij naar het doel van de les en de behoefte van de leerlingen.
De leraren kunnen coöperatieve werkvormen benoemen en geven aan deze ook in te zetten in de
36
Iris Hogeboom
960521001
Bachelorthesis II

klas. Bij het vooronderzoek werden 4 verschillende coöperatieve werkvormen benoemd terwijl dit
er bij de eindmeting gezamenlijk 17 waren. 7 van de 12 leraren konden de basiskenmerken, zoals
Johnson en Johnson (1994) deze beschrijven, benoemen. De andere leraren beschreven deze met
eigen woorden. De leraren geven aan tevreden te zijn over het samenwerken als zowel het sociale
als cognitieve doel behaald is. Voornamelijk het sociale doel werd hierbij benoemd. De leraren
beschrijven enkele onderdelen waar ze tegenaan lopen bij het samenwerken. Deze punten zijn
vooral gericht op te vaardigheden en de houding van de leerlingen.
Uit vragenlijst 2 blijkt dat de leraren zich bewust zijn van de verschillende onderdelen van het
samenwerkend leren. In figuur 12 zijn de verschillende resultaten zichtbaar. Het structureel
evalueren is sterk verbetert. Bij de beginmeting gaven 5 leraren aan vaak te evalueren aan het einde
van de les terwijl dit er nu 9 zijn. 11 van de 12 leraren stellen voorafgaand van de les een sociaal
doel op. Bij de beginmeting waren dit 9 van de 14 bevraagde leraren. Opvallend aan de resultaten
van vragenlijst 2 is het visueel maken van het sociale doel. 8 leraren geven aan dit vaak te doen, 3
leraren doen dit soms en 1 leraar nooit. Ook in de observaties kwam naar voren dat de leraren het
sociale doel niet altijd visueel maken voor de leerlingen.
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Figuur 12 Resultaten vragenlijst 2.

Vragenlijst 3
In zowel vragenlijst 1 en 3 geven de leraren aan veel aandacht te hebben besteedt aan de
samenwerkingsvaardigheden. In figuur 13 staan de resultaten van vragenlijst 3 weergegeven. De
leraren moesten aangeven in hoeverre ze aandacht hadden besteed aan de
samenwerkingsvaardigheden. Er wordt in de vragenlijst onderscheid gemaakt in basisvaardigheden,
voorgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen. Uit het vooronderzoek kwam
snaar voren dat de 12 leraren allemaal aandacht besteden aan de basisvaardigheden. Ook bij
eindmeting kwam dit wederom naar voren. Opvallend aan de resultaten is dat leerkracht 2 van
groep 1/2a weinig ingezet heeft op de voorgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde
groepen. Daarentegen hebben de leraren van groep 6 en 8 veel aandacht besteedt aan de
basisvaardigheden en voorgezette vaardigheden.
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Figuur 13 Resultaten vragenlijst 3.
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In bijlage F 9 staat expliciet weergegeven aan welke vaardigheden de leraren aandacht hebben
besteed. Enkele voorgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen zijn vaak
ingezet door de leraren.
Voorgezette vaardigheden
16.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken reageren op wat de andere zegt
10 van de 12 leraren
22.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met alle groepsleden samenwerken
11 van de 12 leraren
24.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken hulp vragen aan de ander
10 van de 12 leraren
Vaardigheden voor gevorderde groepen
35.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met elkaar problemen oplossen
11 van de 12 leraren
36.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken op een vriendelijke manier zeggen
dat je het ergens niet mee eens bent .
10 van de 12 leraren
Observatie
In de groepen 1/2a, 4 en 6 heeft bij de eindmeting een observatie plaatsgevonden. Per groep zijn er
twee leraren geobserveerd tijdens het samenwerkend leren. In bijlage F10 staat de observatie lijst
met resultaten geheel weergegeven. In tabel 3 staat de aanwezigheid van de basiskenmerken
weergegeven van zowel de beginmeting als eindmeting. De gegevens van de begin- en eindmeting
zijn in beide gevallen van de groepen 1/2a, 4 en 6. Bij de eindmeting zijn nagenoeg in alle lessen de
5 basiskenmerken aanwezig met uitzondering van de individuele verantwoordelijkheid en directe
interactie. In vergelijking met de beginmeting is duidelijke zichtbaar dat de basiskenmerken meer
geïntegreerd zijn bij het samenwerkend leren in de groepen 1/2a, 4 en 6.
Beginmeting
Eindmeting
Aanwezig Niet
Aanwezig Niet
aanwezig
aanwezig

Gedrag van de leraar
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
- individuele verantwoordelijkheid
- directe interactie
- samenwerkingsvaardigheden
- evaluatie van het groepsproces (Förrer et al., 2000)

2
2
4
3
5

4
4
2
3
1

6
5
5
6
6

1
1

Tabel 3 Aanwezigheid van de basiskenmerken tijdens de observaties in de groepen 1/2a, 4 en 6.

Verder is zichtbaar uit de observaties dat de 6 leraren een sociaal doel opstellen en 4 deze ook
visueel maken voor de kinderen. Bij vragenlijst 2 kwam ook naar voren dat 8 van de 12 leraren het
sociale doet altijd visueel maken (zie figuur 12). In beide gevallen is het 60% van de leraren die het
sociale doel visueel maken. De sociale doelen die geformuleerd worden zijn bij 5 van 6 leraren
gericht op de basisvaardigheden (Förrer et al., 2000).
De leraren maken gevarieerde groepssamenstellingen. 2 leraren vormen formele coöperatieve
werkgroepen met een duur van één tot enkele weken. 3 leraren vormen ad-hoc groepen met een
duur van enkele minuten tot een hele les. En tot slot vormt 1 leraar coöperatieve stamgroepen met
een duur van een jaar. Ondanks het verschil in de duur van de groepjes was de groepssamenstelling
bij alle 6 de leraren heterogeen.
Net als bij de beginmeting namen alle 6 de leraren zowel een coachende als leidende rol aan en
werd er geëvalueerd tijdens de les. Nagenoeg alle leraren van de groepen 1/2a, 4 en 6 evalueren aan
het einde van de les zowel het proces als product. Het is opvallend dat het proces door 5 leraren
mondeling werd gedaan en door 1leraar schriftelijk.
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Interview
Bij de beginmeting heeft er in elke groep een interview plaatsgevonden met 4 leerlingen. Bij de
eindmeting is dit beperkt tot de groepen 1/2a, 4 en 6. Er is wel voor gekozen om dezelfde leerlingen
te interviewen zodat de verschillen meetbaar zijn.
De leerlingen van groep 1/2a kunnen moeilijk verwoorden wat er veranderd is of hoe het
samenwerken in de klas terugkomt. Leerlingen ervaren het samenwerken vooral als het samen doen
van puzzels of het samen spelen. De leerlingen benoemen dat er verschillende groepjes gevormd
worden. Er zijn zowel vaste groepjes als groepjes waarvan de samenstelling wisselt.
In de groepen 4 en 6 kunnen de leerlingen al goed de veranderingen bij het samenwerkend leren
benoemen. De leerlingen geven aan dat er voor en tijdens de les duidelijke regels of vaardigheden
besproken worden. De regels en vaardigheden zijn gericht op de samenwerkingsvaardigheden. De
leerlingen benoemen dat het samenwerken beter verloopt door de regels en vaardigheden. De leraar
geeft duidelijke instructie en legt daarin uit hoe ze moeten samenwerken. De leerlingen van zowel
groep 4 en 6 geven aan meer open te staan voor samenwerking met een onbekende.
De volledige interviews met de groepen 1/2a, 4 en 6 zijn opgenomen in bij bijlage F11.
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4.3 Conclusie onderzoek naar het ontwerp
Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek naar het ontwerp worden conclusies getrokken en
antwoord gegeven op de hoofdvraag.
Conclusie onderzoek naar het ontwerp
De leraren van de groepen 1 tot en met 8 hebben gedurende 6 weken het ontwerp uitgevoerd. Het
ontwerp richtte zich op de vaardigheden en kennis van de leraar. Vanuit de beginmeting is
geconcludeerd dat de leraren van de groepen 1 tot en met 8 een beperkte kennis hebben over het
begeleiden en inzetten van samenwerkend leren. Tijdens het uitvoeren van het ontwerp is er gericht
aandacht besteedt aan de kennis en de vaardigheden van de leraren.
Aan de hand van de coöperatieve werkvormen van Johnson en Johnson (1994) en Kagan (2003) is
het samenwerkend leren ingezet in de groepen 1 tot en met 8. Een belangrijk onderdeel bij het
inzetten van de coöperatieve werkvormen zijn de basiskenmerken van het samenwerkend leren
zoals Johnson en Johnson (1994) deze beschrijven. De coöperatieve werkenvormen lenen zich, bij
een correcte toepassing, voor de basiskenmerken van het samenwerkend leren. Bij de eindmeting
was duidelijk zichtbaar dat de leraren de vaardigheden en kennis omtrent samenwerkend leren sterk
hebben ontwikkeld. De observaties gaven een goede weergave van de vaardigheden van de leraren
van groep 1/2a, 4 en 6. De basiskenmerken waren grotendeels aanwezig in de geobserveerde
samenwerkingslessen (Tabel 3).
In de logboeken gaven de leraren van groep 1/2a, 4 en 6 wel aan dat de leerlingen het werken met
coöperatieve werkvormen lastig vinden vanwege de complexiteit. Daarnaast zijn de
samenwerkingsvaardigheden lastige vaardigheden waar leerlingen weinig ervaring mee hebben. De
leraren hebben hier wel bewust aandacht aan besteed tijdens het samenwerkend leren. Dit is
zichtbaar in de resultaten van vragenlijst 3. De leraren hebben hoofdzakelijk gewerkt aan de
basisvaardigheden en daarnaast de voorgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde
groepen. De leraren van de groepen 6 en 8 vielen hierbij op en hebben bovengemiddeld aandacht
besteed aan de voorgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen.
Uit de vragenlijst kwam ook sterk naar voren dat de leraren hun lessen goed voorbereiden door
middel van het voorbereidingsformulier. Het voorbereidingsformulier is gebaseerd op de theorie
van Johnson et al. (2015). Zij beschrijven dat voor elke les het volgende bepaald moet worden: (1)
doelstellingen, (2) grootte van de groep, (3) methode waarmee de leerlingen over groepen verdeeld
worden, (4) rollen, (5) ruimte inrichten en tot slot (6) de materialen die nodig zijn. Onderdeel 4,
rollen, is buiten het ontwerp gelaten aangezien dit nog niet geschikt is voor leerlingen die niet
gewend zijn aan het samenwerkend leren. Bij de observatie, vragenlijsten en de interviews van de
beginmeting kwam naar voren dat de leraren vaak willekeurig groepssamenstellingen maken.
Vanuit verschillende onderzoeken en literaire bronnen blijkt dat zowel heterogene als homogene
groepen gevormd kunnen worden. Heterogene groepen zijn nadelig voor de sterke en de
gemiddelde leerlingen maar voordelig voor de zwakke leerling. Daarentegen zijn homogene
groepen juist voordelig voor sterke en gemiddelde leerlingen en nadelig voor zwakke leerlingen.
(Baloche & Srogi, z.j.; Conick, 2009; Vernooij, 2009; Lou et al.,1996; Marzano et al., 2010). Het is
echter van belang dat de keuze bewust gemaakt wordt met oog op de kinderen. Uit vragenlijst 1
kwam naar voren dat de leraren wisselend heterogene of homogene groepen vormen maar dat deze
keuze wel zeer bewust gemaakt wordt. De leraren kijken naar de verschillende lesdoelen en de
behoefte van de leerlingen.
Beantwoorden van de hoofdvraag
Hoe kunnen leraren de leerlingen van groep 1 tot en met 8 begeleiden bij het samenwerkend leren?
Johnson en Johnson (1994) spreken over 5 basiskenmerken die ten grondslag liggen aan het
samenwerkend leren: Positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid,
directe interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van het groepsproces. Coöperatieve
werkvormen verlenen zich, bij een correcte toepassing, aan de basiskenmerken van het
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samenwerkend leren en kunnen geschikte werkvormen zijn op het samenwerken gestructureerd
vorm te geven.
Volgens Johnson et al. (2015) zijn er enkele elementen die voorafgaand aan elke les bepaald moet
worden: (1) doelstellingen, (2) grootte van de groep, (3) methode waarmee de leerlingen over
groepen verdeeld worden, (4) rollen, (5) ruimte inrichten en tot slot (6) de materialen die nodig zijn.
De doelstellingen kunnen gericht zijn op het cognitieve aspect en het sociale aspect. Het sociale
doel kan bepaald worden aan de hand van de samenwerkingsvaardigheden. Het is hierbij van belang
dat deze vaardigheden visueel gemaakt worden voor de leerlingen (Förrer et al., 2000).
De leraar kan verschillende groeperingsvormen gebruiken tijdens het samenwerkend leren.
cooperative base groups, informal group/ ad-hoc en formal groups (Baloche & Srogi, z.j.).
Vanuit verschillende onderzoeken en literaire bronnen wordt weergegeven dat zowel heterogene als
homogene groepen samengesteld kunnen worden. Heterogene groepen zijn nadelig voor de sterke
en de gemiddelde leerlingen maar voordelig voor de zwakke leerling. Daarentegen zijn homogene
groepen juist voordelig voor sterke en gemiddelde leerlingen en nadelig voor zwakke leerlingen
(Baloche & Srogi, z.j.; Conick, 2009; Vernooij, 2009; Lou et al.,1996; Marzano et al., 2010).
Bij samenwerkend leren spreken we over een coachende en leidende rol die een leerkracht aan moet
kunnen nemen. De leidende rol is vooral voor de orde en klassenmanagement. Het belangrijkste is
de coachende rol. Dit is het vangnet voor de leerlingen op het moment dat het fout gaat (Hoogeveen
& Winkels, 2005). Spin (2015) benoemt wel dat het vangnet zo min mogelijk gebruikt moet worden
op de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren.
Het evalueren aan het einde van de les moet zich richten op het proces en product en kan op
verschillende manieren vormgegeven worden. Het product wordt mondeling geëvalueerd door één
van de groepsleden of de gehele groep. Het proces kan zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd
worden (Ebbens en Ettekoven, 2005; Förrer et al., 2000).
Procesbeschrijving
Om het gehele teamproces weer te geven is gebruik gemaakt van de werkvorm story-line
(Castelijns, Koster & Vermeulen., 2009). De leraren moeten hierbij belangrijke momenten binnen
het gehele proces op een tijdlijn plaatsen. De volgende vragen zijn voorgelegd aan de leraren van
groep 1 tot en met 8.
1. Op welk punt voelde je je betrokken bij het proces?
2. Wat was het meest waardevolle moment binnen het gehele proces van het onderzoek?
3. Op welk moment liep je tegen problemen/obstakels aan en had je meer ondersteuning nodig?
De leraren van groep 1 tot en met 8 voelden zich het meest betrokken bij het onderzoek tijdens de
studiedag op 28 oktober waarbij de plannen voor het onderzoek gepresenteerd werden en
vragenlijsten ingevuld werden. Daarnaast voelden twee leraren zich betrokken bij de studiedag van
28 februari waarbij het ontwerp gepresenteerd werd.
Het meest waardevolle moment binnen het proces werd voornamelijk geplaatst bij de uitleg en de
uitvoering van het ontwerp. De leraren gaven aan hier praktisch aan de slag te kunnen en hierbij de
kennis en vaardigheden te ontwikkelen omtrent het samenwerkend leren.
Problemen ontstonden enkel tijdens de uitvoering van het ontwerp. De volgende punten waren hier
de oorzaak van:
 Moeite met het invullen van de lesvoorbereidingsformulieren en de logboeken.
 Tijdsplanning/tijdsdruk
 Motivatie van de leerlingen.
 Gebrek aan kennis bij de leerlingen
 Onrust in de klas tijdens het samenwerken.
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5.0 Discussie
Dit onderzoek heeft antwoord gegeven op een hoofdvraag en meerdere deelvragen. Vanuit deze
vragen en antwoorden komen nieuwe vragen die tot een vervolgonderzoek zou kunnen leiden. In
paragraaf 5.1 worden de beperkingen en discussiepunten binnen het onderzoek besproken. In
paragraaf 5.2 volgen de vervolgvragen en suggesties voor een vervolgonderzoek. Tot slot worden in
paragraaf 5.3 aanbevelingen gegeven voor de praktijk.
5.1 Beperkingen en discussiepunten
Bij het vooronderzoek zijn veel verschillende instrumenten ingezet die de vaardigheden, kennis en
attitude van de leraren hebben gemeten. Het gebruik van veel verschillende instrumenten verhoogt
de triangulatie van de resultaten en maken het onderzoek betrouwbaar en valide (van der Donk &
van Lanen, 2012). De hoeveelheid instrumenten en resultaten was echter zo veel dat het lastig was
om dit gestructureerd en overzichtelijk weer te geven. Dit zorgde voor een hoop tekst en maakte het
minder leesbaar voor buitenstaanders.
De observaties, interviews en analyses van de logboeken hebben alleen plaatsgevonden bij de
groepen 1/2a, 4 en 6. Dit was vanwege tijdgebrek en een te grote hoeveelheid materiaal dat
geanalyseerd moest worden. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek was het beter geweest als
bij de observaties, interviews en analyses van de logboeken de groepen 1 tot en met 8 betrokken
waren.
Het ontwerp is ingezet in de groepen 1 tot en met 8. Voor alle leraren was het ontwerp en de
beschikbare materialen hetzelfde. Het samenwerkend leren verloopt in de onderbouw echter anders
dan in de bovenbouw. De werkvormen waarbij schriftelijk werk gemaakt wordt zijn niet geschikt
voor de groepen 1/2 en 3. Dit ervaarden de leraren van de betreffende groepen als vervelend en
hadden graag meer inzetbaar materiaal gebruikt. Ook het visueel maken van het sociale doel en het
evalueren op het proces waren schriftelijke onderdelen die niet inzetbaar waren bij de groepen 1/2
en 3. Er waren wel andere opties aanwezig in het ontwerp die wel geschikt waren voor deze
groepen. Toch hebben de leraren van groep 1/2 en 3 het ontwerp als prettig en praktisch inzetbaar
ervaren.
Als discussiepunt gaven de leraren aan twijfel te hebben aan de effectiviteit van het samenwerkend
leren. Het voorbereiden en inzetten van coöperatieve werkvormen kost veel tijd. Daarnaast zijn de
werkvormen vaak nieuw voor de leerlingen en moeten eerst deze nog eigen gemaakt worden.
Binnen het samenwerkend leren heeft het sociale doel een belangrijke plek. Vooral bij groepen die
niet gewend zijn aan samenwerken kost het werken aan het sociale doel veel tijd. De leraren geven
aan hierdoor het cognitieve doel van de les niet altijd te behalen. Förrer et al. (2000) beschrijft dat
samenwerkend leren ook vooral bijdraagt aan het groepsgevoel, onderlinge relatie en aan de drie
basisbehoeften van een kind (competentie, relatie en autonomie).
5.2 Vervolgvragen en suggesties voor vervolgonderzoek
Uit de procesanalyse en de logboeken van het ontwerp kwam naar voren dat leerlingen het lastig
vinden om te werken met coöperatieve werkvormen. Daarnaast moeten de leerlingen de
samenwerkingsvaardigheden eigen maken en ontwikkelen en dit kost tijd en moeite. Dit onderzoek
heeft zich gericht op de vaardigheden en kennis van de leraren omtrent samenwerkend leren. De
resultaten geven een aanleiding tot verdieping in de vaardigheden, attitude en kennis van de
leerlingen van groep 1 tot en met 8. De vaardigheden, kennis en attitude van de leerlingen van
groep 1 tot en met 8 zouden een aansluitend onderwerp zijn als vervolg op dit onderzoek.
Dit onderzoek heeft zich gericht op de groepen 1 tot en met 8. In een volgend onderzoek kunnen
vaardigheden en kennis van de leerlingen centraal staan.
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5.3 Aanbevelingen voor in de praktijk
Het is van groot belang dat de leerlingen meer ervaringen opdoen met het samenwerkend leren en
de tijd hebben zich zowel de werkvormen als de samenwerkingsvaardigheden eigen te maken. De
leraren gaven tijdens de procesanalyse aan dat het voorbereiden en uitvoeren veel tijd kost en
twijfelen hierdoor aan de effectiviteit van het samenwerkend leren. Als de leraren meer gewend
raken aan het inzetten van samenwerkend leren zal de voorbereiding en uitvoering minder tijd
vragen. Daarnaast zullen de leerlingen steeds zelfstandiger worden en kan de leraar een stapje terug
doen. De leraar zal steeds minder vaak de leidende of coachende rol aan moeten nemen en krijgt
hierdoor tijd om te observeren tijdens het samenwerken. Uit de interviews en observaties van de
eindmeting bleek dat de leerlingen het soms als lastig ervaren om met iemand samen te werken
waar ze niet goed mee overweg kunnen. Samenwerken heeft niets met vriendschap te maken maar
met het samen bereiken van een doel. Het is belangrijk dat leraren voorafgaand aan het
samenwerkend leren een sociaal doel bepalen en dit tijdens de les visueel maken voor de leerlingen.
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Bijlagen
A Evaluatie
Terugkijkend op dit jaar ben ik erg tevreden. Zowel over mijn ontwikkelen in de klas als in de
school. Ik heb bewust gekozen voor het academische traject omdat ik graag uitdagingen aan ga.
Daarnaast leer je als student hoe je moet manoeuvreren binnen een team en een leidende rol op je
moet nemen. Vooral het nemen van een leidende rol vond ik erg spannend in het begin van het jaar.
De start van het onderzoek verliep redelijk soepel. Het team wist als goed welk onderwerp geschikt
zou zijn voor het onderzoek van dit jaar. Ik kon mij goed vinden in het onderwerp en ging met volle
overgave aan de slag met samenwerkend leren. Het zoeken van literatuur vond ik een hele opgave.
De oorsprong van het samenwerkend leren vind zich vooral in de literatuur van ongeveer 20 jaar
geleden. Het is erg waardevolle literatuur maar wel aan de oude kant. De waardevolle literatuur kon
gelukkig goed gecombineerd worden met nieuwe literatuur en vormde vanuit hier mijn theoretische
kader.
Tijdens het vooronderzoek was ik erg zoekende naar de juiste instrumenten. Tijdens dit moment
was vooral mijn onderzoekscoördinator een waardevolle hulp. Daarnaast waren ook de hoorcolleges
van Michelle Gemmick van grote waarde. De colleges waren erg praktisch en goed afgestemd op
het proces van de studenten.
Zoals ik al eerder aangaf vond ik het erg spannend om te presenteren voor het team. Dit gevoel was
al snel verdwenen door de lieve en positieve woorden van de teamleden. Het team stond open voor
het onderzoek en was het gehele jaar erg betrokken. Ook de vele vragenlijsten werden netjes op tijd
weer bij mij afgeleverd en dit gaf mij een voldaan gevoel. Tijdens de uitvoeringsfase van het
ontwerp kreeg ik een andere rol. In deze fase moesten de leraren aan het werk. Ik vond het erg leuk
om te zien dat de leraren naar mij toe kwamen als ze vragen hadden of gewoon een verhaal wilde
vertellen over het samenwerken. Op dit moment voelde het onderzoek al als succesvol en geslaagd
door de vele positieve reactie en acties van de leraren.
Naast de positieve reacties van de leraren hadden ook de leerlingen een andere houding ontwikkeld.
De leerlingen begrijpen het nut van samenwerken en zien in dat je samen meer bereikt dat alleen.
De samenwerkingsvaardigheden hebben ervoor gezorgd dat leerlingen beter naar elkaar kunnen
luisteren en dus meer respect tonen voor een medeleerling. De ontwikkeling van de leerling is ook
meteen een mooie koppeling naar het onderzoek van volgend jaar. Mijn aanbeveling is om het
onderzoek van volgend jaar te richten op de vaardigheden en kennis van de leerlingen omtrent
samenwerkend leren.
De uitvoering van het onderzoek heeft voor positieve veranderingen gezorgd bij de leraren en bij de
leerlingen. Daarnaast heb ik zelf ook mijn onderzoekende houding sterk verbeterd. Mijn
enthousiasme over onderzoeken is vergroot ten opzichte van het begin van het jaar. De beweging
binnen een team en de vooruitgang van de leraren is een mooi proces om te volgen. Vooral als je
zelf de oorzaak bent van deze positieve veranderen.
In mijn komende jaren als leraar zal ik zeker mijn opgedane kennis weer gebruiken. Ik heb gezien
hoe waardevol samenwerkend leren kan zijn voor zowel de leraren als de leerlingen.
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E Meetinstrumenten
Beginmeting
E1
Vragenlijst I
1. Bij welke vakken wordt het samenwerken toegepast?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Hoe maak je de groepsverdeling voor het samenwerken?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Hoe vaak laat je de leerlingen samenwerken?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Maak je bij het samenwerken ook gebruik van coöperatieve werkvormen, zo ja welke?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Welke regels hanteer je bij het samenwerken?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Waar loop je tegenaan bij het samenwerken?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Welke samenwerkingsvormen ken je?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Welke samenwerkingsvormen pas je toe?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Wat zijn de basiskenmerken van het samenwerken?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Tijdens het samenwerken in mijn klas ben ik tevreden als:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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E2
Vragenlijst II
1. Ik laat leerlingen samenwerken in duo’s.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

