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Zelfsturend leren, waarom?
We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen
passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn
om in de nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige samenleving heeft kortom mensen
nodig die levenslang leren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school al zelfsturend leren
competenties opdoen, zodat zij weten hoe zij moeten leren1.
Er zijn meerdere definities van zelfsturend leren. De kern van alle definities is dat de leerlingen zelf
regie nemen over het eigen leerproces2. Niet alle leerlingen zijn hiertoe automatisch in staat. Zij zullen
daarvoor een aantal competenties moeten ontwikkelen. Uit onderzoek3 blijkt dat er vijf competenties zijn
die van belang zijn voor zelfsturend leren:
1. regie nemen voor je eigen leerproces
2. zelfreflectie
3. leerstrategieën toepassen
4. samenwerkend leren
5. werkreflectie.
Bij leerlingen in het basisonderwijs valt werkreflectie samen met zelfreflectie, omdat leren hun hoofdtaak
op school is4.

Richting, Ruimte en Ruggesteun
Het is dus van belang dat leerlingen zelfsturend leren competenties verwerven. Dat gaat echter niet vanzelf,
maar is een proces dat door de school ondersteund moet worden. De school biedt de leerlingen hiertoe
Richting, Ruimte en Ruggesteun4. Deze termen komen voort uit de literatuur over ‘Organisational Support’.
Organisational Support is de ondersteuning van een organisatie voor haar werknemers. Deze termen zijn
‘vertaald’ naar de context van de basisschool. Richting houdt in dat de school aan de leerling duidelijk maakt
wat er van hem of haar verwacht wordt. Ruimte houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om zich op zijn
of haar eigen manier te ontwikkelen en dat de leerling toegang heeft tot alle middelen die hij of zij daarbij
nodig heeft. Ruggesteun houdt in dat herkend en erkend wordt dat de leerling zijn best doet en niet alleen de
resultaten worden gewaardeerd, maar ook de inzet en de vooruitgang.

Hoe het idee voor deze brochure ontstond…
Bij tien vernieuwende scholen zijn twee vragenlijsten afgenomen die ontwikkeld zijn door TNO, een
onafhankelijke kennisorganisatie. Deze vragenlijsten gaven de school inzicht in de mate waarin leerlingen
over zelfsturend leren competenties beschikken en over de mate waarin leerlingen zich door de school
ondersteund voelen bij het ontwikkelen van deze competenties. Na inzage van de resultaten, rees bij een
aantal scholen de vraag, wat ze kunnen doen wanneer ze bepaalde zelfsturend leren competenties bij
leerlingen verder willen ontwikkelen.
De brochure die u nu aan het lezen bent, is onderdeel van het antwoord op die vraag. Uitgangspunt
bij het zoeken naar een antwoord was dat er op de scholen zelf al veel goede manieren aanwezig zijn om
zelfsturend leren competenties bij leerlingen te ontwikkelen. Daarom zijn bij de tien vernieuwende scholen
aan de hand van interviews praktijkvoorbeelden verzameld per zelfsturend leren competentie. Deze
informatie is aangevuld met informatie uit de wetenschappelijke en praktische literatuur. Deze informatie is
gebundeld in de brochures.

Inleiding

Doel van de brochures
De brochures hebben als doel schoolteams een beeld te geven van de wijze waarop zij zelfsturend leren
competenties bij leerlingen kunnen ontwikkelen. De brochures geven de mogelijkheid om geïnspireerd te
worden door en te leren van onderzoek en praktijkvoorbeelden van andere scholen, zodat het wiel niet
telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Aan de hand van de brochures kunnen schoolteams met
elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop zelfsturend leren competenties worden ontwikkeld bij hen op
school en welke wensen voor de toekomst er op dit gebied liggen.

