
2.5. SAMENWERKEN VAN LEERLINGEN
A. ACHTERGROND

Leerkrachten staan voor de uitdaging om in een heterogene groep recht te doen aan de 
verschillen tussen individuele leerlingen. Hierbij maakt hij gebruik van verschillende modellen die 
de diff erentiatie mede mogelijk maken. Het samenwerken in groepjes is een van deze didactische 
werkvormen, die duidelijke meerwaarde kan hebben, als de leerlingen van elkaar leren en elkaar 
kunnen helpen. Verschillende argumenten pleiten hiervoor:
• Het daagt uit tot actief en constructief leren
• Het stimuleert de interactie tussen leerlingen
• Het benut verschillen tussen leerlingen als kans om van elkaar te leren
• Het levert een bijdrage aan een goed pedagogisch klimaat

De gedachte achter het coöperatief leren is, dat leren vooral tot stand komt door interactie met 
de omgeving. Het kan daarbij gaan om ontwikkelingsgelijken uit die omgeving (symmetrische 
interactie) of oudere kinderen en volwassenen met een kennisvoorsprong (asymmetrische 
interactie). Het leereff ect wordt veroorzaakt, doordat kinderen in interactie met elkaar hun eigen 
mening verwoorden en coördineren, deze vergelijken met die van anderen en gezamenlijk tot 
nieuwe standpunten komen, bijvoorbeeld middels discussiëren. Kinderen die goed kunnen 
samenwerken, hebben o.a. betere toetsresultaten en zijn sociaal gezien ook meer gewaardeerd 
door anderen. 

Adequaat samenwerken vraagt dus om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die horen bij 
het uitvoeren van taken. We noemen daarbij de onderstaande deelvaardigheden:
• De leerling heeft sterke communicatieve vaardigheden. (Aandachtspunten bij de onderlinge 

communicatie zijn: elkaars naam noemen, elkaar aankijken, en dóórvragen.) ;
• De leerling beschikt over de benodigde inzet en motivatie;
• De leerling kan plannen en organiseren;
• De leerling houdt zich aan de afgesproken regels; 
• De leerling kan overleggen en afspraken maken;
• De leerling kan omgaan met culturele, maatschappelijke en karakterverschillen;
• De leerling kan oplossingen zoeken en vinden;
• De leerling kan omgaan met ruzie en leert confl icten oplossen. 

Het samenwerken door leerlingen kan opgebouwd worden vanuit verschillende niveaus: 
• Niveau 1: De leerlingen werken individueel;
• Niveau 2: De leerlingen werken in tweetallen of in groepen samen;
• Niveau 3: De leerlingen hebben bij taken een gedeelde verantwoordelijkheid;
• Niveau 4: De leerlingen hebben daarnaast zicht op de beslissingen die ze nemen.

Voor de verschillende rollen binnen deze samenwerking, de samenstelling van groepjes 
(homogeen of heterogeen) en enkele relativerende opmerkingen verwijzen we naar de map ‘Zwols 
Model’ (paragraaf 6 van hoofdstuk 2). 
Voor de coöperatieve werkvormen verwijzen we naar hoofdstuk 3, of naar bouwsteen 3.4.

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
Wat is de huidige stand van zaken? (Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER LEERLING ALS PROCESEIGENAAR
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij 
werkt aan het bevorderen van de samenwerking van leerlingen. + ± -

2 In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gewerkt 
aan het samenwerken van leerlingen. + ± -

3 Onze leerlingen beschikken aantoonbaar over de vereiste 
vaardigheden om samen te werken. + ± -

4 Onze leerlingen kunnen goed samenwerken in verschillende 
contexten. + ± -

5 Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over de 
minimale inzet van welke samenwerkingsvormen in de groep. + ± -

6 De wijze van samenwerken wordt regelmatig met de leerlingen 
geëvalueerd. + ± -

7 Het thema ‘Samenwerken van leerlingen’ wordt regelmatig 
geëvalueerd tijdens een teamvergadering. + ± -

8 Het thema ‘Samenwerken’ wordt regelmatig betrokken bij 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Samenwerken van 
leerlingen’ vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen. + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken aan het samenwerken van onze leerlingen.
2. Deze samenwerking wordt veel in praktijk gebracht en is meetbaar.
3. Alle teamleden kennen de achtergrond van het samenwerken van leerlingen.
4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan de bevordering van het samenwerken van hun 

leerlingen.
5. Er is een kijkwijzer ‘Samenwerken’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘Samenwerken van leerlingen’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:

1. We hebben een omschreven visie op het samenwerken van leerlingen.
2. In deze visie is verwoord hoe we het samenwerken van leerlingen bevorderen.  
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werken aan het samenwerken van 

leerlingen.  
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden om samenwerking van 

leerlingen te bevorderen.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Samenwerken’:  _________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Samenwerken’. (Hierbij kan gebruik gemaakt worden 

van de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer 

Samenwerken’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij 

wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.  

www.zwolsmodel.nl www.zwolsmodel.nl