2. Ik laat leerlingen samenwerken in groepjes van meer dan twee kinderen.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

3. Ik evalueer na iedere keer samenwerken hoe het samenwerken gegaan is.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
4. Voordat de kinderen gaan samenwerken bespreek ik de regels.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

5. Ik bepaal voor het samenwerken een sociaal doel.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

6. Ik bespreek met de kinderen vooraf het sociale doel.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

7. Tijdens het samenwerken neem ik een leidende rol aan.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

8. Tijdens het samenwerken neem ik een coachende rol aan.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ

9. Tijdens het samenwerken geef ik de leerlingen feedback over de manier van
samenwerken.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
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E3
Vragenlijst III
Basisvaardigheden
1. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar bij de naam noemen
2. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aankijken tijdens het praten
3. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken vriendelijk op elkaar reageren
4. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar gelegenheid geven mee te
doen
5. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken een inbreng durven hebben
6. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken zo duidelijk praten dat anderen je
kunnen verstaan
7. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken mee werken aan de groepsopdracht
8. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken luisteren naar elkaar
9. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar laten uitpraten
10. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken de inbreng van de ander accepteren
11. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken bij hun eigen groep blijven
12. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken rustig praten en werken
13. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken het materiaal met elkaar delen
14. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken om de beurt praten
Voortgezette vaardigheden
15. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken vragen stellen aan elkaar
16. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken reageren op wat de andere zegt
17. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken af en toe herhalen wat de ander zegt
18. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar hardop vragen mee te doen
19. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aanmoedigen mee te doen
20. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar een complimentje geven
21. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ondersteunende opmerkingen maken
22. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken met alle groepsleden samenwerken

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Nooit

Soms

Vaak

Altijd
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23. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aanbieden iets uit te leggen
24. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken hulp vragen aan de ander
25. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar helpen zonder voor te zeggen
26. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken het werk plannen
27. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken richting geven aan de uitvoering van
de taak
28. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken af en toe de voortgang samenvatten
29. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar herinneren aan de opdracht
Vaardigheden gevorderde groepen
30. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken open staan voor het standpunt van
een ander
31. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken verschil van mening accepteren
32. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ook op langere termijn de relatie
goed houden
33. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken overeenstemming met elkaar bereIk
zorgen
34. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken kritiek formuleren op ideeën, niet op
personen
35. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken met elkaar problemen oplossen
36. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken op een vriendelijke manier zeggen
dat je het ergens niet mee eens bent
37. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken verschillende ideeën integreren
38. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ideeën verder uitbouwen
39. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken de groep stimuleren, motiveren

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Bron: SLO (z.j.)
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E4
Observatielijst leerkrachtvaardigheden
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2013) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Datum:
Lokaalinrichting:
Tijd:
Opmerkingen:
Vak:
Doel:
Groep:
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
- individuele verantwoordelijkheid
- directe interactie
- samenwerkingsvaardigheden
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch doel.
Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens & Ettekoven,
2005)
Gericht op basisvaardigheden
Gericht op voortgezette vaardigheden
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De leraar maakt gericht gebruik van rollen. De leerlingen krijgen
rollen aangewezen tijdens het samenwerkend leren. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
- een T-kaart
- rollenspel
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering is
één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van
enkele minuten tot een hele les.
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar. Heterogeen
en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
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De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
(d.m.v.):
- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces (d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
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E5
Interview over het samenwerkend leren bij de leerlingen van groep 1 tot en met 8.
Tijdens het interview wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten vragen. Van der Donk en
van Lanen (2012) beschrijven 7 typen vragen die kan je stellen bij een interview: Inleidende vragen,
vervolgvragen, verdiepende vragen, specifieke vragen, directe vragen, indirecte vragen,
structurerende vragen en interpreterende vragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
Hoe vaak werken jullie samen?
Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
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Eindmeting
E7
Observatielijst leerkrachtvaardigheden
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2005) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Datum:
Lokaalinrichting:
Tijd:
Opmerkingen:
Vak:
Doel:
Groep:
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
- individuele verantwoordelijkheid
- directe interactie
- samenwerkingsvaardigheden
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch
doel. Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens
& Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
Gericht op basisvaardigheden
Gericht op voortgezette vaardigheden
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
- een T-kaart
- rollenspel
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering
is één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van
enkele minuten tot een hele les.
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar.
Heterogeen en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
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De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
(d.m.v.):
- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces
(d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
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E8
Vragenlijst 1/2
1. Hoe maak je de groepsverdeling voor het samenwerken? (homogeen of heterogeen) Op
basis van welke redenen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Welke coöperatieve werkvormen ken je?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Welke coöperatieve werkvormen pas je toe?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Wat zijn de basiskenmerken van het samenwerken?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Tijdens het samenwerken in mijn klas ben ik tevreden als:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Aan welke samenwerkingsvaardigheden heb je aandacht besteedt tijdens het samenwerkend
leren en wat zijn de veranderingen ten opzichte van het begin?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Waar loop je nog tegenaan bij het samenwerken?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Ik bepaal voor het samenwerken een sociaal doel (Samenwerkingsvaardigheid).
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
9. Ik bespreek met de kinderen vooraf het sociale doel en maak dit visueel.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
10. Ik bepaal voor het samenwerken een cognitief doel.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
11. Tijdens het samenwerken geef ik de leerlingen feedback over de manier van samenwerken.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
12. Ik bepaal voorafgaand aan het samenwerken hoe de ruimte indeling zal zijn tijdens het
samenwerken.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
13. Ik bepaal voorafgaand aan het samenwerken hoe je materiaal verdeling zal zijn binnen de
groepjes.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
14. Ik evalueer na iedere keer samenwerken hoe het samenwerken gegaan is.
vaak ᴑ
soms ᴑ
nooit ᴑ
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E9 Vragenlijst 3 samenwerkingsvaardigheden
Aan welke samenwerkingsvaardigheden heb je tijdens de uitvoeringsperiode aandacht besteed?
(Kruis aan wat je toegepast hebt)
Basisvaardigheden
1. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar bij de
naam noemen
2. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
aankijken tijdens het praten
3. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken vriendelijk op
elkaar reageren
4. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
gelegenheid geven mee te doen
5. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken een inbreng
durven hebben
6. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken zo duidelijk
praten dat anderen je kunnen verstaan
7. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken mee werken
aan de groepsopdracht
8. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken luisteren naar
elkaar
9. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar laten
uitpraten
10. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken de inbreng van
de ander accepteren
11. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken bij hun eigen
groep blijven
12. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken rustig praten
en werken
13. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken het materiaal
met elkaar delen
14. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken om de beurt
praten
Voortgezette vaardigheden
15. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken vragen stellen
aan elkaar
16. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken reageren op
wat de andere zegt
17. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken af en toe
herhalen wat de ander zegt
18. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar hardop
vragen mee te doen
19. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
aanmoedigen mee te doen
20. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar een
complimentje geven
21. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken
ondersteunende opmerkingen maken
22. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met alle
groepsleden samenwerken

toegepast

toegepast
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23. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
aanbieden iets uit te leggen
24. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken hulp vragen
aan de ander
25. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar helpen
zonder voor te zeggen
26. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken het werk
plannen
27. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken richting
geven aan de uitvoering van de taak
28. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken af en toe de
voortgang samenvatten
29. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
herinneren aan de opdracht
Vaardigheden gevorderde groepen
30. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken open staan
voor het standpunt van een ander
31. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken verschil van
mening accepteren
32. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken ook op
langere termijn de relatie goed houden
33. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken
overeenstemming met elkaar bereiken
34. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken kritiek
formuleren op ideeën, niet op personen
35. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met elkaar
problemen oplossen
36. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken op een
vriendelijke manier zeggen dat je het ergens niet mee eens bent
37. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken verschillende
ideeën integreren
38. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken ideeën verder
uitbouwen
39. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken de groep
stimuleren, motiveren