Inhoud van de reeks brochures
Deze brochure maakt deel uit van een reeks van vier brochures. In elke brochure staat één van de
volgende vier zelfsturend leren competenties centraal:
1. Regie nemen voor je eigen leerproces
2. Reflectie
3. Leerstrategieën toepassen
4. Samenwerkend leren
In deze brochure staat de zelfsturend leren competentie reflectie centraal.
U vindt in elke brochure zowel pagina’s met theorie als pagina’s met praktijkvoorbeelden. De
praktijkvoorbeelden geven een beeld van hoe scholen Richting, Ruimte en Ruggesteun bieden. Deze drie
concepten worden in de brochures niet onderscheiden, omdat één praktijkvoorbeeld vaak zowel Richting,
Ruimte als Ruggesteun biedt. Wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt met een weektaak, staan een aantal
zaken die de leerling moet doen die week al vast (Richting), mag de leerling zelf bepalen in welke volgorde
het werk gemaakt wordt (Ruimte) en biedt de leerkracht Ruggesteun door de leerling te helpen met
plannen en feedback te geven op het werken met de weektaak.
Op de pagina’s met praktijkvoorbeelden staat in het midden van de pagina een groen kader
waarin wordt uitgelegd welke informatie u op die pagina aantreft. Aan het eind van elke brochure vindt u
documenten van scholen, zoals een voorbeeld van een weektaak of een format voor een reflectiegesprek.
Wanneer een document in de tekst besproken wordt, wordt u via een link doorgestuurd naar het
desbetreffende document. Aan het einde van het document vindt u weer een link waarmee u terug kunt
naar de tekst die u aan het lezen was. Op de pagina’s met theorie wordt door middel van een cijfer
aangegeven wat de bron is. Wanneer u een bron op wilt zoeken, kunt u de volledige literatuurverwijzing
vinden in de literatuurlijst.

Inhoud van deze brochure
In deze brochure staat de zelfsturend leren competentie ‘samenwerkend leren’ centraal. Deze competentie
houdt in dat de leerling in staat is om samen te werken met anderen (leerlingen, leerkrachten of anders) om
zodoende van anderen te leren, maar ook om hen te helpen bij hun leerproces4. Op de pagina’s met theorie
leest u over verschillende onderwijsleersituaties, voorwaarden voor effectief samenwerkend leren en
effecten van samenwerkend leren. Op de pagina’s met praktijkvoorbeelden leest u over verschillende
vormen van samenwerkend leren, zoals tutorbegeleiding en coöperatieve werkvormen, en over (het
aanleren van) samenwerkingsvaardigheden. Bij de bijgevoegde documenten vindt u onder andere een
overzicht van samenwerkingsdoelen en een omschrijving van verschillende taakrollen voor het
samenwerken.

Coöperatief leren

Theorie

Verschillende onderwijsleersituaties
Er bestaan drie verschillende manieren waarop de interactie tussen leerlingen gestimuleerd wordt5:
1. Competitieve onderwijsleersituatie
In deze onderwijsleersituatie zijn de leerlingen elkaars concurrenten. Ze strijden met elkaar om het halen
van de beste prestaties. Deze onderwijsleersituatie heeft veel weg van de situatie bij sporten. Niet alle
sporters kunnen op de eerste plaats eindigen. Men strijdt met elkaar voor een plekje op het erepodium.
Deze situatie kan men in een paar woorden omschrijven als ‘ik tegenover jou’.
2. Individualistische onderwijsleersituatie
In deze onderwijsleersituatie wordt gewerkt met individuele leerwegen. De leerlingen werken aan hun
eigen leerdoelen en zijn daarbij niet afhankelijk van andere leerlingen. Deze situatie kan in een paar
woorden omschreven worden als ‘ieder voor zich’.
3. Coöperatieve onderwijsleersituatie
In deze onderwijsleersituatie zijn de leerlingen niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar ook
voor het leren van de groepsgenoten. Leerlingen kunnen alleen succes behalen als ze met elkaar
samenwerken. Deze situatie kan in een paar woorden omschreven worden als ‘wij samen’.
In deze brochure wordt ingegaan op de coöperatieve onderwijsleersituatie.

