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Samenwerkend leren(SL)= samen 

leren en samen werken

Studenten 

aan de 

slag met SL



Instructies/handelingen van de 

leerkracht (1)

1. Sterke en minder sterke leerlingen groeperen (Samen leren mogelijk maken)

2. Groepen van 2 en later groepen van 4 vormen (Het samenwerken rustig opbouwen)

3. De leerlingen zitten tegenover elkaar (Directe interacties stimuleren)

4. Elke leerling krijgt een rol/taak (Individuele verantwoordelijkheid 

stimuleren en het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden)



4. Het kiezen van maximaal 3 samenwerkingsvaardigheden om mee te oefenen 

(Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden)

5. de groep krijgt een groepsopdracht (Het stimuleren van positieve wederzijdse 

afhankelijkheid)

6. De leerkracht begeleidt het leerproces en werkt met een samenwerkingsstructuur 

(Vorm geven aan de samenwerking) 

7. Aan het einde van de opdracht wordt het groepsproces geëvalueerd (Het 

stimuleren van het geven van feedback en het vaststellen van de vorderingen)

Instructies/handelingen van de 

leerkracht (2)



Aan de slag met SL 

 Ad 3: Zit tegenover elkaar

 Ad 4: de taken: “schrijver” en “contactpersoon” met de leerkracht

 Ad 5: samenwerkingsvaardigheden: elkaar in de ogen aankijken; verstaanbaar spreken; 

actief luisteren

 Ad 6: Groepsopdracht : Wat is meertaligheid en waarom is dat zo belangrijk  

 Ad 7: Denken-delen-uitwisselen

 Ad 8:Noteer in 2 regels, wat naar jouw mening heel goed ging en wat een andere keer 

verbeterd moet worden mbt het groepsproces



Resultaat van het inzetten van SL

 Het bevorderen van de leerlingparticipatie

 Het gebruikmaken van individuele verschillen tussen de 

leerlingen voor het scheppen van een positieve sfeer

 Het inzetten van de verschillende kwaliteiten van de leerlingen 

om het leren te bevorderen

 Het bevorderen van de eenheid binnen de groep



Hoe blijf je als leerkracht zo neutraal mogelijk 
in het feedback geven ondanks onze eigen 

“ijsberg”?



Observatie vs interpretatie

1. Renée bijt op haar nagels en wiebelt heen en weer op haar stoel.

2. Karin doet niet echt haar best op school. 

3. Gregory zit altijd uit het raam te kijken tijdens de les.

4. Rashida is meestal al vroeg op school. 

5. Bryan probeert steeds de aandacht van zijn klasgenoten te trekken.

6. Een groep mensen volgt een workshop over intercultureel onderwijs



Opdracht

 Neem een leerling in gedachten met gedrag dat u als “lastig ervaart”

 Probeer het gedrag specifiek te benoemen vanuit een observatie. 

 Bespreek in tweetallen dit gedrag 

Bijv. ‘onverschilligheid’  observeren ‘Wat is het dat die jongere doet dat u als 
vrijpostig beschouwd? 



Sandwich Feedback Model 

Wat je SPECIFIEK goed doet is….

EN

Wat je SPECIFIEK anders zou kunnen 

doen is….

Wat je in het algemeen goed doet is….