toegepast
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E 10
Interview
1. Hoe vaak werken jullie samen?
2. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
3. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
4. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
5. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
6. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
7. Geeft de leraar wel eens tips of tops tijdens het samenwerken?
8. Wat vertelt de juf/meester voorafgaand aan het samenwerken?
9. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
10. Wat is er verandert binnen het samenwerken?
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F Resultaten meetinstrumenten
Vooronderzoek
F1 Vragenlijst 1
De vragenlijst is door 13 leraren ingevuld en de directeur. Ik heb de antwoorden gebundeld en
geanalyseerd. In een samenvattend stukje beschrijf ik per vraag de meest relevante informatie.
1.
Bij welke vakken wordt het samenwerken toegepast?
Het samenwerken wordt vooral ingezet bij rekenen (8), WO (7), gym (8) en lezen (6). Deze
onderdelen werden vaak genoemd. De vakken die enkele keren benoemd werden waren, taal (4),
creatieve vakken (2), kanjertraining (1), begrijpend lezen (3), ANK (2), spelling (1), maatjeswerk
(1), Engels (2) en 3 leraren gaven aan bij alle vakken samenwerken leren in te zetten.
2.
Hoe maak je de groepsverdeling voor het samenwerken?
De groepsindelingen worden op verschillende manieren gemaakt. De meest voorkomen manier die
genoemd werden zijn: groepen op niveau (8), willekeurig (d.m.v. gynzy) (6), en eigen keuze (5). De
andere manieren die ook nog benoemd werden zijn: groepjes op basis van karakter (4),
schoudermaatjes (3), maatjes (bij de kleuters) (4) en zoals ze bij elkaar zitten (3).
3.
Hoe vaak laat je de leerlingen samenwerken?
Vele leraren gaven aan dagelijks (5) of 1/2 keer in de week (4) de leerlingen te laten samenwerken.
Er waren ook enkele leraren die aangaven het niet precies te weten. Het hangt af van de inhoud van
de lessen (4).
4.
Maak je bij het samenwerken ook gebruik van coöperatieve werkvormen, zo ja welke?
Wat betreft coöperatieve werkvormen kenden de leraren vrij weinig. Placemat (6), binnencirkel –
buitencirkel (11), genummerde hoofden (2), en de expert vorm (1).
5.
Welke regels hanteer je bij het samenwerken?
De leraren hanteren verschillende regels. De veel genoemde regels zijn, overleggen en luisteren
naar elkaar (10), om de beurt praten (4), respect tonen (5) en gebruik maken van de liniaalstem (4).
Enkele leraren gaven ook nog aan gebruik te maken van de kanjerregels (2), klassenregels, samen
delen = samen spelen (2), alleen bemoeien met je eigen groepje (1) en een spelplan (1).
6.
Waar loop je tegenaan bij het samenwerken?
De leraren benoemde bij deze vraag redelijk dezelfde punten. Ze gaven aan moeite te hebben met:
lawaai/onrust (5), leerlingen hebben moeite met samenwerkingsvaardigheden (6), enkele leerlingen
werken liever alleen (3). Naast deze punten benoemde enkele ook nog moeite te hebben met:
wegvallende structuur (1), naast elkaar spelen (1), dominantie van leerlingen (1), opruimen (1) en
het samenwerkend leren toepassen in een pittige groep (1).
7.
Welke samenwerkingsvormen ken je?
De volgende samenwerkingsvormen werden het meeste benoemt door de leraren: placemat (6),
binnencirkel – buitencirkel (11), tweetallen (5), groepjes (8) en maatjes (5). Naast deze vaak
genoemde samenwerkingsvormen werd ook nog spellen (3), expert (1), duolezen (1),
woordenschatspel (1) en genummerde hoofden (2) genoemd.
8.
Welke samenwerkingsvormen pas je toe?
Bij deze vragen werd veel verwezen naar de vragen 4 en 7. De genoemde coöperatieve
werkenvormen en samenwerkingsvormen worden door de leraren ook in de praktijk ingezet.
9.

Wat zijn de basiskenmerken van het samenwerken?
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Bij de basiskenmerken werden veel sociale- en samenwerkingsvaardigheden genoemd: respect voor
elkaar (6), pedagogische klimaat (veiligheid/sfeer) (4) en luisterhouding/overleggen (8). Naast deze
punten werd het volgende ook nog genoemd: GIPS (1), afspraken (1), empathie (2), samen een
resultaat leveren (2) en verschillende rollen aannemen (1).
10.
Tijdens het samenwerken in mijn klas ben ik tevreden als:
De leraren zijn vooral tevreden wanneer het lesdoel (5) en de sociale doel (5)/ samen leren (4)
behaald is. Onder deze twee punten vallen verschillende onderdelen. De volgende punten zijn ook
nog benoemt door de leraren: er heeft goed overleg plaatsgevonden (3), succes (2), plezier (1), rust
tijdens de les (1), elk eigen inbreng (4), conflicten samen oplossen (2) en rekening houden met
elkaar (1).
De leraren geven aan het samenwerken op veel verschillende momenten in te zetten. Echter wordt
het samenwerkend leren het meest ingezet bij rekenen, WO, gym, lezen en taal. Bij deze vraag
waren de antwoorden bij de onderbouw en bovenbouw leraren van verschillende aard. Dit komt
doordat het aanbod van vakken erg verschillend is bij de onderbouw en bovenbouw. De
groepsverdeling wordt vaak gemaakt aan de hand van het niveau van de leerlingen of willekeurig
door middel van Gynzy. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van schoudermaatjes en maatjes die
vaak de groepsverdeling bepalen. De leraren zijn zeer beperkt op de hoogte van de beschikbare
coöperatieve werkvormen. De werkvormen die genoemd worden zijn: Placemat, binnencirkelbuitencirkel, genummerde hoofden en de expertvorm. De regels die opgesteld worden tijdens het
samenwerkend leren zijn voor sociale regels gericht op het gedrag van de leerlingen ten opzichte
van elkaar. Ook als basiskenmerken noemen de leraren vooral sociale aspecten als: Respect,
veiligheid en een goede luisterhouding. De leraren lopen tijdens het samenwerkend leren tegen
enkele elementen aan waar ze moeite mee hebben. De onrust die ontstaan bij het samenwerkend
leren is hier een voorbeeld van. Daarnaast geven de leraren ook aan dat de leerlingen moeite hebben
met het sociale aspect dat bij samenwerkend leren komt kijken. Tot slot geven de leraren aan
tevreden te zijn over het samenwerkend leren als de leerlingen goed overleg gehad hebben en zowel
het sociale- als inhoudelijke doel behaald is.
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F 2 Resultaten vragenlijst 2

Vragenlijst beginsituatie
Vraag 9
Vraag 8
Vraag 7
Vraag 6
Vraag 5
Vraag 4
Vraag 3
Vraag 2
Vraag 1
0

2

4

6
nooit

8
soms

10

12

14

vaak

De vragenlijst is door 13 leraren en de directeur individueel ingevuld.
Vraag 1/2: Ik laat leerlingen samenwerken in duo’s. Ik laat leerlingen samenwerken in groepjes
van meer dan twee kinderen.
Uit de antwoorden van de leraren valt te concluderen dat de meeste leraren duo’s vormen tijdens het
samenwerkend leren. 10 van de 14 leraren geeft namelijk aan dit vaak te doen. 12 leraren geven aan
soms groepen groter dan twee leerlingen te maken.
Vraag 3: Ik evalueer na iedere keer samenwerken hoe het samenwerken gegaan is.
Het evalueren van het samenwerkend leren zit bij de meeste leraren nog niet structureel in het
systeem. 9 leraren geven aan soms te evalueren aan het einde van de les. 5 leraren evalueren vaak
aan het einde van het samenwerkend leren.
Vraag 4: Voordat de kinderen gaan samenwerken bespreek ik de regels.
De leraren bespreken voorafgaand aan het samenwerken vaak (8) of soms (6) de regels.
Vraag 5: Ik bepaal voor het samenwerken een sociaal doel.
9 van de 14 leraren geven aan dat ze voorafgaand aan het samenwerken soms een sociaal doel
bepalen.
Vraag 6: Ik bespreek met de kinderen vooraf het sociale doel.
Als er een sociaal doel bepaald is wordt dat door 6 leraren vaak voor besproken met de kinderen.
Door 7 leraren wordt dat soms gedaan.
Vraag 7: Tijdens het samenwerken neem ik een leidende rol aan.
8 leraren geven aan soms een leidende rol aan te nemen tijdens het samenwerkend leren. De overige
leraren doen dit vaak of juist nooit.
Vraag 8: Tijdens het samenwerken neem ik een coachende rol aan.
8 leraren nemen tijdens het samenwerken een coachende rol aan. 6 leraren doen dit soms.
Vraag 9: Tijdens het samenwerken geef ik de leerlingen feedback over de manier van samenwerken.
10 leraren geven aan vaak tijdens het samenwerkend leren feedback te geven over de manier van
samenwerken. 4 leraren doen dit soms.
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F 3 Resultaten vragenlijst III
Basisvaardigheden

Nooit

1. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar bij de naam noemen
2. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aankijken tijdens het praten
3. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken vriendelijk op elkaar reageren
4. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar gelegenheid geven mee te doen
5. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken een inbreng durven hebben
6. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken zo duidelijk praten dat anderen je
kunnen verstaan
7. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken mee werken aan de groepsopdracht
8. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken luisteren naar elkaar
9. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar laten uitpraten
10. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken de inbreng van de ander accepteren
11. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken bij hun eigen groep blijven
12. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken rustig praten en werken
13. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken het materiaal met elkaar delen
14. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken om de beurt praten
Voortgezette vaardigheden
15. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken vragen stellen aan elkaar
16. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken reageren op wat de andere zegt
17. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken af en toe herhalen wat de ander zegt
18. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar hardop vragen mee te doen
19. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aanmoedigen mee te doen
20. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar een complimentje geven
21. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ondersteunende opmerkingen maken
22. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken met alle groepsleden samenwerken

Soms

Vaak

2

3

6

4

5

2

3

8

6

5

9

2

7

4

7

3

8

3

9

2

6

4

5

6

7

4

5

6

7

3

1

1

1
Nooit

Soms

Vaak

9

1

5

6

4

7

4

4

3

4

3

4

6

5

3

4

2

9

4

Altijd

Altijd
1
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23. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar aanbieden iets uit te leggen
24. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken hulp vragen aan de ander
25. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar helpen zonder voor te zeggen
26. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken het werk plannen
27. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken richting geven aan de uitvoering van
de taak
28. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken af en toe de voortgang samenvatten
29. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken elkaar herinneren aan de opdracht
Vaardigheden gevorderde groepen
30. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken open staan voor het standpunt van een
ander
31. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken verschil van mening accepteren
32. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ook op langere termijn de relatie goed
houden
33. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken overeenstemming met elkaar
bereiken.
34. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken kritiek formuleren op ideeën, niet op
personen
35. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken met elkaar problemen oplossen
36. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken op een vriendelijke manier zeggen dat
je het ergens niet mee eens bent
37. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken verschillende ideeën integreren
38. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken ideeën verder uitbouwen
39. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het
samenwerken de groep stimuleren, motiveren

3

8

1

8

2

1

3

6

1

2

7

2

2

5

3

7

2

2

4

4

3

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

4

6

1

3

6

2

9

1

1

3

1

5

6

6

2

2

7

2

8

3

2

6

3

2

5

4

3

2

5

1
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F 4 Resultaten bevragen tijdens bouwvergadering

1. Waarom vind je
samenwerken
belangrijk?

Belangrijk
voor de
toekomst (6
leerkrachten)

Samenwerking
svaardigheden
heb je nodig in
de huidige
maaatschappij
en de
toekomst.

Sociale
vaardighede
n
ontwikkelen
(9
leerkrachten)

luisteren,
leren van en
met elkaar,
elkaar
helpen en
uitleggen.

Het leidt tot
betrokkenhei
d (1
leerkracht)

De leerlingen
hebben 1
gezamelijk
doel en dit
leidt tot
betrokkenheid
.

Leerlingen
leren
bepaalde
rollen aan te
nemen (1
leerkracht)

leiden maar
ook andere
de leiding
gunnen.

Iedereen
heeft een
eigen
aandeel en is
belangrijk in
het proces (1
leerkracht)

wederzijdse
afhankelijheid
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2. Wat wil je
bereiken met
samenwerken?

Sociale
vaardigheden
(9
leerkrachten)

Leerlingen
overleggen met
elkaar, luisteren,
houden rekening
met elkaar en
communiceren
beter.

Kinderen leren
van en met
elkaar (6
leerkrachten)

Leerlingen
leren nieuwe
inhouden van
elkaar.
Zwakke en
sterke
leerlingen
maken
gebruik van
elkaars
kwaliteiten.

Positief effect op
de
groepsvorming
(7 leerkrachten)

Respect voor
elkaar (5
leerkrachten)

Grotere
effectiviteit
van de
lessen (1
leerkracht)

Verbetert de
sfeer en
harmonie in de
groep.
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4. Wat moet een
leerling kunnen
om goed te
kunnen
samenwerken?

overlegge
n/
communi
ceren (12
leerkracht
en)

rekening
houden
met een
ander (3
leerkracht
en

respect
hebben
voor de
ander (4
leerkracht
en)

anderen
in hun
waarde
laten.

samen
kunnen
werken
met elke
andere
leerling

zelfvertrouwe
n hebben (2
leerkrachten)

vriendelijk
zijn

empathie (3
leerkrachten)

een andere
leerling of
zichzelf op de
voorgrond
kunnen
plaatsen.
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F 5 Resultaten observaties per bouw
Ingevulde observatielijst leerkrachtvaardigheden onderbouw
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2005) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Groep:
Onderbouw
Karin groep 1/2 B
Liliane groep 1/2 A
Antoinette groep 1/2 A
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
1
2
- individuele verantwoordelijkheid
2
1
- directe interactie
2
1
- samenwerkingsvaardigheden
2
1
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
2
1
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
3
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch doel. 1
2
Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens & Ettekoven,
2005)
Gericht op basisvaardigheden
Gericht op voortgezette vaardigheden
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De leraar maakt gericht gebruik van rollen. De leerlingen krijgen
rollen aangewezen tijdens het samenwerkend leren. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
- een T-kaart
- rollenspel
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering is
één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van
enkele minuten tot een hele les.
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar. Heterogeen
en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)

2

1

2

3

3
3
3
3
2
1

2
1
3
3
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De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
(d.m.v.):
- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces (d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)

3
2

1
3

2

3
1

2

1

2

1
3
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Ingevulde observatielijst leerkrachtvaardigheden middenbouw
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2005) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Groep:
Middenbouw
Terry groep 4
Corine groep 3
Marij groep 5
Mieke groep 4
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
3
1
- individuele verantwoordelijkheid
3
1
- directe interactie
4
- samenwerkingsvaardigheden
3
1
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
4
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
4
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch doel. 4
Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om 3
1
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens & Ettekoven,
2005)
3
Gericht op basisvaardigheden
Gericht op voortgezette vaardigheden
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De leraar maakt gericht gebruik van rollen. De leerlingen krijgen
4
rollen aangewezen tijdens het samenwerkend leren. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
2
2
- een T-kaart
4
- rollenspel
2
2
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
4
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
4
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering is
één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van 4
enkele minuten tot een hele les.
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar. Heterogeen
en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
4
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
4
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
4
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
4
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De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
(d.m.v.):
- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces (d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)

3

1

1

3

2
1

2
3

4
4
4
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Ingevulde observatielijst leerkrachtvaardigheden bovenbouw
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2005) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Groep:
bovenbouw
Marianne K. groep 7
Marianne C. groep 7
Brigit groep 6
Nanoe groep 6
Chris groep 8
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
1
4
- individuele verantwoordelijkheid
3
2
- directe interactie
2
3
- samenwerkingsvaardigheden
4
1
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
4
1
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
5
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch doel. 4
1
Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om 4
1
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens & Ettekoven,
2005):
4
Gericht op basisvaardigheden
Gericht op voortgezette vaardigheden
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De leraar maakt gericht gebruik van rollen. De leerlingen krijgen
5
rollen aangewezen tijdens het samenwerkend leren. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
2
3
- een T-kaart
5
- rollenspel
1
4
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
1
4
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
5
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering is 1
één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van 4
enkele minuten tot een hele les.
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar. Heterogeen
en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
4
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
1
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
5
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
5
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)
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De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
(d.m.v.):
- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces (d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)