Voorwaarden voor effectief samenwerkend leren
Op scholen vindt samenwerkend leren regelmatig plaats door leerlingen samen te laten werken in
tweetallen of groepjes. De mate waarin dergelijk groepswerk effectief is, hangt af van de manier waarop
het groepswerk wordt georganiseerd6. Om samenwerkend leren in tweetallen en groepjes effectief te
laten zijn, moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan. Men spreekt dan van coöperatief leren7.
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid : De leerlingen zijn van elkaar afhankelijk om de leerdoelen te
behalen. Zonder samen te werken kunnen zij de leerdoelen niet behalen. Men spreekt van positieve
wederzijdse afhankelijkheid, omdat men samen tot een beter resultaat komt dan wanneer ieder voor zich
had gewerkt.
2. Individuele verantwoordelijkheid: De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan de
opdracht. Een leerling kan persoonlijk worden afgerekend op zijn bijdrage. Hierdoor wordt voorkomen
dat leerlingen meeliften.
3. Directe simultane interactie: Tijdens het groepswerk is er veel interactie tussen de leerlingen. De
leerlingen wisselen met elkaar ideeën en informatie uit. Er is sprake van simultane interactie, omdat in
meerdere groepjes tegelijkertijd interactie plaatsvindt. Hierdoor zijn veel meer leerlingen aan het woord
dan het geval zou zijn bij een klassikale les.
4. Samenwerkingsvaardigheden: De leerkracht besteedt expliciet aandacht aan het ontwikkelen van
samenwerkingsvaardigheden. Er kan op twee manieren aandacht besteed worden aan
samenwerkingsvaardigheden. Ten eerste kan bij elke samenwerkingsopdracht naast een inhoudelijk doel
ook een sociaal doel worden gesteld. De leerlingen oefenen dan specifiek met deze
samenwerkingsvaardigheid in de functionele context van de samenwerkingsopdracht. Ten tweede kan de
leerkracht een samenwerkingsvaardigheid expliciet aanleren door bijvoorbeeld rollenspellen.
5. Evaluatie van het groepsproces: Nadat de leerlingen met elkaar hebben samengewerkt, wordt het
samenwerken geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt zowel aandacht besteedt aan het inhoudelijke als het
sociale doel. Meer informatie over evaluatie vindt u in de brochure over ‘reflectie’ uit deze reeks.
1.
Wat
ging
goed?

Coöperatief leren

Theorie

Positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid realiseren
Positieve wederzijdse afhankelijkheid kan op verschillende manieren gerealiseerd worden7:
1. Doel-afhankelijkheid
De leerkracht stelt een gemeenschappelijk doel waarvoor de leerlingen elkaar nodig hebben om dat te
bereiken. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de groep een gezamenlijke product te laten maken,
zoals een werkstuk. Of door als criterium te stellen dat alle leerlingen 8 van de 10 opgaven goed moeten
hebben. De leerlingen zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat de andere groepsleden dit doel halen.
2. Beloning-afhankelijkheid
De groep als geheel wordt beloond wanneer het gemeenschappelijke doel is bereikt. Hiermee wordt
duidelijk gemaakt dat de leerlingen samen iets hebben bereikt waar ze alleen niet toe in staat waren.
3. Rol-afhankelijkheid
Iedereen in de groep vervult een eigen rol die van belang is om de opdracht tot een goed einde te
brengen. Over de verschillende type rollen vindt u verderop in deze brochure meer informatie.
4. Materiaal-afhankelijkheid
Ieder lid van de groep heeft een gedeelte van het materiaal of een gedeelte van de informatie tot zijn
beschikking. De leerling zijn hierdoor gedwongen om samen te werken.
5. Volgorde-afhankelijkheid
De taak moet in een bepaalde volgorde worden gemaakt. Ieder groepslid is verantwoordelijk voor een
ander deel van de taak. De leerlingen moeten zorgen dat uiteindelijk alle groepsleden op de hoogte zijn
van alle verkregen informatie.
6. Identiteit-afhankelijkheid
De groep vormt een eenheid doordat de groepen bijvoorbeeld een eigen groepsmotto of logo hebben.
Om te voorkomen dat leerlingen gaan meeliften, moeten leerlingen ook individueel
verantwoordelijk worden gesteld voor hun bijdrage. Eigen verantwoordelijkheid kan onder andere
gerealiseerd worden door leerlingen individueel een cijfer te geven. Daarnaast kan aan leerlingen bij een
presentatie van het groepswerk ook vragen gesteld worden over de onderdelen die zij niet zelf gemaakt
hebben. Op die manier wordt het voor leerlingen duidelijk dat zij er voor moeten zorgen dat alle
groepsleden alles begrijpen.

Effecten van coöperatief leren
Coöperatief leren heeft meerdere positieve effecten. Ten eerste verbeteren de leerresultaten van
leerlingen8,9. Uit een onderzoek9 waarbij de resultaten van meerdere onderzoeken naar de effecten van
coöperatief en andere vormen van leren zijn vergeleken, blijkt dat 63% van de onderzoeken positievere
resultaten oplevert voor coöperatief leren, bij 33% wordt geen verschil gevonden en in 4% van de gevallen
hadden de andere manieren van leren positievere effecten. Ten tweede verbeteren de etnische relaties van
leerlingen in de klas10,11.
Ten derde verbeteren de sociale relaties en de sociale ontwikkeling van
8,10
leerlingen . Coöperatief leren is een waardevolle werkwijze, omdat het leerlingen aanzet tot actief en
constructief leren en het de interactie tussen leerlingen stimuleert. Daarnaast benut het de verschillen
tussen leerlingen als kansen om te leren en levert het een bijdrage aan het realiseren van een goed
pedagogisch klimaat7.

