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Vooraf 

De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op de 

onderwijsresearch van de laatste 35 jaar. Hij was op zoek naar onderwijsveranderingen die 
daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door zijn werk beschikken we nu 

over een schat aan harde gegevens. Er is vandaag de dag daarom veel belangstelling voor 
'coöperatief leren'. 

 

Deze belangstelling is te begrijpen vanuit twee motieven: 
1) Onderwijs moet in de pas lopen met maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij vraagt om 

mensen die verantwoordelijk zijn en blijven voor hun eigen voortdurende ontwikkeling om zo 
veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan. Dit betekent dat de leerling moet worden 

uitgedaagd met vaardigheden om een leven lang te kunnen leren.  
 

2) Coöperatief leren geeft inhoud aan moderne opvattingen over leren. Het leren is een dialoog.  

 
Binnen het coöperatief leren krijgen leerlingen de kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om 

te oefenen in diverse groepsrollen, om te leren geven en te nemen. De structuur van de coöperatieve 
werkvorm zorgt ervoor dat niet slechts enkele leerlingen het werk doen. 

De feiten 

-  ‘Coöperatief leren is een van de methodieken die leiden tot hogere leerprestaties van 
leerlingen (percentielwinst van 27).’ 

- ‘Gestructureerd coöperatief leren levert hogere leerprestaties op dan individuele competitie en 
groepswerk.’ 

 
- ‘Coöperatief leren is het (bewust) samenwerken van betere en zwakkere leerlingen in 

tweetallen of kleine groepjes. De leerlingen ondersteunen, helpen elkaar en zoeken samen 

naar oplossingen voor problemen.’ 
 

- ‘Zwakkere leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Ook 
betere leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: door anderen te 

helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger niveau.’  

 
- ‘De effectieve leertijd neemt toe wanneer de leerkracht gebruik maakt van het vermogen van 

leerlingen om elkaar te helpen. Het gaat bij coöperatief leren om zowel het leren van 
inhouden als het leren samenwerken. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel.’ 

 
(Uit: Marzano, Robert J. (2007) Wat werkt op school. Bazalt.) 



Wat werkt 

Elke leerkracht laat leerlingen samenwerken, maar niet al het samenwerken tussen kinderen is 

coöperatief leren. Bij coöperatief leren is positieve onderlinge afhankelijkheid een belangrijk element, 
evenals de individuele aanspreekbaarheid, de gelijke deelname van ieder groepslid en de simultane 

interactie binnen de diverse groepjes. Deze vier basisprincipes worden ook wel de GIPS-principes 
genoemd: 

 

1. Gelijke deelname: Leerlingen leveren ieder een gelijkwaardige bijdrage aan het groepsresultaat. 
 

2. Individuele aansprakelijkheid: Alle leden van het groepje waarin de leerlingen werken zijn 
individueel aanspreekbaar over het groepsresultaat, iedereen weet/beheerst het gevraagde. 

 
3. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Om samen te komen tot een goed groepsresultaat is inzet 

van iedereen binnen de groep nodig (1+1=3). 

 
4. Simultane interactie: Alle leerlingen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp, o.a. door het 

luisteren naar en praten met elkaar. 
 

In het volgende schema vergelijken we samenwerken en coöperatief leren. 

 

Samenwerken Coöperatief Leren volgens GIPS 

Het sterkste kind neemt de leiding. 

Zwakkere kinderen hebben geen 

gelijkwaardige inbreng, waardoor ze hun 
niet-competent-zijn ervaren. Kinderen 

moeten samenwerken, maar hoe ze dat 
doen is niet geregeld. 

Gelijke deelname: De didactische structuren 

garanderen dat elk kind van het groepje deelneemt aan 

de opdracht. Ook de zwakkere kinderen leveren een 
waardevolle bijdrage, wat hun zelfbeeld positief 

beïnvloedt. Binnen de didactische structuren wordt 
geregeld hoe de kinderen overleggen. 