5
5
4

1
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5
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F 6 Resultaten interview per groep weergegeven
Interview leerlingen groep 1/2: Leerlingen L., E., N., en E.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 In de klas gaan we wel eens wat samen bouwen en dan krijgen we het sneller af.
 Ik vraag wel eens iemand of hij nog een taakje voor mij heeft.
 Het samenwerken gaat niet altijd goed. Dat komt dan doordat iemand anders niet goed
meedoet. Dan gaan we naar de juf en zij legt dan uit hoe het wel moet.
 De juf gaat dan roepen zodat iedereen rustig word.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 Niet elke dag.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 Maatjeswerk (2 leerlingen): een groep 1 leerling met een groep 2 leerling. Kleurengroepjes
(4/5 leerlingen): Elk groepje heeft een kleur ze maken dan gezamenlijk een werkje.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 In de middag, vaak doen we dan spelletjes die we dan samen kunnen doen.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 Altijd met het zelfde kindje, maatjeswerk.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Jawel, dan zegt juf dat je bezig moet gaan en dan kijken we of het later wel goed gaat.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Ja gisteren toen we een sneeuwman gingen maken met het groene groepje.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Soms gaat het niet zo goed. Dan wordt er gevochten door iemand die niet zo goed meedoet.
Dan zeggen we stop houd op. Als hij dan niet stopt gaan we naar de juf toe en dan krijgt hij
straf.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 Ja, dan zegt ze: “Je doet het super goed”.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 Als je hulp nodig hebt kan je iemand ophalen die je gaat helpen.
 Als iemand nog heel veel moet doen kan je vragen of je nog kan helpen. Je kunt dan aan de
leider vragen of er nog een taakje is.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 Altijd! Ze zegt dat we het goed hebben gedaan of juist fout.
 Juf vraagt ook aan ons hoe we vonden dat het ging.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 Met een ander kindje.
Analyse:
De leerlingen werken meerdere malen per week samen. Dit is meestal in de vorm van maatjeswerk
of het werken in grotere groepen. Als het samenwerken niet goed gaat proberen de leerlingen het
zelf eerst op te lossen. Als het dan niet opgelost is gaan ze naar de juf die vervolgens tips of straf
geeft. De leraar geeft zowel tijdens als na het samenwerken feedback en betrekt hier ook de
leerlingen bij. De leerlingen helpen elkaar ook door een medeleerling (leider) te vragen of er nog
een taakje is. Als verandering binnen het samenwerken zouden de leerlingen wel eens vaker met
een ander kindje willen samenwerken.
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Interview leerlingen groep 3: Leerlingen K., T., N. en J.
1.

Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 We werken bijvoorbeeld samen met piccolo, strijkkralen of borduren. Je mag dan zelf
kiezen of je het alleen wilt doen of samen.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 De leerlingen werken ongeveer 2 keer per week samen. Als J. iets niet begrijpt bij het
rekenen gaat ze naar juf om te vragen of T. haar mag helpen. De leerlingen zien dit ook
als samenwerken.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 Eigenlijk altijd in tweetallen. Heel soms is het ook wel meer maar niet meer dan vijf.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Taal, lezen en rekenen. Soms ook bij de computer, als je niet weet wat je moet doen kan je
iemand vragen om hulp.
 Met het lezen kan het zijn dat iemand niet weet waar we zijn en dan kan ik ook helpen en
aanwijzen waar we zijn.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 Vaak met dezelfde namelijk je vaste maatje.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Als je samen met iemand iets gaat doen moet je goed overleggen wat we gaan doen. Dit
gaat niet altijd goed maar je moet dan goed overleggen en afspreken wat we gaan doen.
Als het niet goed gaat gaat de juf helpen en uitleggen hoe je het wel moet doen. Je moet
zelf naar de juf toe lopen of juf ziet het zelf.
 Soms krijgen we ruzie. Dan zijn we het niet eens over dingen. We moeten dan goed
overleggen en afspreken hoe we de opdracht gaan doen.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Als het samenwerken goed gaat. Het gaat dan goed doordat we goed overleggen. Het
samenwerken gaat vaak ook leuker als we met een vriendje mogen samenwerken.
8. Zijn er weleens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Ja, je moet dan stop houdt op zeggen. Je moet namelijk lief zijn voor elkaar.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 Juf geeft tips en tops. Ze zegt dan wat we goed doen en dan krijgen we complimenten. Als
we het niet goed doen zegt juf hoe we het anders kunnen doen.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 Als iemand een opdracht niet begrijpt kan je om hulp vragen en dan legt die leerling het
uit.
 Als iemand een werkje heeft gekregen en je hebt het af kan je een ander gaan helpen.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 Juf vraagt altijd of het goed ging met buitenspelen en sommige kinderen zeggen dan dat
het niet goed ging.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 De leerlingen zouden graag zelf willen kiezen met wie ze willen samenwerken.
Analyse:
De leerlingen geven aan ongeveer twee keer per week samen te werken. Dit gebeurt vooral bij taal,
lezen en rekenen. Het is opvallend dat de leerlingen samenwerken verwarren met helpen van andere
leerlingen. Ze werken samen tijdens het maken van een puzzel, piccolo, taal en rekenen. Soms gaat
het samenwerken niet leuk doordat we ruzie krijgen of het overleggen niet goed gaat. Het
samenwerken gaat daarentegen wel goed als het overleggen goed gaat of als ze met een vriendje
mogen samenwerken. Als de leerlingen ruzie krijgen moet ze stop houdt op zeggen. De juf komt er
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dan vaak bij en die legt dan uit hoe ze wel goed moet samenwerken. De juf geeft tijdens het
samenwerken complimenten en tips. Ze benoemt wat ze goed doen of wat ze beter kunnen doen.
Als verandering aan het samenwerkend leren zouden de leerlingen graag zelf willen kiezen met wie
ze samenwerken.
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Interview leerlingen groep 4: Leerlingen L., N., F. en T.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 Als degene naast je iets niet begrijpt kan je uitleggen hoe het moet en dan help je elkaar
heel goed.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 Ongeveer twee keer per week.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 Tweetallen behalve met het knutselen dan doen we het met zijn allen.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Rekenen, lezen en taal.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 We werken altijd met dezelfde leerlingen samen. Juf bepaald dus altijd met wie we
moeten samenwerken.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Als je boos op iemand bent en je moet dan nog met iemand gaan samenwerken.
 Als iemand niet leuk gaat samenwerken is het ook niet leuk om te doen.
 Dat was een keer met rekenen. Toen waren we samen aan het rekenen op de tablets. L.
moest toen naar te WC en toen ging in verder met werken. Ik was toen verder dan L. en
hierdoor kregen we ruzie. L wou dat ik het antwoord voor ging zeggen terwijl dit niet
mag. L. ging naar de juf en toen zei de juf dat samenwerken niet voorzeggen is.
Daarentegen moet je wel wachten op elkaar als je aan het samenwerken bent.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Met het rekenen is het leuk om samen te werken omdat je dan gezamenlijk materiaal hebt
om mee te rekenen. Het is ook leuk wanneer ik het begrijp en ik het uit kan leggen aan
anderen.
 Bij rekenen en lezen. Bij rekenen is het wat minder moeilijk omdat je allebei een stukje
doet en dan gaat het sneller en makkelijker.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Tijdens het oefenen van de tafel van 5 werd een medeleerling boos omdat ik zei dat hij
het fout deed. Toen gingen we allebei met een ander kind de tafels oefenen, dit moest
namelijk van de juf.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 De juf loopt dan tijdens het samenwerken door de klas om te kijken hoe het gaat.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 Ja, als iemand ies niet begrijpt dan helpen we door het uit te leggen.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 Juf zegt vaak wel of het samenwerken wel of niet goed ging.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 Dat we met drie mensen mogen samenwerken en dat we dan zelf mogen kiezen wie die
derde persoon is.
 Dat je bij rekenen zelf mag kiezen met welke som je begint.
 Dat je elkaar een hand geeft aan het einde van het samenwerken.
Analyse:
De leerlingen werken ongeveer 2 keer per week samen. Het samenwerken gebeurt vaak bij de
vakken: rekenen, lezen en taal. Door de leraar wordt tweetallen gevormd en deze tweetallen zijn
bijna altijd hetzelfde. De leerlingen ervaren het samenwerken als leuk wanneer ze goed zijn in een
vak en een medeleerling hierdoor kunnen ondersteunen. Daarentegen wordt het samenwerken als
niet leuk ervaren wanneer er ruzie ontstaat, als iemand niet meewerkt en wanneer iemand niet
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hetzelfde tempo heeft. De leraar geeft zowel tijdens als na het samenwerk feedback. De leerlingen
zouden tijdens het samenwerken graag met drie personen samenwerken en een eigen keuze hebben
in de persoon met wie ze samenwerken. Daarnaast willen de leerlingen ook nog zelf kunnen
bepalen bij welke rekensom ze beginnen en elkaar de hand schudden als het samenwerken goed is
verlopen.
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Interview leerlingen groep 5: Leerlingen M., Me., Ma. en R.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 Het samenwerken in de klas gaat goed omdat we elkaar helpen en elkaar dingen
uitleggen.
 Als iemand het antwoord van een opdracht niet begrijpt leg ik het uit en als die persoon
het daar niet meer eens is leg ik het nog eens uit.
 De leerlingen gaven ook aan dat ze met enkele leerlingen heel goed kunnen
samenwerken.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 We werken in ieder geval 1 keer in de week samen maar meestal is het vaker.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 Vaak met tweetallen.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Begrijpend lezen, rekenen, natuniek en taal.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 De groepjes zijn eigenlijk steeds anders. De juf maakt gebruik van de husselknop via
gynzy. De groepjes worden dan willekeurig gemaakt.
 Soms laat de juf ook kinderen naar voren komen en dan zegt ze welke leerling met wie
samenwerkt en waar.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Soms ben ik rustig aan het rekenen en dan snapt mijn buurman iets niet. Ik wil dan graag
zelf verder werken zonder gestoord te worden. Het stoort mij dan als iemand mijn hulp
nodig heeft.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Soms heb je moeilijke dingen en dat kan degene met wie je samenwerkt het uitleggen.
 Ik had een keer moeite met een opdracht van rekenen en toen gingen we de som samen
oplossen.
 Als je met een vriend samen moet werken en je hebt de opdracht snel af heb je nog tijd
om gezellig te kletsen.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Soms wil een medeleerling niet doorwerken. Ik heb toen gevraagd of hij op wou letten
zodat we door konden werken.
9. Geeft de leraar wel eesn tips of tops tijdens het samenwerken?
 Je juf loopt soms rond door de klas en geeft aan het einde van de les aan wat er wel en
niet goed ging bij het samenwerken.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 We leggen een medeleerling iets uit als het niet begrepen word.
 Soms zijn we het niet altijd eens met het antwoord. Bij begrijpend lezen lezen we dan
terug in de tekst om samen achter het goede antwoord te komen.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 De juf bespreekt de vragen met de hele klas.
 De juf vraag aan ons hoe wij het samenwerken vonden gaan.
 Juf kijkt ook tijdens het samenwerken hoe het gaat. Aan het einde van de les benoemt ze
dit dan.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 De mogelijkheid om te kunnen zeggen dat je de volgende keer met iemand anders wilt
samenwerken als het niet zo goed bevallen is.
 Een derde persoon bij het tweetal op het moment dat er iemand in de het groepje zit,
met bijvoorbeeld dyslexie, die het werktempo hindert.
83
Iris Hogeboom

960521001

Bachelorthesis II

Analyse:
In groep 5 werken de leerlingen ongeveer 1 tot 2 keer per week samen. Dit is in ieder geval bij
begrijpend lezen en daarnaast ook bij rekenen, natuniek of taal. Het samenwerken gaat vaak in
tweetallen. De juf bepaald wie in welke groepjes zitten en daarnaast wordt het ook willekeurig
gedaan via gynzy. Het samenwerken werd als niet leuk ervaren toen een medeleerling hulp nodig
had terwijl de leerling zelf rustig aan het werk was en wou blijven. Uit dit antwoord is hoorbaar dat
de kinderen niet goed weten wat samenwerken is en denken dat het het helpen van een ander
inhoud. De mogelijkheid om elkaar wat uit te kunnen leggen en soms met een vriend iets
gezamenlijk te doen maakt het samenwerken leuk. Tijdens het samenwerken loopt de juf rond om te
kijken of het goed gaat en aan het einde van de les bespreekt ze dit gezamenlijk met de kinderen en
laat ze hun ook reflecteren. De leerlingen zouden graag zelf inbreng willen hebben in de persoon
met wie ze samenwerken. Daarnaast zou ook een derde persoon fijn zijn bij een groepje waar een
leerling met bijvoorbeeld dyslexie zit.
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Interview leerlingen groep 6: Leerlingen L., A., J. en D.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 We werken vaak samen met taakwerk. Wanneer het samenwerken dan niet goed gaat geeft
de juf een waarschuwing en benoemt wat wel of niet goed ging.
 Als iemand nog aan het schrijven is is het de bedoeling dan je wacht tot je partner klaar is
zodat je samen verder kan werken.
 De juf benoemt vaak dat we met de liniaal stem moeten praten tijdens het samenwerken.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 1 tot 2 keer per week.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 We werken eigenlijk altijd samen in tweetallen. Behalve bij knutselen werken we af en toe
in drietallen. Dit komt door de opstelling van de tafels in de klas.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Taakwerk, handvaardigheid, aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen (3*) . Bij geschiedenis
moeten we samen de opdrachten maken. De één leest de opdracht voor en de ander maakt de
opdracht en zo werken we dan samen.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 De juf bepaald met wie we samen moeten werken, of het gaat via gynzy. Dan bepaald de
computer in welke tweetallen we samen moeten werken.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 J. geeft aan al drie keer met dezelfde leerling samengewerkt te hebben. Hij wil graag een
keer met een andere leerling. De rede hiervoor is dat H. erg stil is en een laag werktempo
heeft.
 geeft aan dat D. altijd vraagt om de antwoorden en niet samen tot een antwoord wil komen.
 De leerlingen uiten hun frustratie over drie leerlingen. De frustratie komt voort uit het
werktempo en de zwakke cognitieve vaardigheden van die leerlingen.
 Als de leerlingen in de les naar de juf gaan lost de juf dit meestal op door de leerlingen
opnieuw te laten beginnen of terug te laten lezen in de tekst (begrijpend lezen).
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Ja, we konden bij het samenwerken goed overleggen en communiceren.
 Het samenwerken is vooral leuk wanneer je met iemand moet samenwerken die doorwerkt
en slim is.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Toen ik een keer moest samenwerken met L. waren we erg snel klaar. We begrepen één
opdracht niet maar de juf wou ons niet helpen en zei dat we terug moesten lezen in de tekst.
De leerlingen voelen zich genegeerd.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 Als het stil was in de klas benoemd de juf altijd dat we goed en stil aan het werk zijn en dat
ze dat prettig vind.
 Als het erg onrustig in de klas is wordt de juf meestal boos (chagrijnig). Ze geeft hoe ze wil
dat we werken en wat we wel en niet moeten doen. ( minder hard lezen en andere kinderen
niet storen.)
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 Als een leerling tijdens begrijpend lezen zomaar een antwoord wil geven geef ik als tip dat
ze terug in de tekst moet lezen om het antwoord te vinden.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 We kijken aan het einde van de les altijd hoe het ging.
 Enkele groepjes moeten dan vertellen hoe het gegaan is, zowel de opdrachten als het
samenwerken.
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 Juf benoemt zelf ook vaak wat ze wel of niet goed vond gaan.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 Dat het stil is in de klas tijdens het samenwerken want dan kan je goed doorwerken.
 Ik zou graag willen dat de kinderen sneller doorwerken zodat we eerder klaar zijn.
 Duidelijkheid over waar iedereen moet zitten tijdens het samenwerken.
 Ik zou het fijn vinden als je met iemand mag samenwerken waar je goed mee kan
samenwerken.
Analyse:
In de klas wordt bij verschillende vakken samengewerkt: rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde,
handvaardigheid en taakwerk. Het samenwerken wordt ongeveer 1 tot 2 keer per week gedaan in
tweetallen en soms in drietallen bij handvaardigheid. De juf bepaalt met wie de leerlingen moeten
samenwerken of het wordt willekeurig gekozen via het programma gynzy. De leerlingen
beschrijven samenwerken als het helpen van een medeleerling en niet zozeer samen werken. Het
samenwerken in groep 6 gaat niet altijd even leuk en de leerlingen hebben vooral frustraties richting
drie kinderen. De oorzaak hiervan is dat de leerlingen een laag werktempo hebben en cognitief iets
zwakker zijn. De juf geeft hier aandacht aan door de leerlingen opnieuw te laten beginnen met het
werk of tips te geven hoe ze het wel moeten doen. De leerlingen ervaren het samenwerken als leuk
wanneer ze vlot kunnen werken en goed kunnen overleggen en communiceren met een
medeleerling. De juf geeft zowel tijdens als na het samenwerken feedback aan de leerlingen. Ze
benoemt wat wel en niet goed gaat en hoe ze het graag wilt zien. De leerlingen moeten zelf ook
reflecteren en kijken hoe het samenwerken gegaan is. De leerlingen zouden tijdens het
samenwerken graag een stillere omgeving hebben en duidelijkheid werkplekken. Daarnaast zouden
ze graag zelf willen kiezen met wie ze samenwerken en het liefst met iemand die snel doorwerkt.
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Interview leerlingen groep 7: Leerlingen E., I., N. en T.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 We werken in de hal of in de klas. De groepjes worden gemaakt door de groepjesmaker via
gynzy of door middel van ijslolly stokjes met onze namen erop. Kinderen reageren hier vaak
erg negatief op.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 1 tot 2 keer per week.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 We werken altijd in tweetallen samen. Als er iemand ziek is en we hebben een oneven
aantal kan het zijn dat er een groepje is met drie leerlingen.
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Begrijpend lezen, natuniek, aardrijkskunde, geschiedenis en soms rekenen. Het
samenwerken bestaat meestal uit het samen maken van vragen uit het boek.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 We werken altijd met iemand anders samen. De juf maakt de groepjes willekeurig via gynzy
of doormiddel van stokjes met onze namen erop.
 Bij begrijpend lezen werk je een blok lang samen met dezelfde persoon.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Het is niet leuk als een leerling vervelend doet en dat gebeurt vaak bij T. en H. De oorzaak
hiervan is dat we elkaar vaak irritant vinden. We lossen het dan meestal op door sorry te
zeggen en dan weer verder te werken. Je moet namelijk met iedereen kunnen samenwerken
maar het hoeft niet je beste vriend te zijn.
 Het samenwerken is niet leuk wanneer iemand niet goed meedoet. Ik negeer die persoon
dan en ga alleen verder met de opdrachten.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Als je het zelf niet begrijpt kan je het aan degene vragen met wie je samen moet werken.
 Het is leuk om samen te werken omdat je elke keer met iemand anders moet samenwerken.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Soms gaat het samenwerken niet goed bij een tweetal. De juf geeft eerst een waarschuwing
en als het dan niet stopt zet ze de leerlingen uit elkaar en moeten ze zelfstandig doorwerken.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 De juf loopt tijdens het samenwerken rond en benoemt wanneer wij goed of minder goed
aan het samenwerken zijn.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 Ik geef wel eens tips hoe je iets sneller op kan schrijven. Soms maakt H. er een heel verhaal
van terwijl je het ook in drie zinnen op kan schrijven.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 Na afloop zegt de juf wat goed ging maar ook wat beter kan.
 Als het samenwerken slecht ging kan het zijn dat de juf ons de volgende keer niet laat
samenwerken.
 We kijken altijd naar de opdrachten uit het werkboek.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 Dat je bij begrijpend lezen elke les met een andere leerling mag samenwerken.
 Zelf mogen kiezen met wie je samenwerkt.
 Dat de leerlingen beter naar elkaar luisteren tijdens het samenwerken.