Samenwerkend leren bij wereldoriëntatie

Voorbeelden uit de praktijk

Samenwerkend leren bij Topondernemers
Topondernemers is een methode voor
wereldoriëntatie waarbij leerlingen veel
samenwerken aan opdrachtkaarten. Naast
individuele opdrachten zijn er namelijk ook
opdrachtkaarten met duo-opdrachten en
groepsopdrachten. Op de stappenkaart die bij de
methode hoort, maken de leerlingen een
taakverdeling. Na afloop reflecteren de
leerlingen op de stappenkaart zowel op het
product als op het proces. Daarbij wordt ook aan
de leerlingen gevraagd hoe het samenwerken is
verlopen en de leerlingen geven zichzelf een
cijfer voor o.a. het samenwerken.

“We vinden het belangrijk dat
kinderen zelfstandig, maar ook
samen kunnen werken. We willen
kinderen laten ervaren dat
samenwerking in veel gevallen
kan leiden tot een beter
resultaat. Hierbij vinden we het
belangrijk dat een kind met ieder
ander kind in zijn of haar groep
moet kunnen samenwerken.”
Schooligds Op ’e Hichte

Op deze pagina vindt u informatie over scholen die gebruik maken van
samenwerkend leren bij wereldoriëntatie. U leest over scholen die gebruik maken
van formulieren om leerlingen vooraf de taken te laten verdelen. Het verdelen van
de taken draagt bij aan het realiseren van de eerste twee voorwaarden voor
effectief coöperatief leren ‘positieve wederzijdse afhankelijkheid' en ‘individuele
verantwoordelijkheid’.

Samenwerkend leren op Columbus
Op
Columbus
wordt
wereldoriëntatie
grotendeels op thematische wijze aangeboden.
De
kinderen
maken
betekenisvolle
opdrachtkaarten, zogenaamde prestaties. Bij
deze prestaties is het regelmatig nodig dat de
leerlingen met elkaar samenwerken. De
leerlingen vullen voordat zij aan de slag gaan
een prestatiewerkplan in, waarbij zij de taak in
stappen verdelen en per stap aangeven welk
groepslid die stap uit gaat voeren. Voor het
bekijken van het prestatiewerkplan klik hier.

Samenwerkend leren bij het zelfstandig werken

Voorbeelden uit de praktijk

Leerlingen helpen leerlingen
Tijdens het zelfstandig werken kunnen de
leerlingen elkaar helpen wanneer ze ergens niet
uitkomen. Aan leerlingen kan worden aangeleerd
dat zij altijd eerst hulp vragen aan hun buurman
of buurvrouw of aan hun maatje. Alleen wanneer
ze er dan nog niet uitkomen, mogen ze hulp
vragen aan de leerkracht. Op die manier houdt
de leerkracht zijn handen vrij voor de leerlingen
die dat echt nodig hebben. Door middel van een
dobbelsteen, zie afbeelding rechtsonder, kunnen
de kinderen aangeven of ze wel (groen) of niet
(rood) willen helpen. Met het vraagteken geven
ze aan dat ze de leerkracht nodig hebben.

Dobbelsteenkinderen op De Klokbeker
Op De Klokbeker wordt gewerkt met
dobbelsteenkinderen. Dit zijn twee
kinderen uit de groep die tijdens het
zelfstandig werken de andere kinderen
mogen helpen als ze vragen hebben. Deze
hulpkinderen krijgen een dobbelsteen.
Als ze een leerling hebben geholpen, dan
draaien ze de dobbelsteen een slag. Als
de dobbelsteen op zes staat, mogen er
geen vragen meer worden gesteld. Op die
manier komt het dobbelsteenkind ook
nog aan zijn eigen werk toe. Alle kinderen
zijn
een
paar
keer
per
jaar
dobbelsteenkind.