Zwakke leerlingen haken af, of verschuilen 

zich in de groep. Achteraf is niet duidelijk 
wie wat gedaan heeft. 

Individuele aansprakelijkheid: Elk kind levert zijn 

bijdrage aan de opdracht, en is hier verantwoordelijk 
voor. Die bijdragen wordt in een bepaalde manier ook 

zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld door verschillende 
kleuren pennen te gebruiken of door kinderen te 

bevragen op de verschillende bijdragen. Elke 

didactische structuur heeft hier een eigen manier voor. 

Kinderen moeten samenwerken, maar 

samenwerking is niet noodzakelijk. 

Sommige kinderen kunnen het sneller zelf, 
hetgeen ze soms ook doen. 

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Om de 

opdracht succesvol te kunnen uitvoeren moet elk kind 

zijn of haar bijdrage leveren. Lukt een kind dit niet, dan 
zullen de andere groepsleden moeten helpen en 

coachen. 

Kinderen praten misschien met elkaar, 
maar kunnen ook zonder interactie 

werken. 

Simultane interactie: In de groep zijn veel kinderen 
tegelijkertijd zichtbaar actief. Door de simultane 

structuren zijn veel kinderen tegelijk aan het woord. 
Bovendien stimuleert deze actieve aanpak de 

betrokkenheid van de kinderen. 

 



Zoals hieruit blijkt is coöperatief leren meer dan samenwerken. Coöperatief leren is een waardevolle 

werkwijze om de volgende redenen: 

 
 Coöperatief leren daagt leerlingen uit tot actief en constructief leren. 

Informatie verwerven, bewerken, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen en hun 

gedachten onder woorden te brengen, maakt leerlingen actief betrokken bij de inhoud en elkaar. 
 

 Coöperatief leren bevordert interactie tussen leerlingen. 
Interactie tussen leerlingen leidt tot cognitieve en sociale ontwikkeling (bevordering van sociale 

redzaamheid van leerlingen). 
 

 Coöperatief leren benut verschillen tussen leerlingen als kansen om van elkaar te leren. 
Leerlingen in een groep verschillen van elkaar in veel opzichten en deze verschillen bieden kansen 
om van elkaar te leren. Kinderen kunnen het goede voorbeeld overnemen.  

 
 Coöperatief leren levert een bijdrage aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat. 

Leerlingen leren dat het belangrijk is om samen te werken en samen doelen te bereiken waardoor 

kinderen respect en waardering voor elkaar ontwikkelen. Kinderen in een groepje durven eerder 

iets te zeggen, ook al zijn ze niet helemaal zeker. Een groep vormt een niet-bedreigende 
leeromgeving en het werken in een groep stimuleert het zelfvertrouwen. Het draagt bij tot de 

ontwikkeling van een positief zelfbeeld. 
 

 Tijdens coöperatief leren zijn kinderen actief met elkaar in gesprek. 
Kinderen wisselen met elkaar informatie uit, discussiëren, bedenken aanvullingen, overhoren 

elkaar enzovoort. Er is dus sprake van veel actief taalgebruik. Ze ontwikkelen hierdoor hun 
denkvermogens, het vermogen om problemen op te lessen, om kennis te integreren in al 

bestaande concepten en kennis toe te passen. 
 

 
Wat verstaat De Drift onder coöperatief leren? 

Er is sprake van coöperatief leren wanneer leerlingen met elkaar, in kleine heterogeen samengestelde 

groepen werken aan de uitvoering van een gezamenlijke taak. 
 

Meerwaarde voor de leerkracht 
Voor de leerkracht levert de introductie van coöperatief leren een keur aan nieuwe werkvormen op 

waardoor meer leerlingen tegelijkertijd aan hun trekken kunnen komen. De effectieve leertijd wordt 

vergroot. De leerkracht krijgt daarnaast ook de kans geheel andere gedragskenmerken van kinderen 
te ontdekken en manieren te vinden om dit bij te sturen en uit te breiden.  

