
3.4. COÖPERATIEVE WERKVORMEN
A. ACHTERGROND

Er zijn veel manieren om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren met een frontale monoloog. Een begaafde spreker boeit dan zijn publiek en doet de 
boodschap overkomen. Door het gebruik van interactie kan de betrokkenheid van de luisteraar 
verhoogd worden. Veel lessen bieden hiervoor goede aangrijpingspunten.

In een klas zijn er echter veel meer mogelijkheden om een boodschap op een activerende wijze 
over te dragen. Vooral bij meningsvorming en nadenken over oplossingen kunnen de zogenaamde 
activerende werkvormen (of coöperatieve werkvormen) gebruikt worden. Een bijkomend voordeel 
van deze werkvormen is de bijdrage aan een positief groepsklimaat. 

In deze bouwsteen werken we aan de bekende 17 coöperatieve werkvormen, die in de map ‘Zwols 
Model nader worden beschreven en in de bekende literatuur is uitgewerkt. 

1. Denken – delen – uitwisselen
2. Flitsen
3. Om-de-beurt
4. Dobbelen
5. Duo’s
6. Imiteer
7. Interviews
8. Woorden-web
9. Brainstorm
10. Genummerde hoofden
11. Legpuzzel
12. Placemat
13. Puzzels
14. Rotonde
15. Binnencirkel – buitencirkel
16. Hoeken
17. Wandel – wissel uit

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 
gebruik wil maken van coöperatieve werkvormen. + ± -

2 De leerkrachten kennen alle zeventien coöperatieve werkvormen 
en kunnen deze toepassen in hun groep.  + ± -

3 In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gebruik 
gemaakt van coöperatieve werkvormen. + ± -

4 De leerlingen zijn geoefend in het gebruik van minstens vijf  
coöperatieve werkvormen. + ± -

5 Er zijn schoolbreed concrete afspraken gemaakt over welke 
coöperatieve werkvormen in welke groep worden gegeven. + ± -

6 Er is een totaallijst waarin opgenomen welke coöperatieve werk-
vormen de leerkrachten kennen én welke zij regelmatig toepassen.  + ± -

7 Het thema ‘Coöperatieve Werkvormen’ wordt regelmatig 
geëvalueerd tijdens een teamvergadering. + ± -

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

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Coöperatieve 
werkvormen’ vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen (waarin opgenomen 5). + ± -

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 gebruik maken van coöperatieve werkvormen. 
2. Deze werkvormen worden ook gebruikt in de groepen, naar keuze van de leerkracht. 
3. Alle teamleden kennen doel en achtergrond van de coöperatieve werkvormen.
4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan hun kennis van de coöperatieve werkvormen.    
5. Er is een checklist ‘Coöperatieve werkvormen’ die gebruikt wordt bij besprekingen.
6. Er is een visiedocument ‘Coöperatieve werkvormen’.
7. 
8. 

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 ‘Coöperatieve werkvormen’.
2. In deze visie is verwoord hoe we werken aan en met deze werkvormen. 
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust gebruik maken van deze coöperatieve 

werkvormen.   
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van de 

coöperatieve werkvormen.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Coöperatieve werkvormen’: …………
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Coöperatieve werkvormen’. (Hierbij kan gebruik 

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

Coöperatieve werkvormen’. 
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.  
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