Op deze pagina vindt u informatie over samenwerkend
leren tijdens het zelfstandig werken. Leerlingen kunnen
samenwerken ‘in het klein’ door andere leerlingen te
helpen die ergens niet uitkomen. Daarnaast is het ook
mogelijk dat zij de taak helemaal samen maken.

Plekken om samen te werken
Sommige scholen richten speciale plekken in waar
leerlingen tijdens het zelfstandig werken mogen
samenwerken. Op DOK12 mogen de leerlingen
samenwerken in de treinbanken in de units. Op De
Koperwiek is er op de gang een wij-land om in
samen te werken of zelfstandig te werken. Op
Columbus zijn de ronde tafels in de klaslokalen en
de gangen gereserveerd voor samenwerkende
leerlingen. Leerlingen die zelfstandig willen werken,
werken aan vierkante tafels. Vaste plekken voor
samenwerken heeft als voordeel dat andere
leerlingen die niet willen samenwerken niet
gestoord worden door het geluid van
samenwerkende kinderen.

Samenwerkend leren met coöperatieve werkvormen

Voorbeelden uit de literatuur

Coöperatieve werkvormen
De coöperatieve werkvormen, ontwikkeld door
Kagan12, zijn werkvormen met een duidelijke
structuur waarbij samenwerken vereist is. Alle
werkvormen voldoen aan de voorwaarden voor
effectief samenwerkend leren. De werkvormen
kunnen gebruikt worden bij het activeren van de
voorkennis, het uitleggen van de leerstof, de
zelfstandige verwerking en de terugblik. De
werkvormen kunnen worden ingezet bij alle vaken vormingsgebieden.

In Tweetallen
Denken – Delen – Uitwisselen
Bij deze werkvorm geeft de leerkracht
een opdracht of stelt een vraag. De
leerlingen krijgen even de tijd om over
het antwoord na te denken. Vervolgens
overleggen de leerlingen in tweetallen,
waarna de antwoorden klassikaal
worden uitgewisseld. Deze werkvorm
is vooral geschikt om voorkennis te
activeren, maar kan ook bij andere
lesfasen worden ingezet.

Samenwerkend leren kan ook vorm krijgen door gebruik te maken
van coöperatieve werkvormen, die ontwikkeld zijn door Kagan 12.
Op deze pagina krijgt u meer informatie over deze werkvormen en
krijgt u voorbeelden van werkvormen in tweetallen en in groepjes.
Op de volgende pagina krijgt u voorbeelden van werkvormen in
groepjes en werkvormen waarbij leerlingen op moeten staan van
hun plaats.

In Groepjes
Placemat
Elk groepje van vier leerlingen krijgt een vel papier. Op
het vel papier staat in het midden een rechthoek. De
leerlingen trekken vier lijnen vanuit de hoeken van de
rechthoek naar de hoeken van het papier, zodat voor
elke leerling een vak ontstaat. De leerkracht stelt een
vraag. De leerlingen schrijven ieder voor zich hun
antwoord op. Vervolgens gaan de leerlingen
overleggen, waarna ze hun gemeenschappelijke
antwoord opschrijven in de rechthoek. De antwoorden
kunnen klassikaal worden uitgewisseld. Deze
werkvorm is geschikt voor de fase zelfstandige
verwerking.

Samenwerkend leren met coöperatieve werkvormen

Voorbeelden uit de literatuur

“Door de gestructureerde aanpak
leren de kinderen vaardigheden die
van de werknemers van nu en in de
toekomst gevraagd worden: het
kunnen werken in teamverband,
sociaal en communicatief vaardig zijn,
respect hebben voor de ander, enz.
Door veel interactie tijdens het leren,
voelen de kinderen zich betrokken. Ze
leren actief en als hechte groep samen
te werken”
Schoolgids
Gerardus Majella Sionsheuvel

In Groepjes
Rotonde
Elk groepje krijgt van de leerkracht een
opdracht, bijvoorbeeld: ‘Noem een woord
dat eindigt op – tie.’ De leerlingen uit het
groepje geven om de beurt antwoord. Dit
antwoord kan zowel mondeling als schriftelijk
worden gegeven. De antwoorden kunnen
klassikaal worden nabesproken. De rotonde
is vooral geschikt voor open vragen met korte
antwoorden. De werkvorm kan tijdens
verschillende fasen van de les worden
ingezet.