87
Iris Hogeboom

960521001

Bachelorthesis II

Analyse:
De leerlingen werken ongeveer 1 tot 2 keer per week samen tijdens de vakken, begrijpend lezen,
natuniek, aardrijkskunde, geschiedenis en soms rekenen. Het samenwerken bestaat voornamelijk uit
het samen maken van vragen. De leerlingen hebben geen correct beeld van de definitie van
samenwerken. De leerlingen werken altijd in tweetallen en de samenstelling wisselt per les behalve
bij begrijpend lezen. De leerlingen vinden samenwerken leuk omdat je elke keer met iemand anders
samenwerkt en doordat je vragen kan stellen aan iemand. Het wordt als minder leuk ervaren op het
moment dat iemand niet goed meedoet of vervelend is. Wanneer er problemen zijn tijdens het
samenwerken geeft de juf eerst een waarschuwen en plaats vervolgens het tweetal uit elkaar. De juf
geeft zowel tijdens als na het samenwerken feedback aan de kinderen. Ze vertelt wat goed ging en
ook wat beter kan. Wanneer het samenwerken heel slecht gaat heeft de juf als consequentie dat ze
de volgende keer niet gaan samenwerken. De leerlingen zouden graag willen dat ze elke les met een
andere leerlingen mogen samenwerken. Dit geld dus ook voor begrijpend lezen. Daarnaast zouden
ze zelf graag invloed willen hebben op de persoon met wie ze moeten samenwerken. Tot slot wilde
de leerlingen dat de leerlingen beter naar elkaar luisteren tijdens het samenwerken.
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Interview leerlingen groep 8: Leerlingen A., L., S. en Sa.
1. Kun je mij iets vertellen over hoe het samenwerken bij jullie in de klas gaat?
 Het samenwerken doen we meestal met Eddy. Eddy is een vuilnisbakje met stokjes erin met
onze namen erop. Door middel van de stokjes worden de groepjes gevormd.
2. Hoe vaak werken jullie samen?
 1 keer in de week en soms wat vaker.
3. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
 Tweetallen
4. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
 Begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuniek en soms rekenen. De opdrachten worden samen
gemaakt.
5. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
 Tijdens het samenwerken worden altijd willekeurige groepjes gemaakt. Door middel van het
stokjes met onze namen erop of door middel van gynzy.
 Tijdens begrijpend lezen maakt de meester zelf de groepjes. Deze groepjes worden gemaakt
op basis van het niveau van de kinderen (1,2 en 3 sterren). De één ster kinderen werken
samen met de meester en de twee ster en drie ster kinderen werken samen.
6. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf?
 Als je moet samenwerken met iemand die niet je niet zo leuk vind.
 Het samenwerken is minder leuk als je heel vaak met dezelfde persoon moet samenwerken.
 Het komt wel eens voor dat een leerling afgeleid is en dus niet wilt samenwerken. Ik kies er
dan voor om zelf alleen verder te werken. Als meester dat ziet zet hij de leerling aan het
werkt of laat het hem zelf uitzoeken. Zodra de leerling dan niet gaat werken moet hij
nablijven.
7. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan?
 Het samenwerken is leuk als je met een vriendje mag samenwerken.
 Zodra je samen goed uit de antwoorden komt en het werk snel af hebt.
 Soms werkt het ook als de persoon met wie je moet samenwerken niet je vriend is.
8. Zijn er wel eens problemen geweest tijdens het samenwerken? Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
 Er is wel eens ruzie geweest tijdens het samenwerken. De meester probeert het eerst op te
lossen, als dit niet werkt moet het tweetal uit elkaar en zelfstandig verder werken.
 Soms is er onenigheid over het antwoord op de te beantwoordde vraag. We lossen dit dan op
door verder te gaan naar de volgende vraag en op het einde nogmaals te kijken naar de
vraag.
9. Geeft de leraar wel een tips of tops tijdens het samenwerken?
 De meester benoemt per groepje of per persoon of het werken wel of niet goed gaat.
 De meester moet vaak benoemen dat we stiller moeten werken.
10. Helpen jullie elkaar tijdens het samenwerken? Hoe gaat dat?
 We helpen elkaar door de opdracht uit te leggen.
 Soms geven we elkaar tips en tops maar dit gebeurt niet heel vaak.
11. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
 We kijken de opdrachten na.
12. Wat zou er volgens jou mogen veranderen binnen het samenwerken?
 Dat we als tweetal wel naast elkaar zitten maar alleen iets vragen als het nodig is. Je kunt
dan op je eigen tempo werken maar elkaar wel om hulp vragen.
 Dan je niet moet samenwerken maar de optie kan hebben om alleen te werken.2
 Minder drukte in de klas en niet afgeleid zijn.
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Analyse:
De leerlingen werken minimaal 1 keer in de week in tweetallen samen. Dit gebeurt bij de vakken
begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuniek en soms rekenen. Bij het samenwerken is het doel vaak
dat ze samen de opdrachten moeten maken. De groepjes worden willekeurig gevormd via gynzy of
de stokjes met de namen erop. Bij begrijpend lezen maakt de meester vaak groepjes op basis van het
niveau. De meester werkt dan samen met de cognitief minder sterke leerlingen. De leerlingen
ervaren het samenwerken als leuk wanneer je met een vriendje samenwerkt en als je samen goed uit
de vragen komt. Ook benoemen ze dat het samenwerken juist leuk kan zijn als je de persoon niet
goed kent. Het samenwerken is minder leuk zodra je met iemand werkt die je niet leuk vind en als
de medeleerling niet meewerkt en afgeleid is. Als er problemen zijn lost de meester dit meestal op
door aan te geven dat het anders moet of door de leerlingen uit elkaar te plaatsen. Tijdens het
samenwerken benoemt de meester wat wel en niet goed gaat maar doet dit aan het einde van de les
niet. Aan het einde van de les worden alleen de opdrachten besproken. De leerlingen helpen elkaar
door uitleg, tips en tops te geven. Ze geven aan graag zelf de keuze te willen hebben of ze wel of
niet willen samenwerken. Daarnaast is het vaak te druk in de klas en dit belemmert het effectieve
samenwerken.
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Resultaten ontwerp
F7
Logboeken
Groep 1/2A
Groep:1/2 a
Aantal kinderen:30
Leraar: Antoinette

Is het sociale doel behaald?

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Wandel/wissel uit
2. ?
3. Wandel-wissel uit
4. Binnencirkel-buitencirkel
5. Rotonde
6. Denken-delen-uitwisselen
Ja 5 Nee 1

In het cognitieve doel behaald?

Ja 4 Nee 2

Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
5
 Individuele verantwoordelijkheid
5
 Directe interactie
5
 Samenwerkingsvaardigheden
5
 Evaluatie van het groepsproces
4
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Leuk, ze mochten lopen
Les 2
?
Les 3
Ze moesten zoeken naar een medeleerling en dat vonden ze erg leuk.
Les 4
Niet alle leerlingen kregen feedback. Voor enkele leerlingen uit groep 1
was het te moeilijk.
Les 5
Ze vonden het erg gezellig om samen met de juf te doen.
Les 6
Voor een paar kinderen blijft dit moeilijk.
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Ze waren allemaal betrokken
Les 2
Minder positief, het was een moeilijke opdracht of de koppels waren
niet geschikt.
Les 3
Iedereen was erg betrokken
Les 4
Mooi om te zien welke gesprekken er ontstaan.
Les 5
Als leerkracht kon ik goed observeren wie er betrokken blijft
(concentratie)
Les 6
Fijn, grote betrokkenheid en een goede luisterhouding.
Spanning, v.h. verhaal goed opbouwen met elkaar.
Overige opmerkingen.
Les 3  Leerlingen namen zelf initiatief om iemand te gaan zoeken. Anderen wachten
juist wat meer af.
Les 5  gelet op vragen die in stelde
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Groep 1/2A
Groep:1/2 a
Aantal kinderen:30
Leraar: Liliane

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Groepjes
2. Groepjes
3. Legpuzzel
4. Dubbele kring
5. Om de beurt
6. Dubbele kring
Is het sociale doel behaald?
Ja 6 Nee 0
In het cognitieve doel behaald?
Ja 6 Nee 0
Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
5
 Individuele verantwoordelijkheid
5
 Directe interactie
6
 Samenwerkingsvaardigheden
5
 Evaluatie van het groepsproces
4
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Ze vonden het leuk. Samenwerken is leuk. Het was een spel waarbij
sommige kinderen het initiatief namen en anderen een afwachtende
houding.
Les 2
Prima, ze hielpen elkaar om de groepjes te formeren. Kwamen zelf met
oplossingen. Bij te kort: je kunt een kind uit groep 1 erbij zetten of i.p.v.
een kind een knuffel.
Les 3
Het was een totaal andere manier van puzzelen. Ze vonden het een leuk
spel.
Les 4
Iedereen ‘moet’ meewerken, anders lukt het spel niet. Dat hadden ze
ook in de gaten.
Les 5
Ze willen het spel graag doen. Ze staan ervoor in de rij. Ze vonden het
erg bijzonder.
Les 6
Vorige les samen besproken. Ze wisten er nog veel van. Ze kwamen met
allerlei oplossingen voor problemen.
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Ik heb niet hoeven te zeggen. Ze zorgden met elkaar dat het opgelost
kon worden. De kinderen die in de kring zaten mochten actief mee doen
en aanwijzingen geven. Leuk om te zien.
Les 2
Leuk en goed om te zien hoe ze samen oplossingen aandragen.
Les 3
De kinderen maakten elkaar attent op zaken als wanneer het jouw beurt
is. Dit deden ze o een vriendelijke manier.
Les 4
Ze vonden het zeer indrukwekkend dat ze zo’n mooie kring konden
maken. Dit was leuk om te zien.
Les 5
Ik zie dat ze er veel plezier aan beleven en dat ze het spel op de juiste
manier spelen.
Les 6
Ze zijn echt op elkaar aangewezen. Ze gaven zelf aan dat het
samenwerken belangrijk is, anders lukt het spel niet.
Overige opmerkingen.
Les 4  Ikzelf noem zo’n kring de indianenkring. Maar de kinderen bedachten ook nog
andere namen t.w. ‘kroonkring’ en ‘sterkring’.
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Groep 4
Groep:4
Aantal kinderen:30
Leraar: Terry

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Flitsen
2. Flitsen
3. zoek iemand die
4. wandel en wissel uit
5. Binnenkring/buitenkring
6. Wandel wissel uit
Is het sociale doel behaald?
Ja 5 Nee 1
In het cognitieve doel behaald?
Ja 6 Nee 0
Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
6
 Individuele verantwoordelijkheid
6
 Directe interactie
6
 Samenwerkingsvaardigheden
6
 Evaluatie van het groepsproces
5
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Zo te zien vonden de kinderen het leuk. Ze wilden ook erg graag hun
idee aan de grote groep laten horen
Les 2
De kinderen vonden het leuk om eens met een ander maatje dan het
schoudermaatje te werken.
Omdat de groepjes van gelijk niveau waren ging het oefenen ook goed.
Niet 1 voelde zich de mindere.
Er is goed geoefend. Het stimuleerde de kinderen om ‘ver’ te komen.
Les 3
Vooral het door de ruimte lopen en diegene opzoeken die bij je past
vonden ze erg leuk en spannend. Ze zagen het als een leuk spel en waren
echt op zoek naar het woord wat erbij hoort. Als ze elkaar hadden
gevonden werd er ook echt enthousiast gereageerd: ‘Hee, we horen bij
elkaar.’ Erg leuk voor veel kinderen om te horen. Het gaf ze een goed
gevoel. Iedereen kreeg de gelegenheid om een zin te maken bij het
woord dat op het plaatje stond. Voor ieder kind dus een ’podium’.
Les 4
De kinderen vonden het wel leuk om te doen. Je merkte wel dat ze
probeerden uit te kiezen met wie ze informatie wilden uitwisselen en
gingen tijdens het wandelen al op zoek naar een vriendje/vriendinnetje
Les 5
De kinderen zitten iedere maandag in de kring. Meestal krijgt de helft
van de klas dan een beurt. Een kind vertelt dan en de andere kinderen
luisteren.
Nu waren er enkele kinderen die toch nog heel graag hun verhaal aan de
hele groep wilden vertellen.
Verder vonden ze het wel leuk. De meeste kinderen vertellen graag.
Les 6
De leerlingen vonden het lastig om rustig door de klas te lopen.
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Het ging goed. Kinderen vonden het wel lastig op tot overeenstemming
te komen. Welke idee kiezen we. Er waren 2 groepjes waarvan de
kinderen toch ook wel graag hun eigen idee wilden laten horen
Les 2
Je kunt in korte tijd flink oefenen op de tafels. De kinderen zijn allemaal
tegelijkertijd aan het oefenen en dat is heel effectief. Voor deze
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werkvorm is het aantal kinderen van 21 niet zo handig. Ikzelf heb dus
ook geoefend met een leerling waardoor ik minder heb kunnen
observeren en als coach heb kunnen optreden.
Les 3
Erg leuk. Ik werd er heel blij van om te zien hoe de kinderen hier van
groeien op sociaal gebied. Ook op cognitief gebied leren ze veel in korte
tijd. Dit spel kan ook meerder keren worden ingezet zodat er steeds
meer woorden kunnen worden geleerd.
Les 4
De kinderen moeten nog erg wennen aan de werkvorm. Hierdoor ben je
hier veel tijd aan kwijt. Er gaat ook tijd ‘verloren’ aan meerdere sociale
regels als: wees vriendelijk voor elkaar, loop rustig, blijf van elkaar af,
geen kinderen uitkiezen maar wissel informatie uit met diegene waar je
bij komt te staan.
Les 5
Ik vind het vooral belangrijk dat ze het samen met elkaar praten
oefenen. En het luisteren naar elkaar: het elkaar aankijken, het stellen
van vragen aan elkaar over het vertelde, het knikken en lachen naar
elkaar. Het is een belangrijke vaardigheid om te leren. Deze werkvorm
is effectief omdat alle kinderen er nu mee oefenen.
Les 6
De werkvorm kost erg veel tijd. Het samenwerken duurt door de lange
uitleg erg lang.
Overige opmerkingen.
Les 1  Hun mening naar voren brengen lukte deels: het bleef bij: ik vond het goed
bedacht.
Les 2  Evalueren ging dit keer erg kort omdat er niet echt sprake was van een
groepsproduct. Ook het evalueren van de samenwerkingsvaardigheid was minder aan de
orde. Het ging al automatisch zo dat de kinderen op hun beurt moesten wachten:
ingebouwd in de werkvorm. Ze hielden mij ook echt aan de tijdsplanning: ‘Juf hij heeft 2
minuten gekregen dan moet ik dat ook hebben anders is het niet eerlijk’.
Les 3  Ik heb het sociale doel: ‘om de beurt’ praten nogmaals ingezet omdat dit iets is
wat de kinderen echt moeten leren. Op de beurt wachten is nogal eens lastig. Nu ging het
automatisch en vanzelf. Waarschijnlijk omdat de kinderen wel weten dat iedereen zijn
zegje mag doen.
Les 4 Jammer dat bepaalde kinderen de basisvaardigheden van cooperatief leren nog
niet beheersen. Juist bij deze kinderen moet hier steeds expliciet aandacht aan worden
geschonken.
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Groep 4
Groep:4
Aantal kinderen:30
Leraar: Mieke