Je krijgt als leerkracht de kans om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden bij kinderen (pedagogische opdracht) en aan ontwikkelingen van de klas als groep. 

Door leerlingen meer te laten verwoorden hoe ze tot een antwoord zijn gekomen, krijg je als 
leerkracht meer zicht in de verschillende oplossingsstrategieën van de leerlingen. 

 

Afspraken team De Drift 
Coöperatief leren komt volledig en alleen tot zijn recht als in alle groepen de werkvorm wordt 

aangeboden. De leerlingen doorlopen een schoolloopbaan waarbij doorgaans, na 2 jaar van leerkracht 
wordt gewisseld. De vaardigheden die in de coöperatieve leergroep zijn opgedaan, moeten een 

vervolg krijgen.  Een schoolbrede aanpak bij het invoeren is een voorwaarde. Belangrijk daarbij is 

geweest dat het team gezamenlijk een scholing heeft gevolgd (2012-2013). Zo beschikt iedereen 
binnen het team over dezelfde informatie.  

 
 

 

 
 

 



Er zijn een aantal beslissingen genomen over de organisatie en aanpak. We zetten de beslispunten op 

een rij.  

 
1. Vooraf oefent de leerkracht enkele vaardigheden apart in, zoals het stellen van vragen of het 

luisteren of helpen of meubilair verplaatsen.  
2. Welke werkvormen ga ik in de les inzetten? Kiezen we er een of kunnen al meer vormen 

worden ingezet? 

3. Hoe groot maak ik de groepen? De keuze van de werkvormen hangt hiermee samen. 
4. Wie laat ik met wie samenwerken? Het uitgangspunt is dat in heterogeen samengestelde 

groepen gewerkt gaat worden. De niveaus mogen echter ook weer niet te ver uit elkaar 
lopen. Leerkracht moet zich dus beraden over de samenstelling van groepen.  

5. Wat betekent de werkvorm voor de plaatsing van het meubilair in de klas? Welke 
aanpassingen zijn nodig? De kinderen moeten leren om met zo weinig mogelijk beweging, 

lawaai, enz. ook het meubilair te verplaatsen (vooraf oefenen en voorzien van enkele regels). 

6. Hoe ga ik materialen verdelen?  
7. Wat laat ik groepjes doen die al klaar zijn? 

8. Hoe start ik mijn les? Wat ga ik zeggen? Welke instructie ga ik geven? Ervaring leert dat het 
van belang is dat met zo weinig mogelijk woorden de instructie gegeven wordt. 

9. De leerkracht houdt greep op het proces gaande de rit. Het is van belang goed zicht te 

houden op het nauwgezet volgen van de procedures binnen de werkvormen. Om de beurt 
moet echt betekenen om de beurt enz. Anders gaat de kracht van de vorm verloren. Vormen 

van beloning vooral inzetten bij goede voorbeelden. Dit stimuleert de groepsactiviteiten. De 
volgende drie vragen dienen goed in gedachten te worden gehouden: wat ging goed, wat 

ging fout, wat doen we een volgende keer anders? 
10. Soms kan het product worden gepresenteerd aan de gehele klas. Het is dan zaak ook te 

bedenken hoe een bijdrage beloond zal gaan worden (applaus / buiging / 'oke'- teken enz.). 

Soorten groepen voor coöperatief leren 
Bij coöperatief leren onderscheiden we verschillende groepen: 

 Basisgroepen 

 Informele groepen 

 Formele groepen 

 tweetallen 

 
- Basisgroepen zijn groepen voor de langere termijn (bijvoorbeeld een schooljaar). Zij dienen 

vooral om leerlingen ondersteuning te bieden. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld gebruikt 

worden wanneer er een nieuwe combinatiegroep wordt gevormd en allerlei opdrachten 
worden ingezet om elkaar beter te leren kennen. Leerlingen raken dan snel gewend aan 

elkaar en het geeft hun het gevoel erbij te horen, en dit leidt tot een veilige leerklimaat. 