Samenwerkend leren kan ook vorm krijgen door gebruik te maken
van coöperatieve werkvormen, die ontwikkeld zijn door Kagan12. Op
de vorige pagina heeft u voorbeelden gekregen van werkvormen in
tweetallen en in groepjes. Op deze pagina krijgt u voorbeelden van
werkvormen in groepjes en werkvormen waarbij leerlingen op
moeten staan van hun plaats.

Leerlingen staan op van hun plaats
Binnen – en buitenkring
De leerlingen vormen twee cirkels, zodanig
dat de kinderen uit de binnenkring de
kinderen uit de buitenkring aan kunnen
kijken. De leerkracht stelt een open vraag. De
kinderen in de buitenkring geven antwoord,
de kinderen in de binnenkring luisteren.
Daarna wisselen de kinderen van rol.
Vervolgens draaien de kinderen uit de
buitencirkel een plaats door. De leerkracht
stelt een nieuwe vraag, etc. Deze werkvorm
is geschikt voor zelfstandige verwerking.

Tutorbegeleiding

Theorie en voorbeelden uit de praktijk

Tutorbegeleiding
Tutorbegeleiding is een afgeleide vorm van samenwerkend leren13. Bij tutorbegeleiding worden twee
leerlingen aan elkaar gekoppeld. Eén van de leerlingen begeleidt de andere leerling. Er zijn twee soorten
tutorsystemen. In een klasgebonden programma, wordt de klas opgedeeld in paren. Elk paar werkt
ongeveer drie keer per week een halfuur samen. In een groepsdoorbrekend systeem begeleiden leerlingen
uit hogere groepen leerlingen uit lagere groepen. Een tutor hoeft niet altijd een sterke leerling te zijn. Een
leerling die vroeger zelf de leerstof moeilijk vond, kan vaak een goede tutor zijn voor een leerling met
dezelfde moeilijkheden. Tutorbegeleiding kent een aantal voordelen. Ten eerste gaan de prestaties vooruit
van de leerling die wordt begeleid. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de uitbreiding van de
effectieve leertijd. Ten tweede kan het programma helemaal op de individuele leerling worden afgestemd,
waardoor er sprake is van onderwijs op maat. Ten derde voelt de tutor zich gewaardeerd en neemt het
zelfvertrouwen en het gevoel van autonomie van de tutor toe. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen
van tutorbegeleiding is dat de tutor van te voren een training heeft gevolgd. In de training moet zowel
aandacht besteed worden aan didactische vaardigheden als aan de inhoud van de tutorlessen. Voor het
aanleren van de didactische vaardigheden zijn rollenspellen uitermate geschikt.

Tutorbegeleiding is een manier om samenwerkend
leren vorm te geven. Op deze pagina krijgt u meer
informatie over deze vorm van leren en krijgt u een
aantal praktijkvoorbeelden van tutorbegeleiding.

Tutorbegeleiding op…
De Klokbeker, Columbus en Op ’e Hichte
Op basisschool Op ’e Hichte zijn een aantal leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 tutor voor leerlingen uit de lagere
groepen die moeite hebben met lezen. Een aantal
ochtenden per week vindt het tutorlezen plaats. Op
Columbus wordt gewerkt met fasenonderwijs.
Gedurende hun schoolloopbaan doorlopen leerilngen 16
fasen. Leerlingen die vroeg zijn ingestroomd, zitten het
laatste halfjaar in fase 17. In deze fase mogen zij
meerdere dagdelen per week leerlingen uit lagere fasen
begeleiden. De tutoren volgen hiervoor eerst een
training. Op De Klokbeker is er een Columbusgroep voor
hoogbegaafde leerlingen. De oudere leerlingen helpen
mee met het begeleiden van de jongere leerlingen.

“Niemand weet beter
dan een leraar dat de
beste manier om iets te
leren, het onderwijzen
van dat iets is.”
Jean Piaget
1896-1980