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Dobbelen
2. Denken-delen-uitwisselen
3. Flitsen
4. Dobbelen
5. Imiteer
6. Dobbelen
Is het sociale doel behaald?
Ja 5 Nee 1
In het cognitieve doel behaald?
Ja 5 Nee 1
Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
6
 Individuele verantwoordelijkheid
5
 Directe interactie
6
 Samenwerkingsvaardigheden
3
 Evaluatie van het groepsproces
6
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Heel fijn om te doen. Dobbelstenen maken wel veel lawaai. Hierdoor
gaan kinderen ook meer lawaai maken. Dit geven ze zelf aan. Heb
gevraagd om deksels van schoenendozen mee te nemen. Ze begrepen
ook dat ze zo veel vaker aan de beurt komen met oefenen. 1 Jongen
wilde niet samenwerken. Had er later wel plezier in.
Les 2
Kinderen vonden het heel mooi om te zien, hoeveel ze met z’n allen
wisten over : Leven in en om de sloot. Vooral eerst met z’n tweeën,
daarna in viertallen en toen met de hele klas. 2 Kinderen vonden het wel
lastig om samen woorden op te schrijven. Wilden alleen hun eigen
woord. Dit werd ruzie. Anderen zeiden: wat weten we samen al veel.
Een aantal kinderen praten te hard, waardoor kinderen het hoorden en de
woorden ook opschreven.
Les 3
Goed. Kinderen vonden het fijn om de woorden te oefenen. Elkaar te
helpen. Er waren ook kinderen bij die ook nog het werkwoord aangaven.
De meeste kinderen vinden dit een fijne manier. Fluisterstem blijft
lastig.
Les 4
Meeste groepjes goed. Dit kun je ook aan de evaluatie per tweetal
merken. Ze denken na voordat er iets ingevuld wordt.
Les 5
Heel positief. Je kunt merken dat dit les 5 is. 1 Leerling gaf ook aan, dat
het samenwerken steeds beter gaat, het rustiger hierbij in de klas is,
kinderen minder achterom kijken. Kinderen kunnen tijdens het
evalueren ook goed aangeven, waarom het beter gaat, wat je van elkaar
kunt leren.
Les 6
Meeste groepjes goed. Kinderen gaven aan, dat het wel heel belangrijk
is dat je met iemand samenwerkt, die serieus is. En het ook goed wil
doen.
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord
nader.
Kinderen moeten leren om fluisterstem te gebruiken. Het was de eerste
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keer met deze dobbelstenen. Tijdens de tussenevaluatie gevraagd hoe
vaak ze aan de beurt waren gekomen., zodat ze zich moesten verbeteren.
Ook zijn de kinderen gauw geneigd om zelf een antwoord te geven of
niet te controleren of het antwoord goed is. Hier hebben we het ook over
gehad.
Les 2
Het was heel mooi om bij veel kinderen de gelijkheid te zien. Dit om
zoveel mogelijk woorden te krijgen. Sommige kinderen hadden het over
vissen, anderen karper enz. Het was ook mooi om te zien, wat voor
woorden er gevonden werden: libelle, lelieblad. En het enthousiasme
van de kinderen hierbij.
De oefening kost wel veel tijd. Daarom als inleiding bij de les gedaan.
Les 3
De kinderen probeerden echt om complimentjes te geven. Veel deden
dit goed. We zijn hier een half uur mee bezig geweest en sommigen
hadden nog niet alle 10 woorden gehad. Misschien beter geweest om
met 5 woorden te beginnen. (effectieve leertijd?)
Les 4
Wederom een leuke, goede opdracht. Kinderen moeten er wel op
gewezen worden: niet bemoeien met degenen achter jullie. Al gaat dit
steeds beter.Voor sommige kinderen blijft het lastig om te overleggen,
goed te luisteren naar anderen.
Les 5
Hetzelfde als de kinderen. Het is heel mooi om te zien, hoe groot de
vooruitgang is, zowel bij het luisteren naar elkaar, complimentjes geven.
Het samenwerken met kinderen, die je eigenlijk niet ziet zitten, komt bij
veel kinderen niet meer zo voor. Behalve een enkeling. Dit is heel lastig.
Les 6
Heel positief om eenzelfde vorm nog een keer te doen. Hierdoor kun je
wat er de vorige keer fout ging, verbeteren en de kinderen hierop
attenderen.
Overige opmerkingen.
Les 5 Het valt me ook op tijdens de evaluaties, dat de kinderen steeds beter naar zichzelf
en het samenwerken kunnen kijken.
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Groep 6
Groep:6
Aantal kinderen:23
Leraar: Nanoe

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Om-de-beurt
2. Brainstorm
3. Brainstorm
4. Binnencirkel-buitencirkel
5. Placemat
6. Denken-delen-uitwisselen
Is het sociale doel behaald?
Ja 6 Nee 0
In het cognitieve doel behaald?
Ja 6 Nee 0
Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
5
 Individuele verantwoordelijkheid
6
 Directe interactie
6
 Samenwerkingsvaardigheden
6
 Evaluatie van het groepsproces
6
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
De leerlingen zijn heel goed aan het werk geweest in tweetallen. Ze
hebben allemaal heel goed naar elkaar geluisterd en hebben allemaal
inbreng gehad. Tijdens de evaluatie kwam ook naar voren dat het een
van de beste keren was wat betreft het samenwerken. Iedereen was erg
tevreden, zonder uitzonderingen!
Les 2
Het was goed dat we de samenwerkingsvaardigheid eerst hebben
getraind, voor sommigen was het moeilijk om gelijk te zeggen wat er in
je opkwam. Enkelen waren daar onzeker door. Na het oefenen, en dus
met de echte opdracht, waren ze hiertoe beter in staat. Het samenwerken
verliep bij alle groepjes naar verwachting goed, ze waren heel
enthousiast over de opdracht.
Les 3
De kinderen vonden het lastig om om de beurt een woord te zeggen
welke hoort bij een bepaalde categorie. In hun enthousiasme praatten ze
vaak voor hun beurt. Sommige kinderen hebben dit als een groot nadeel
ervaren, er werd dan namelijk niet op hen gewacht.
Les 4
Goed, de werkvorm nodigt uit tot overleggen. Wel is het zo dat niet
iedereen evenveel inbreng moet hebben, aangezien ze elkaar ook moeten
helpen met het komen tot een antwoord. Doordat het heterogene
groepjes waren, zag je de wat betere rekenaars soms het antwoord eerder
geven. Dit zorgde voor wat onzekerheid bij de andere gemiddelde/
zwakkere rekenaars.
Les 5
De kinderen hebben het als leuk ervaren. Ze hebben steun aan elkaar
gehad & elkaar ook gebruikt. Ze konden lachen om elkaars mening en
moesten ook tot verschillende compromissen komen. Ze vonden het
juist leuk om deze opdracht samen te doen en te bedenken wat goede
antwoorden zouden kunnen zijn.
Les 6
De kinderen hebben veel aan elkaar gehad tijdens het samenwerken, ze
hadden elkaar ook nodig tijdens het brainstormen over de
onderzoeksvragen. Samen moesten ze kritisch zijn of de
onderzoeksvragen ook voldeden aan de eisen die er gesteld werden.
Het doel was om de ander ook eens een compliment te geven, dit was
97
Iris Hogeboom

960521001

Bachelorthesis II

voor enkele leerlingen lastig.
Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Fantastisch om te zien dat ze elkaar zo goed laten uitpraten en goed naar
elkaar luisteren. Hier zijn ze echt in gegroeid.
Les 2
Prima. De leerlingen zijn goed bezig geweest met de opdracht. Er was
geen gedoe onderling bij de groepjes en dat is erg positief. Tijdens het
presenteren van het eindresultaat bleek ook dat ze elkaars ideeën echt
respecteerden.
Les 3
Ene kant heel positief omdat ze super enthousiast waren. Struikelblok is
dan wel voor sommigen dat ze op elkaar moeten wachten. Hiermee
voorkom je dan wel weer dat de een al het werk doet en de ander geen
inbreng heeft. Dus dat zou ik niet zo zeer veranderen met het oog op het
lesdoel. Deze vaardigheid dient weel meer aandacht te krijgen.
Les 4
De werkvorm was duidelijk nieuw voor ze. Ze waren in het begin meer
bezig met de werkvorm opzich dan met de opdracht. Dat vond ik
jammer en zorgde even voor chaos in mijn hoofd. Daarna, nadat de
werkvorm duidelijk was, konden ze zich meer richten op de opdracht.
Les 5
Erg leuk. Sommigen vonden het wel moeilijk om tot een compromis te
komen. Voorbeeld: de een zei dat ik 19 was en de ander 30. Hoe zorg je
dan dat er uiteindelijk een antwoord wordt gegeven waar iedereen blij
mee is?
Les 6
Goed. De kinderen gingen goed met elkaar in gesprek.
Ze lieten elkaar ook uitpraten en waardeerden elkaars mening. Ze
vulden elkaar goed aan.
Overige opmerkingen.
Les 4 Misschien handig om routine te bouwen in de werkvormen om ervoor te zorgen
dat je niet altijd hebt dat leerlingen veel moeten leren over de werkvorm opzich. Wanneer
sommige werkvormen staan en een routine is geworden, kun je gemakkelijker andere eraan
toevoegen.
Les 6  Op inhoudelijk gebied, wat betreft de kwaliteit van onderzoeksvragen, kan nog
wel het een en ander verbeterd worden.
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Groep 6
Groep:6
Aantal kinderen:23
Leraar: Brigit

Datum: week 10 tot en met 15
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
1. Denken-schrijven-delen-uitwisselen
2. Denken-delen-uitwisselen
3. Tweevergelijk
4. Genummerde hoofden
5. Duo’s
6. Denken-schrijven-delen-uitwisselen,
om de beurt, duo’s en puzzels
Is het sociale doel behaald?
Ja 5 Nee 1
In het cognitieve doel behaald?
Ja 6 Nee 0
Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
6
 Individuele verantwoordelijkheid
6
 Directe interactie
6
 Samenwerkingsvaardigheden
6
 Evaluatie van het groepsproces
6
Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Aan de motivatie te zien, vonden ze het leuk. Lekker steeds zelf bezig
mogen vinden ze fijn. Ook hun reactie als ze het woord samen goed
hadden bij controle (yes!) gaf aan dat ze gemotiveerd waren.
Les 2
Ik denk dat veel kinderen er iets van opsteken als ze op deze manier
“samen” mogen denken. Je ziet wel dat kinderen met meer kennis
uiteindelijk ook de meeste inbreng hebben. Toch brengen ze de wat
zwakkere wel weer op ideeën.
In sommige groepjes zie je dat leerlingen niet op hun beurt wachten,
maar meteen hun input kwijt willen
Les 3
Aan de motivatie te zien, vonden ze het leuk. Enkele kinderen vonden
stap 1 heel moeilijk omdat ze er niet veel konden bedenken.
Stap 2 was prettig om te mogen overleggen en aan te kunnen vullen.
Stap 3 was wat lastiger omdat ze nu met 3 anderen rekening moesten
houden en het echt om de beurt moest. Nabespreking was voor velen
een ervaring omdat de klas samen wel 30 werkwoorden had gevonden.
Les 4
De kinderen zaten nu in willekeurige groepjes van 4 leerlingen en
bovendien op een andere plek. Opvallend is dat er door het toeval
groepjes ontstaan waarin kinderen bij elkaar zitten die zich anders gaan
gedragen dan normaal.
Ik had de samenwerkingsvaardigheden in een rollenspel moeten laten
voordoen. Nu viel op dat er steeds een goede leerling het antwoord al
voor zijn/haar beurt fluisterde voordat alle anderen van het groepje
hadden kunnen nadenken.
Het sociale doel zelf nadenken werd daardoor kinderen ontnomen.
Tijdens de werkvorm heb ik de manier van handelen gecorrigeerd en
aangegeven dat eerst de nummers 1 een antwoord mochten opnoemen
en bij de volgende vragen de nummers 2 etc. Ook het luisteren naar
elkaar kwam daardoor in eerste instantie niet uit de verf , maar pas na
de correctie.
Het informatie uitwisselen en overeenstemming bereiken was wel goed.
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Les 5

Les 6

Zachtjes overleggen ging goed.
Doordat je in het begin van de oefening geen zich had op wie er nu het
antwoord wist, weet je niet of voor iedereen persoonlijk het cognitieve
doel behaald is.
Samenwerken achteraf besproken m.b.v. de door de kinderen benoemde
items (zie sociaal doel). Kinderen hadden geen problemen gehad bij het
samenwerken. Soms de hulp van juf moeten inschakelen met het blokje.
Er waren kinderen die toevalligerwijs voor het eerst met elkaar samen
werkten en die wilden dat de volgende keer wel weer. Was leuk om te
horen. Ook kregen veel kinderen de taak af en dat gaf hen ook
voldoening. Zeker de kinderen die normaal wat moeite met concentreren
hebben, bleven nu goed bij de les. Er werd goed overlegd en de
zwakkere rekenaars voelden zich ook echt competent. Ook ervaren de
kinderen een vorm van autonomie omdat ze samen zelfstandig aan het
werk gaan.
Je merkt dat het werken in tweetallen (schoudermaatjes ) geen
problemen geeft.
Ook de sociale doelen worden dan behaald.
Opvallend is, dat het werken in 4-tallen lastiger is. Er is dan 1
groepsleider en die heeft de leidende rol. Dat is iets waar bepaalde
leerlingen moeite mee hebben.
Lisa wordt even niet gehoord.
Luuk wil te snel en wordt daarin gecorrigeerd en haakt vervolgens af.
Joey doet allerlei andere dingen tijdens de opdracht.
Uit het evaluatieformulier dat de tweetallen in moesten vullen over het
samenwerken tijden de zelfstandige verwerking viel op dat het elkaar
aanmoedigen niet naar voren kwam. Wel hebben de kinderen elkaar
geholpen

Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.
Les1
Wat opvallend was dat ze de stappen van de werkvorm heel consequent
goed bleven doen. Kinderen dachten eerst zelf goed na, wachtten
vervolgens netjes tot de ander klaar was en vergeleken dan hun woord.
Vervolgens Keken ze ook nauwkeurig na als het woord door 1 ll gespeld
mocht worden.
Les 2
Ik vond het verbazingwekkend wat er uiteindelijk allemaal op het bord
stond van voorkennis over breuken. Er is veel blijven hangen van de
vorige keer. Het is leuk om te zien dat op het moment van klassikaal
informatie uitwisselen, kinderen er echt bij zijn omdat ze bij moeten
houden of ze zelf nog nieuwe input hebben.
Je kunt een coachende rol aannemen.
Les 3
Opvallend hoe goed ze deze werkvorm uitvoerden en begrepen. Ook
deden ze fanatiek mee. Reacties: “Yes , die heb ik” of “Oh ja”
Les 4
Kinderen vonden het leuk om een keer een ander groepje te hebben. Je
ziet dat kinderen die zich altijd aan regels en afspraken kunnen houden
ook nu prima meedoen. Kinderen die erg beïnvloedbaar zijn door de
groep gaan onderuit (bijv. groepje met Dylan, Nathan en Duc Liyon en
Isabella.)
Les 5
Ik had de groepjes dit keer zelf bewust gekozen: Een goede rekenaar
gekoppeld aan een zwakke rekenaar, niet met hun vertrouwde
schoudermaatje, veelal jongen met meisje.
100
Iris Hogeboom