Vaardigheden voor samenwerkend leren

Theorie en voorbeelden uit de praktijk

Samenwerkingsvaardigheden
Samenwerken is niet eenvoudig. Om goed te kunnen samenwerken, moeten leerlingen over een aantal
samenwerkingsvaardigheden beschikken7. Aan kleuters stellen we met betrekking tot samenwerken
minder hoge eisen dan aan leerlingen uit groep 8. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen
basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en gevorderde vaardigheden.
Basisvaardigheden Bij de jongste leerlingen staan de basisvaardigheden centraal. Deze
vaardigheden hebben betrekking op het functioneren in een groep en het gericht-zijn op anderen in het
algemeen. De basisvaardigheden verdienen de hele basisschooltijd aandacht, omdat ze erg belangrijk zijn.
Voorbeelden van basisvaardigheden zijn: elkaars naam gebruiken, elkaar aankijken, zo duidelijk praten dat
anderen je kunnen verstaan.
Voortgezette vaardigheden Wanneer leerlingen over de voortgezette vaardigheden beschikken, zal
het samenwerken nog meer opleveren. Voorbeelden van voortgezette vaardigheden zijn: elkaar een
complimentje geven, hulp vragen aan een ander en af en toe de voortgang samenvatten.
Gevorderde vaardigheden Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het samenwerken een maximaal
resultaat oplevert. Lang niet alle leerlingen zullen aan het einde van de basisschool over deze vaardigheden
beschikken. Op het gebied van samenwerken ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Voorbeelden van gevorderde
vaardigheden zijn: je in het standpunt van de ander verplaatsen, op een vriendelijke manier zeggen dat je
het ergens niet mee eens bent en verschillende ideeën integreren.

Op de vorige pagina’s heeft u kennis gemaakt met verschillende manieren van samenwerkend
leren. Om samenwerkend te kunnen leren, moeten leerlingen over een aantal
samenwerkingsvaardigheden beschikken. Op deze pagina leest u over de verschillende
samenwerkingsvaardigheden die kinderen moeten verwerven.

Samenwerkingsdoelen op kindniveau
Om met leerlingen in gesprek te kunnen gaan tijdens de
begeleiding van het samenwerken, is het handig als de
leerlingen weten wat goede samenwerking inhoudt en ze
over de taal beschikken om hierover te praten. Daarvoor
is het behulpzaam om de samenwerkingsvaardigheden op
kindniveau te omschrijven. Op Columbus hebben ze een
overzicht gemaakt van de daltonkernwaarden, waarvan
samenwerken er één is. Per daltonkernwaarde staat
omschreven wat de kinderen moeten kunnen in de
verschillende units. Voor het overzicht, klik hier. Op
DOK12 staan in de 12 van DOK12 twaalf waarden
omschreven waar de school belang aan hecht. Hiernaast
leest u de omschrijving van de waarde ‘samenwerken’.

Ik kan samenwerken
Ik luister goed naar anderen en accepteer hun
inbreng. Ik overleg met hen om goede
(werk)afspraken te maken en het eens te
worden over de aanpak. Als ik daarvoor mijn
idee wat moet veranderen, dan ben ik daartoe
bereid. Ik let erop dat de taken goed en eerlijk
worden verdeeld, dat we daarbij rekening
houden met wat iedereen wil en kan. Ik weet
waar de andere kinderen goed in zijn en geef
hen de kans dat te laten zien. Als ik niet weet
wat de ander goed kan, dan onderzoek ik dat.
Als een ander iets moeilijk vindt, dan probeer
ik te helpen. Als ik zelf iets moeilijk vind, dan
vraag ik hulp aan een ander.
Uit de 12 van DOK12

Aanleren van samenwerkingsvaardigheden
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Aanleren van samenwerkingsvaardigheden
De leerkracht kan op twee manieren aandacht besteden aan samenwerkingsvaardigheden7. Ten eerste
kunnen de samenwerkingsvaardigheden expliciet worden aangeleerd. Ten tweede kunnen de
samenwerkingsvaardigheden worden aangeleerd via coöperatieve werkvormen. Voordat gestart wordt met
de coöperatieve werkvorm, wordt naast een inhoudelijk doel ook een samenwerkingsdoel gesteld. Het
oefenen vindt dan plaats in een functionele context van een inhoudelijke opdracht. Na afloop kan specifiek
gereflecteerd worden op het samenwerkingsdoel dat centraal stond.
Bij het expliciet aanleren van een samenwerkingsvaardigheid kan het maken van een T-kaart
behulpzaam zijn. Een T-kaart bestaat uit twee kolommen, de linkerkolom geeft aan hoe het gedrag
behorende bij de vaardigheid er uit ziet, de rechterkolom geeft aan hoe dit gedrag klinkt. De T-kaart dient als
een geheugensteun voor de leerlingen. Het is verstandig om de T-kaart samen met de leerlingen te maken.
Nadat de T-kaart is gemaakt, kan het gedrag gedemonstreerd worden door de leerkracht en een aantal
leerlingen in een rollenspel. Vervolgens kunnen alle leerlingen met behulp van een rollenspel oefenen,
voordat zij het gedrag in een coöperatieve werkvorm gaan toepassen.

Op de vorige pagina’s heeft u kennis gemaakt met verschillende manieren van
samenwerkend leren. Om samenwerkend te kunnen leren, moeten leerlingen
over een aantal samenwerkingsvaardigheden beschikken. Op deze pagina leest
u hoe leerlingen deze samenwerkingsvaardigheden aangeleerd kunnen
worden en hoe de leerkracht begeleiding aan de leerlingen kan bieden.
Als

Begeleiding door de leerkracht
Niet bij alle groepjes zal het samenwerken vlekkeloos verlopen.
Sommige leerlingen zullen bijvoorbeeld meeliften of het niet eens
met elkaar kunnen worden. Het is daarom van belang dat de
leerkracht goede begeleiding biedt, zowel voor, tijdens als na het
samenwerken. Voor het samenwerken kan een bepaalde
samenwerkingsvaardigheid onder de aandacht worden gebracht
(zie hierboven) of kunnen de leerlingen verschillende rollen krijgen
Tijdens het groepswerk kan de leerkracht de leerlingen feedback
geven en zelf model staan voor het gewenste gedrag. Het is van
belang dat de leerkracht niet te snel ingrijpt bij eventuele
problemen. De leerlingen moeten eerst zelf proberen om het
probleem op te lossen, zodat de verantwoordelijkheid voor een
goede samenwerking bij de leerlingen komt te liggen7. Na het
samenwerken kan op het proces worden gereflecteerd, zodat
leerlingen zich bewust worden van hun gedrag en dit zo nodig een
volgende keer kunnen bijstellen. Over reflectie kunt u meer vinden
in de brochure ‘reflectie’ uit deze reeks.

Toekennen van rollen bij coöperatieve werkvormen
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Toekennen van verschillende rollen
Bij het samenwerken kunnen de leerlingen verschillende rollen krijgen. Wanneer leerlingen verschillende
rollen hebben, bevordert dit twee van de voorwaarden voor effectief samenwerkend leren: positieve
wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. De leerlingen zijn immers verantwoordelijk
voor hun eigen rol, maar zijn voor een goed resultaat ook afhankelijk van de rollen die de groepsleden
vervullen. Er zijn drie verschillende typen rollen:
1. Rollen die de randvoorwaarden voor de samenwerking creëren (stiltekapitein, tafelbaas, beurtenverdeler)
2. Rollen die het functioneren van de groep ondersteunen (schrijver, aanmoediger, tijdbewaker)
3. Rollen die de integratie van het geleerde ondersteunen (samenvatter, corrector en controleur)
Het is niet nodig dat alle rollen aanwezig zijn. In een groep met vier leerlingen kan worden volstaan met vier
rollen. De leerkracht kiest de rollen die hij of zij op dat moment het meest nodig vindt. Het is belangrijk dat
de rollen voor de leerling duidelijk worden omschreven. Voor een overzicht van verschillende taakrollen met
een omschrijving voor de kinderen, klik hier.

Op de vorige pagina heeft u kunnen lezen dat het samenwerken bevorderd
kan worden door leerlingen samenwerkingsvaardigheden aan te leren. Op
deze pagina leert u dat het toekennen van rollen aan leerlingen ook er toe
bij kan dragen dat het samenwerken effectief verloopt. U vindt tevens
twee omschrijvingen van taakrollen.

Materiaalbaas
Omschrijving taakrol
Je let goed op welke materialen jullie nodig hebben en waar je ze
kunt halen. Je haalt de materialen snel op zodat je groep aan het
werk kan. Als tijdens het werk nog materiaal nodig is, mag jij alleen
dat gaan halen. Als het werk klaar is, lever je het werk in bij de
leraar en ruim je de materialen die jullie hebben gebruikt op.

Aanmoediger
Omschrijving taakrol
Moedig jullie groep aan voordat jullie aan het werk gaan,
bijvoorbeeld: “Kom op jongens, we gaan aan de slag!” Wanneer
iemand even vastzit, zeg je bijvoorbeeld: “Kom op je kunt het wel”.
Wanneer je groep de opdracht moeilijk vindt, zeg je bijvoorbeeld:
“We kunnen het wel, even goed nadenken”.
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De scholen die op deze pagina vermeld worden,
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zelfsturend leren competenties bij leerlingen
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