960521001

Bachelorthesis II

Ik vond dat de kinderen zich goed aan regels en afspraken hielden en ik
voelde me zelf een beetje overbodig, maar had daardoor wel tijd om
rustig te observeren en te genieten.
Les 6
Ik vind het opvallend dat kinderen in tweetallen veel makkelijker tot
samenwerken komen , dan in viertallen. Het lijkt wel dat ze dan meer
afhankelijk zijn van elkaar. In een grotere groep zie je ook gauw dat er
dominantie ontstaat en dat dat invloed heeft de sfeer in zo’n groepje.
Ik vind het ook nu opvallend dat je al samenwerkend tot goede
resultaten komt. Je hebt immers steun en ondersteuning van elkaar. Of
dan voor elk kind hetzelfde doel wordt behaald is niet altijd duidelijk.
Wel voelt het kind zich samen met de ander(en ) competent.
Voor het eerst een groepsformulier (evaluatie ) door de kinderen laten
invullen. Kinderen ervaren al die punten over het algemeen wel als
voldaan m.u.v punt
“elkaar aanmoedigen”
Overige opmerkingen.
Les 1  Prima werkvorm om samen geleerde stof te oefenen.
Les 2 Fijne werkvorm om samen kennis terug te halen. De zwakkeren steken veel op
van de betere leerlingen. Je kunt zelf als leerkracht even achterover leunen.
Les 3  Prima werkvorm om samen kennis uit te breiden en elkaar op ideeën te brengen.
Ook woordenschat wordt zijdelings geoefend (bij werkwoorden als roteren, rappen en
rocken)
Les 4  Prima werkvorm om samen kennis op te halen en elkaar te helpen tot het
formuleren van het goede antwoord. Of elkaar iets uit te leggen.
Les 6  Door de afwisseling in werkvormen, zijn de kinderen steeds allemaal tegelijk
bezig. Het kost veel tijd en deze les kwam ik niet meer toe aan het gezamenlijk bespreken
van de door de tweetallen gemaakte les in het werkboek.
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F8 Resultaten vragenlijst 1/2
Vragenlijst 1
De nummers geven het aantal leraren aan die hetzelfde antwoord gaven.
1.
Hoe maak je de groepsverdeling voor het samenwerken? (homogeen of heterogeen) Op
basis van welke redenen?
Zowel heterogeen als homogeen:
11
 Hangt af van het doel van de les
8
 Kinderen zelf laten kiezen
 Ligt aan de werkvorm
2
 Als niveau verschil niet te groot moet zijn
Homogeen
 Alleen kinderen van groep 1 of 2
2. Welke coöperatieve werkvormen ken je?
Denken delen uitwisselen
Duo’s
Puzzels
Binnen- en buitenkring
Placemat
Genummerde hoofden
Om de beurt
Twee vergelijk
Wandel –wissel uit
Mix en ruil
Woord web
Interviews
Imiteer
Flitsen
Dobbelen
Brainstorm
Maatjeswerk
Kniemaatjes
Werken in tweetallen
Groepswerk
sta op spelletjes
reactie spelletjes met muziek
Spiegelen

8
8
8
10
7
5
10
4
6
2
3
2
4
3
2
2

3. Welke coöperatieve werkvormen pas je toe?
Denken delen uitwisselen
Duo’s
Puzzels
Binnen- en buitenkring
Placemat
Genummerde hoofden
Om de beurt
Twee vergelijk
Wandel –wissel uit
Mix en ruil
Woord web
Interviews

8
6
5
10
5
3
9
2
6
2
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Imiteer
Flitsen
Dobbelen
Maatjeswerk
Kniemaatjes
Werken in tweetallen
Groepswerk
sta op spelletjes
reactie spelletjes met muziek
Spiegelen

2
3

4. Wat zijn de basiskenmerken van het samenwerken?
Individuele verantwoordelijkheid
8
Wederzijdse afhankelijkheid
8
Interactie
8
Gezamenlijke evaluatie
8
Samenwerkingsvaardigheden
8
Overleggen
Afspraken maken
Naar elkaar kijken/luisteren
3
Oplossingen bespreken
Van elkaar leren,
Elkaar helpen
Kunnen reflecteren op het proces.
Evenredige inbreng
Alleen met je maatje werken
Zachtjes werken
Iedereen doet mee
Verantwoordelijk voor elkaar
Veel leerlingen tegelijk aan de beurt
5. Tijdens het samenwerken in mijn klas ben ik tevreden als:
 Het doel behaald is.
6
 Er een goede sfeer was tijdens het samenwerken 7
 Als de leerlingen zich sociaal opstellen
9
 Als kinderen plezier hebben
3
 Als kinderen kunnen verwoorden wat ze geleerd
hebben
 Als het proces goed verloopt
2
 Als leerlingen zich houden aan vooraf
gemaakte afspraken.
 Alle leerlingen een actieve inbreng
2
6. Aan welke samenwerkingsvaardigheden heb je aandacht besteedt tijdens het
samenwerkend leren en wat zijn de veranderingen ten opzichte van het begin?
 Zachtjes overleggen
8
 Op je beurt wachten
6
 Rekening houden met elkaar
5
 Hulp geven en vragen
5
 Leiding nemen
2
 Elkaar ruimte en tijd geven om inbreng te hebben 5
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Elkaar bij de naam noemen
Groepschemie
Complimenten geven
Reageren op wat een ander zegt
Zorgen voor overeenstemming
Elkaar aankijken tijden het praten

2
2
2
3

7. Waar loop je nog tegenaan bij het samenwerken?
 Het samenwerken in grotere groepen
 Kinderen vinden het moeilijk om rekening te
houden met elkaar
 Beperkte ruimte in het lokaal
 Enkele werkvromen kosten veel voorbereiding
 Wisselende groep door nieuwe instroomkinderen
 Kinderen vinden het moeilijk om met iemand
Samen te werken die ze niet zo leuk vinden.
 Ik wil zelf meer een coachende rol aannemen
 Sommige kinderen willen niet samenwerken
 Onrust

5
2
2
2

Vragenlijst 2
1.

Ik bepaal voor het samenwerken een sociaal doel (Samenwerkingsvaardigheid).

Vaak 11

Soms1

Nooit

2. Ik bespreek met de kinderen vooraf het sociale doel en maak dit visueel.
Vaak 8

Soms 3

Nooit1

3. Ik bepaal voor het samenwerken een cognitief doel.
Vaak 11

Soms1

Nooit

4. Tijdens het samenwerken geef ik de leerlingen feedback over de manier van samenwerken.
Vaak 11

Soms1

Nooit

5. Ik bepaal voorafgaand aan het samenwerken hoe de ruimte indeling zal zijn tijdens het
samenwerken.
Vaak 12

Soms

Nooit

6. Ik bepaal voorafgaand aan het samenwerken hoe je materiaal verdeling zal zijn binnen de
groepjes.
Vaak 11

Soms1

Nooit

7. Ik evalueer na iedere keer samenwerken hoe het samenwerken gegaan is.
Vaak 9

Soms3

Nooit
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F9 resultaten vragenlijst 3
Basisvaardigheden
1. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar bij de
naam noemen
2.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
aankijken tijdens het praten
3.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken vriendelijk op
elkaar reageren
4.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
gelegenheid geven mee te doen
5.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken een inbreng
durven hebben
6.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken zo duidelijk
praten dat anderen je kunnen verstaan
7.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken mee werken
aan de groepsopdracht
8.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken luisteren naar
elkaar
9.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar laten
uitpraten
10.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken de inbreng
van de ander accepteren
11.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken bij hun eigen
groep blijven
12.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken rustig praten
en werken
13.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken het materiaal
met elkaar delen
14.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken om de beurt
praten
Voortgezette vaardigheden
15.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken vragen stellen
aan elkaar
16.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken reageren op
wat de andere zegt
17.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken af en toe
herhalen wat de ander zegt
18.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar hardop
vragen mee te doen
19.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar
aanmoedigen mee te doen
20.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar een
complimentje geven
21.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken
ondersteunende opmerkingen maken
22.
Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met alle
groepsleden samenwerken
23. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar aanbieden iets uit
te leggen

toegepast
10
11
12
11
10
12
11
12
12
12
11
12
10
11
toegepast
7
10
4
7
2
7
5
11
8
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24. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken hulp vragen aan de ander

10

25. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar helpen zonder
voor te zeggen
26. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken het werk plannen

8

27. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken richting geven aan de
uitvoering van de taak
28. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken af en toe de voortgang
samenvatten
29. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken elkaar herinneren aan de
opdracht
Vaardigheden gevorderde groepen

2

30. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken open staan voor het
standpunt van een ander
31. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken verschil van mening
accepteren
32. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken ook op langere termijn de
relatie goed houden
33. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken overeenstemming met
elkaar bereiken
34. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken kritiek formuleren op
ideeën, niet op personen
35. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken met elkaar problemen
oplossen
36. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken op een vriendelijke
manier zeggen dat je het ergens niet mee eens bent
37. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken verschillende ideeën
integreren
38. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken ideeën verder uitbouwen

5

39. Ik zorg ervoor dat de leerlingen tijdens het samenwerken de groep stimuleren,
motiveren

4

3

5
toegepast

8
4
9
2
11
10
5
5
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F10 Observaties in de groepen 1/2a, 4 en 6
Observatielijst leerkrachtvaardigheden
De observatielijst is gemaakt aan de hand van de literatuur van: Van der Donk en van Lanen (2012),
Förrer, Kenter en Veenman (2000), Ebbens en Ettekoven (2005) en Berg, Berg enVandenberghe
(1999).
Datum:
Lokaalinrichting:
Tijd:
Opmerkingen:
Vak:
Doel:
Groep:
Gedrag van de leraar
Aanwezig Niet
aanwezig
De les bevat de basiskenmerken van coöperatief leren:
- positieve wederzijdse afhankelijkheid
6
- individuele verantwoordelijkheid
5
- directe interactie
5
- samenwerkingsvaardigheden
6
- evaluatie van het groepsproces (Förrer, Kenter &Veenman, 2000) 6
De leraar legt de opdracht uit en vertelt hierbij de eisen en spreekt
6
verwachtingen uit. (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een academisch
6
doel. Dit is een doel gericht op de cognitieve ontwikkeling. (Ebbens
& Ettekoven, 2005)
De leraar formuleert bij het samenwerkend leren een sociaal doel om 6
de samenwerkingsvaardigheden te bevorderen. (Ebbens &
Ettekoven, 2005)
Gericht op basisvaardigheden
5
Gericht op voortgezette vaardigheden
1
Gericht op de vaardigheden voor gevorderde groepen
De samenwerkingsvaardigheden worden gevisualiseerd (d.m.v.):
2
- een T-kaart
- rollenspel
2
- oefenen voorafgaand aan het samenwerken
1
- anders (Förrer, Kenter &Veenman, 2000)
1
De leraar vormt:
- Formele coöperatieve werkgroepen: De duur van deze groepering 2
is één tot enkele weken.
- Informele coöperatieve leergroepen: ad-hoc groepen. een duur van 3
enkele minuten tot een hele les.
1
- Coöperatieve stamgroepen: duur van minstens een jaar.
Heterogeen en duurzaam. (Johnson & Johnson,1994)
De leraar maakt bij het groeperen gebruik van:
- heterogene groepen
6
- homogene groepen (Berg, Berg, Vandenberghe, 1999)
De leraar heeft een coachende rol tijdens het samenwerken.
6
(Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar heeft een leidende rol tijdens het samenwerken
6
(scheidrechter) (Ebbens & Ettekoven, 2005)
De leraar evalueert tijdens het samenwerken.
6
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproduct
5
1
(d.m.v.):
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- toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
- mondelinge presentatie.
- werkstukken, gemaakte opdrachten. (Förrer, Kenter &Veenman,
2000)
De leraar evalueert aan het einde van de les het groepsproces
(d.m.v.):
- bevragen (evaluatieve vragen)
- evaluatieformulier
(Förrer, Kenter &Veenman, 2000)

4
1
6
5
1

F 11
Interview met de groepen 1/2a, 4 en 6
Interview over het samenwerkend leren bij de leerlingen van groep 1/2a, 4 en 6.
Tijdens het interview maak ik gebruik van verschillende soorten vragen. Van der Donk en van
Lanen (2012) beschrijven 7 typen vragen die kan je stellen bij een interview:
Inleidende vragen, vervolgvragen, verdiepende vragen, specifieke vragen, directe vragen, indirecte
vragen, structurerende vragen en interpreterende vragen.
Interview leerlingen groep 1/2 :

L., E., N., en E.

1. Hoe vaak werken jullie samen?
Bijna elke dag bij het spelen.
2. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
Vaak zijn de groepjes met drie kinderen of meer.
3. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
Bij het maken van puzzels of ’s ochtend in de kring.
4. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
We hebben vaste groepjes bijvoorbeeld groep 1 en groep 2 maar ook groepjes met groep 1 en 2
leerlingen door elkaar.
5. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
- Iemand luisterde een keer niet en toen liep ik weg. Ik heb de juf toen opgehaald en die heeft
gezegd dat we het samen moeten doen. We praten met elkaar en juffrouw vertelt wat we wel
moeten doen, luisteren. De juf vertelt dat we lief tegen elkaar moeten praten.
6. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
- het was leuk toen we de koningskroon moesten maken. Het ging heel erg goed omdat we goed
naar de juf hebben geluisterd.
7. Geeft de leraar wel eens tips of tops tijdens het samenwerken?
De juf loopt rond en zegt dat we het goed doen of ze lost juist problemen op. Als het goed gaat
krijgen de kinderen wel eens stickers of een dikke duim.
8. Wat vertelt de juf/meester voorafgaand aan het samenwerken?
De juf vertelt wat voor een werkje we moeten doen.
Daarnaast hangt er een plaatje in de klas waarop staat hoe we moeten samenwerken. We moeten
praten met elkaar en goed naar elkaar luisteren.
9. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
De juf vraagt aan ons of wij vinden of het samenwerken goed gegaan is.
10. Wat is er verandert binnen het samenwerken?
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Interview leerlingen groep 4:

L., N., F. en T.

1.

Hoe vaak werken jullie samen?
Ongeveer twee keer per week.
2. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
We werken eigenlijk altijd samen in tweetallen. Alleen als iemand ziek is moet er soms een
groepje met drie kinderen samenwerken.
3. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
Rekenen, spelling, taal.
4. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
We moeten samenwerken met de leerlingen die naast ons zit of we mogen zelf kiezen. Er wordt
dat een leerlingen aangewezen en die mag kiezen met wie die samen wil werken. In de
volgende les mag dan iemand anders weer kiezen. We kiezen vaak iemand die we lief vinden
of wie slim is. Dit doen we omdat we willen dat het samenwerken goed gaat.
5. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
N. : Ik kan niet goed met S. samenwerken maar ik heb nu geleerd hoe ik goed kan
samenwerken. Ik heb hem nu juist gekozen omdat het zoveel beter gaat. Het ging niet goed
omdat wij niet zo goed konden overleggen. Het gaat nu beter omdat we hebben geleerd hoe
we moeten overleggen en samenwerken. Juf heeft uitleg gegeven en advies gegeven.
6. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
F. : Tijdens het rekenen moesten we een keer een bouwsel maken en aan de ander uitleggen hoe
deze eruit ziet. De ander moest het dan vervolgend na bouwen. Het lukte niet in één keer maar
door goed uit te leggen lukte het wel.
7. Geeft de leraar wel eens tips of tops tijdens het samenwerken?
- De juf vraagt of het samenwerken goed gaat. Je moet hierbij eerlijk zijn.
8. Wat vertelt de juf/meester voorafgaand aan het samenwerken?
- Geen ruzie maken.
- Niet altijd je vriendje kiezen maar ook iemand waarvan je iets kan leren. Anders kan je
het
samenwerken ook niet oefenen.
- Je moet goed overleggen tijdens het samenwerken.
9. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
- Je juffrouw vraagt dan weer hoe het samenwerken is gegaan.
10. Wat is er verandert binnen het samenwerken?
- We hebben geleerd dat we aardig moeten zijn voor elkaar want dan is de ander ook aardiger.
- We werken samen met iemand die we niet zo goed kennen. Hiervan leer je meer dan wanneer
je samenwerkt met een vriendje.
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Interview leerlingen groep 6:

L., A., J. en D.

1. Hoe vaak werken jullie samen?
Ongeveer 2 of 3 keer per week.
2. Werken jullie samen in 2tallen of groepjes?
Altijd in tweetallen. Heel af en toe in grotere groepjes maar dit gebeurt niet vaak.
3. Tijdens welke vakken werken jullie samen? (op welke momenten)
Rekenen, taakwerk, geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen.
4. Werk je steeds samen met dezelfde of andere medeleerlingen?
- Juf Brigit maakt vaak dezelfde groepjes.
- Juf Nanoe kiest deze groepjes zelf of via gynzy. De leerlingen wisselen wel elke keer.
5. Wanneer was het samenwerken niet leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
- Iemand werkte te snel door.
- Sommige vinden het niet dat ze met een bepaalde leerling moeten samenwerken en dan gaat
ze onaardig doen. De juf probeert een oplossing te bedenken of plaats de leerlingen uit elkaar.
Juffrouw noemt de regels die belangrijk zijn.
6. Wanneer was het samenwerken wel leuk? Wanneer was dat en wat was de reden daarvan? Wat
deed juf/meester?
7. Geeft de leraar wel eens tips of tops tijdens het samenwerken?
- De juf loopt rond en geeft tips. Ze kijkt of we de regels goed toepassen.
8. Wat vertelt de juf/meester voorafgaand aan het samenwerken?
- De regels.
- Wat je wel en niet moet doen.
- De juf zet een 1 ster leerling bij een 3 ster leerling. De 3 ster leerlingen vinden dit niet altijd
even fijn. Ze leren uitleg geven aan een ander en het te accepteren. De leerlingen geven aan dat
dit eigenlijk heel goed werkt. Kinderen die elkaar niet goed kennen zitten bij elkaar.
9. Kijken jullie aan het einde van de les naar hoe het samenwerken is gegaan? (evalueren)
- We moeten dan op een formulier invullen of we aan de regels gedacht hebben.
- De juf laat de regels op het bord ziet en geeft de klas/groepjes een cijfer voor hoe ze gewerkt
hebben.
- Juf brigit stelt vragen over hoe het samenwerken is gegaan.
- Wij moeten met de ogen dicht het samenwerken een cijfer geven.
10. Wat is er verandert binnen het samenwerken?
- Er zijn andere regels en dit is heel fijn want dan kunnen we beter samenwerken.
- We mogen vaker met onze maatjes samenwerken.
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G Figuren uit literatuurlijst
G1
Rollen gericht op de
groepsvorming
Stilte-kapitein
Organisator
Beurtverdeler

Rollen gericht op het
functioneren van de
groep
Uitlegger
Schrijver
Aanmoediger
Observator
Taak-kapitein
Supporter
Uitlegger

Rollen voor de
verwerking van de
gevonden informatie
Samenvatter
Corrector
Controleur
Materiaalbaas
Vlechter
Bedenker
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G2
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G3
Werkvorm
1

2

Denk-delenuitwisselen
(Kagan, 1994)
Flitsen

Voor welke Samenwerkingsvaardigheden
groep.
1 t/m 8
Luisteren, informatie uitwisselen

Duur:
min.
5

3 t/m 8

10-15

Om-de-beurt
(Kagan, 1994)
Dobbelen
(Kagan, 1994)
Duo’s
(Kagan, 1994)

1 t/m 8

Hulp geven, hulp vragen en
wachten op elkaar.
Evenredige deelname, luisteren

4 t/m 8

Luisteren, op elkaar wachten

15-30

1 t/m 8

10-15

1 en 2

7

Imiteer
(Kagan, 1994)
Interviews

Met elkaar overleggen, bereiken
van overeenstemming,
aanmoedigen, hulp geven en hulp
vragen, op elkaar wachten
Luisteren en aanwijzingen geven

10-15

8

Woordenweb

1 t/m 8

9

Brainstorm

3 t/m 8

10 Genummerde
hoofden
(Kagan, 1994)
11 Legpuzzel
(Aronson,
1992)
12 Placemat
Craigen &
Green (1999)
13 Puzzels
(Kagan, 1994)
14 Rotonde
(Kagan, 1994)
15 Binnencirkel –
buitencirkel
(Kagan, 1994)
16 Hoeken
(Kagan, 1994)
17 Wandel –
Wissel uit
(Kagan, 1994)

1 t/m 8

luisteren naar elkaar, vragen
stellen aan elkaar, samenvatten
wat de ander heeft verteld
Luisteren, overleggen, besluiten
nemen
Luisteren, elkaar gelegenheid
geven een inbreng te hebben
Met elkaar overleggen, het
bereiken van onderlinge
overeenstemming
Overleggen, uitleg geven, luisteren

3
4
5

6

5 t/m 8

4 t/m 8

5-10

10-15

10-15
10
2-4

Eén tot
enkele
lessen
10-15

1 t/m 8

Met elkaar overleggen, bereiken
van overeenstemming, luisteren

1 t/m 8

Hulp geven en hulp vragen,
luisteren naar elkaar
Evenredige deelname, luisteren

10-15

1 t/m 8

Luisteren, uitwisselen van
informatie

10-20

1 t/m 8

Luisteren, feedback geven,
samenvatten
Luisteren, uitwisselen van
informatie

10-15

1 t/m 8

1 t/m 8

5-10

2-5
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G4
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G5
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G6
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H Beschrijving ontwerp
Afspraken uitvoering ontwerp
Uitvoering van het ontwerp zak plaatsvinden in de weken 10 tot en met 15.
Op de studiedag van 28 maart zal de tussenevaluatie plaatsvinden.





Iedere leraar voert 1 keer per week een coöperatieve werkvorm uit. De leraar maakt
hierbij gebruik van de het bijgeleverde boekje met de 17 coöperatieve werkvormen.
Iedere groep krijgt twee keer per week een coöperatieve werkvorm aangereikt.
De coöperatieve werkvormen kunnen bij alle vakken ingezet worden.
De keuze voor de coöperatieve werkvorm is vrij. Het is niet erg als een werkvorm voor
de tweede keer wordt ingezet.
Iedere leraar vult bij elke inzet van een coöperatieve werkvorm het
voorbereidingsformulier in en na afloop het logboek (in totaal 6 keer).

Voorbereidingsformulier
Groep:
Aantal kinderen:
Leraar:
Cognitief doel

Datum:
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:

Sociale doel

Aanleren van de samenwerkingsvaardigheid
d.m.v.:
- demonstratie door rollenspel
- oefenen
- T-kaart
Aanleren van de samenwerkingsvaardigheid
d.m.v.:
- demonstratie door rollenspel
- oefenen
- T-kaart





Grootte van de groepjes
Heterogene 

Homogene groepen 

Ruimte indeling ( waar en hoe zitten de
groepjes?)
Materiaal ( per groepje 1 weergave van het
document)
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Evaluatie van het proces d.m.v.
 Mondeling bespreking
 Evaluatieformulier
Bijvoorbeeld:

- individueel evaluatieformulier
- groep evaluatieformulier

- eigen

Evaluatie van het product d.m.v.
 Een toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
 Een mondelinge presentatie door middel van de groep aan de rest van de
klas.
 De gemaakte opdrachten of werkstukken.





Logboek
Groep:
Aantal kinderen:
Leraar:
Is het samenwerkingsdoel behaald?

Datum:
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
Ja  Nee 

In het cognitieve doel behaald?

Ja 

Nee 

Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid

 Individuele verantwoordelijkheid

 Directe interactie

 Samenwerkingsvaardigheden

 Evaluatie van het groepsproces

Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.

Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.

Overige opmerkingen.
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Uitleg voorbereidingsformulier
Groep:
Aantal kinderen:
Leraar:
Cognitief doel

Datum:
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
Het academische doel betreft de inhoud van
de les.

Sociale doel

Het sociale doel wordt bepaald aan de hand
van het overzicht van de
samenwerkingsvaardigheden. Er wordt een
keuze gemaakt uit de basisvaardigheden,
voortgezette vaardigheid of een vaardigheid
voor gevorderde groepen.

Aanleren van de samenwerkingsvaardigheid
d.m.v.:
- demonstratie door rollenspel
- oefenen
- T-kaart

Het aanleren van
samenwerkingsvaardigheden kan op
verschillende manieren. Door middel van
een T-kaart wordt visueel gemaakt hoe een
vaardigheid eruit ziet en hoe het klinkt.
Aan de linkerkant staat hoe het eruit ziet en
aan de rechterkant hoe het klinkt.

Grootte van de groepjes

Heterogene 

Homogene groepen 

Wanneer de samenwerkingsvaardigheden
besproken zijn kunnen deze gedemonstreerd
worden aan de hand van een rollenspel. De
leerlingen zien dan concreet hoe de
vaardigheid in zijn werking gaat. Naast een
rollenspel kunnen de vaardigheden ook
voorafgaand aan het samenwerkend leren
geoefend worden door de leerlingen.
Hoeveel leerlingen zitten er in een groep.
Johnson, Johnson, Caffin, & Geluk (2015)
zijn ervan overtuigd dat kleine
samenwerkingsgroepen beter werk leveren
dan grote groepen. Dit komt mede doordat
de interactie minder wordt als de omvang
van de groep toeneemt. Meelifters krijgen in
kleinere groepen ook minder snel te kans
om zich te verschuilen achter het werk van
anderen.
In homogene groepen zitten leerlingen bij
elkaar met hetzelfde niveau. In heterogene
groepen worden leerlingen met
verschillende niveaus bij elkaar geplaats.
Vanuit verschillende onderzoeken en
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Ruimte indeling ( waar en hoe zitten de
groepjes?)

Materiaal ( per groepje 1 weergave van het
document)

literaire bronnen blijkt dat zowel heterogene
als homogene groepen gevormd kunnen
worden. Heterogene groepen zijn nadelig
voor de sterke en de gemiddelde leerlingen
maar voordelig voor de zwakke leerling.
Daarentegen zijn homogene groepen juist
voordelig voor sterke en gemiddelde
leerlingen en nadelig voor zwakke
leerlingen. (Baloche & Srogi, z.j.; Conick,
2009; Vernooij, 2009; Lou et al.,1996;
Marzano et al., 2010). Het is echter van
belang dat de keuze bewust gemaakt wordt
met oog op de kinderen.
Zowel voor de leerlingen als de leraar moet
het duidelijk zijn waar en hoe de leerlingen
moeten samenwerken. Dit kan duidelijk
aangegeven worden door het verschuiven
van het meubilair of door middel van
afbakening.
Beschrijf welke materialen er nodig zijn
voor het samenwerkend leren. Geef per
groep maar één weergave van een
document. Dit voorkomt dat de leerlingen
individueel aan het werk gaan. Het
materiaal moet verdeeld worden over
meerdere onderdelen en fungeren als een
puzzel. Door het betreffende materiaal te
verdelen heeft elke leerling een actieve rol
en is dit ook een vereiste om het doel te
behalen (Johnson et al, 2015).

Evaluatie van het proces d.m.v.
 Mondeling bespreking
 Evaluatieformulier
Bijvoorbeeld:
- individueel evaluatieformulier
- groep evaluatieformulier
- eigen




Het evalueren van het proces richt zicht op de manier hoe de leerlingen hebben
samenwerkt en in hoeverre het werken aan de samenwerkingsvaardigheid gelukt is. Het
sociale doel wordt geëvalueerd.
Evaluatie van het product d.m.v.
 Een toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of

groepsstandpunt door één van de groepsleden.
De leerlingen krijgen van de voren niet te weten of ze het product moeten

toelichten.
 Een mondelinge presentatie door middel van de groep aan de rest van de

klas.
 De gemaakte opdrachten of werkstukken.
Het inhoudelijke doel wordt geëvalueerd door middel van een toelichting door
één groepslid, mondelinge presentatie van de groepjes of door de gemaakte
opdrachten of werkstukken.
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I Beschrijving: monitoren van het onderwerp
Lesvoorbereidingsformulier
Groep:
Aantal kinderen:
Leraar:
Cognitief doel

Datum:
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:

Sociale doel

Grootte van de groepjes
Heterogene 

Homogene groepen 

Ruimte indeling ( waar en hoe zitten de
groepjes?)

Materiaal ( per groepje 1 weergave van het
document)

Evaluatie van het proces d.m.v.
 Mondeling bespreking
 Evaluatieformulier
Bijvoorbeeld:

- individueel evaluatieformulier
- groep evaluatieformulier

- eigen

Evaluatie van het product d.m.v.
 Een toelichting van het groepsproduct, groepsantwoord of
groepsstandpunt door één van de groepsleden.
 Een mondelinge presentatie door middel van de groep aan de rest van de
klas.
 De gemaakte opdrachten of werkstukken.





Hieronder worden de elementen van het voorbereidingsformulier doorlopen:


Doelstellingen:
Er worden cognitieve en sociale doelen gesteld. De cognitieve doelen hebben betrekking op de
inhoud en de sociale op het samenwerken tussen de leerlingen. De leraar maakt een keuze uit de
voorgezette vaardigheden of vaardigheden voor gevorderde groepen. Deze soorten
vaardigheden bevorderen specifiek het samenwerkend leren (Förrer et al., 2000).
 Grootte van de groep:
Johnson et al. (2015) zijn ervan overtuigd dat kleine samenwerkingsgroepen beter werk leveren
dan grote groepen. Dit komt mede doordat de interactie minder wordt als de omvang van de
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groep toeneemt. Meelifters krijgen in kleinere groepen ook minder snel te kans om zich te
verschuilen achter het werk van anderen.
Methode waarmee leerlingen over groepen verdeeld worden:
Volgens Vernooij (2009) zijn er diverse wetenschappers die juist pleidooien voor heterogene
groepen. Vaak hebben homogene groepen nadelige effecten voor de cognitief zwakke leerling.
In heterogene groepen worden dezelfde doelen gesteld. De verwachtingen voor de groepen zijn
hetzelfde en bovendien is de instructie van betere kwaliteit. Lou et al. (1996) beschrijft dat
homogene groepen voordelig zijn voor gemiddelde of sterke leerlingen maar nadelig voor
cognitief zwakkere leerlingen. De keuze voor homogene of heterogene groepen heeft beide voor
en nadelen en is dus geheel aan de leraar zelf. Zolang de keuze maar bewust is gemaakt.
Ruimte inrichting:
Zowel voor de leerlingen als de leraar moet het duidelijk zijn waar en hoe de leerlingen moeten
samenwerken. Dit kan duidelijk aangegeven worden door het verschuiven van het meubilair of
door middel van afbakening (Johnson et al., 2015).
Materiaal:
Beschrijf welke materialen er nodig zijn voor het samenwerkend leren. Geef per groep maar één
weergave van een document. Dit voorkomt dat de leerlingen individueel aan het werk gaan. Het
materiaal moet verdeeld worden over meerdere onderdelen en fungeren als een puzzel. Door het
betreffende materiaal te verdelen heeft elke leerling een actieve rol en is dit ook een vereiste om
het doel te behalen (Johnson et al, 2015).
Evalueren van proces:
De leraar heeft tijdens het samenwerken geobserveerd en komt hier tijdens het evalueren op
terug. Er worden complimenten gegeven en vragen gesteld door de leraar. Naast de
mondelingen evaluatie kan er ook gebruik gemaakt worden van evaluatieformulieren voor de
groep of individuele leerlingen (Förrer et al., 2000; Ebbens & Ettekoven, 2005)
Evalueren van product:
Naast het evalueren van het groepsproces is er ook het groepsproduct. Ook dit kan op
verschillende manieren weergegeven worden. (1) Door middel van een toelichting van het
groeps- product, -antwoord of -standpunt. (2) Door middel van een mondelinge presentatie van
de groep. (3) Door middel van de gemaakte werkstukken of opdrachten (Förrer et al., 2000;
Ebbens & Ettekoven, 2005).
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Logboek
Groep:
Aantal kinderen:
Leraar:
Is het sociale doel behaald?

Datum:
Vakgebied:
Coöperatieve werkvorm:
Ja  Nee 

In het cognitieve doel behaald?

Ja 

Nee 

Waren de basiskenmerken van het samenwerkend leren aanwezig?
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid

 Individuele verantwoordelijkheid

 Directe interactie

 Samenwerkingsvaardigheden

 Evaluatie van het groepsproces

Hoe hebben de leerlingen het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.

Hoe heb jij het samenwerkend leren ervaren? Verklaar je antwoord nader.

Overige opmerkingen.
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