- Informele groepen zijn ad-hoc groepen die in duur kunnen variëren van enkele minuten tot 

een lange periode. Een voorbeeld van een informele groep is het schoudermaatje. Deze 
groepen kunnen worden gebruikt om verwachtingen van opdrachten te verhelderen; om de 

aandacht van leerlingen te richten; om leerlingen de tijd te geven; bij de evaluatie van een 

les; bij discussie; bij het maken van een samenvatting, enz. 

- Formele groepen worden samengesteld om te bewerkstelligen dat de leerlingen voldoende tijd 

krijgen om aan een opdracht te werken. Formele groepen kunnen enkele dagen of zelfs 
weken blijven bestaan en worden gevormd voor bijvoorbeeld het samen maken van een 

werkstuk, een presentatie, het voorbereiden van een toneelvoorstelling, enz. 

- Tweetallen worden bij coöperatief leren veel gebruikt. Bijvoorbeeld bij de werkvorm 
tweetalcoach. Hiervoor is het van belang dat leerlingen leren samenwerken met veel 

verschillende leerlingen. De leerkracht wisselt daarom regelmatig (bij voorkeur eens per 2 
weken) de groepssamenstelling.  

 

 



De werkvormen die het team van De Drift hanteert 

Er zijn een aantal beslissingen genomen over de werkvormen die het team in de praktijk toepast. In 

het schooljaar 2013-2014 worden de volgende coöperatieve werkvormen ingevoerd.  
 

1. Denken-delen-uitwisselen 
Doel  Leerlingen leren eerst zelf goed na te denken over hun eigen antwoord, en dit 

vervolgens te delen met hun klasgenootjes, om zo tot een compleet antwoord 

te komen 

Voorbereiding  De leerkracht bedenkt een vraag waar de leerlingen mee aan de slag moeten.  

Uitvoering  Denken:De leerlingen krijgen eerst individueel een minuut de tijd om zelf tot 

een antwoord te komen. 

 Delen: De leerlingen delen het eigen antwoord om de beurt met het 

maatje/groepje. Zo komen ze tot een completer antwoord. 

 Uitwisselen: de groepjes wisselen de antwoorden uit met de klas. Op deze 

manier krijgen alle leerlingen een zo compleet mogelijk antwoord.  

Afsluiting  De leerkracht bevraagt de leerlingen op de belangrijkste leerresultaten en 

bespreekt daarbij zowel de inhoud als het samenwerken zelf. (proces-produkt 

evaluatie) 

 

 
Toepassingsmogelijkheden 
 

Deze werkvorm is geschikt voor de leerlingen in groep 1 ot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 
worden bij: 

 
 Zaakvakken/thematisch werken: Activeren van de voorkennis. Toetsen van de opgedane 

kennis 

 School tv: n.a.v. een uitzending samenvatting laten geven. Kennis delen 

 Nieuwsbegrip: begripskennis/ voorkennis activeren 

 

2. Mix Tweetal (op muziek) 
Doel  Leerlingen wisselen hun antwoorden uit en leren vragen stellen, antwoorden 

verwoorden en naar elkaar luisteren. 

Voorbereiding  De leerkracht deelt vragenkaartjes uit. Alle leerlingen krijgen een kaartje met 

daarop een open vraag. 

Uitvoering  Rondlopen: Loop door het lokaal en lees de vraag van je kaartje voor jezelf 

door. 

 Vragen en antwoorden: Als je iemand tegenkomt, stel je elkaar om de beurt 

de vraag van je kaartje en wissel je (kort) de antwoorden uit. 

 Ruilen: Ruil daarna van kaartje en loop weer door, totdat de leerkracht zegt 

dat je kunt stoppen. 

Afsluiting  De leerkracht bevraagt de leerlingen op de belangrijkste leerresultaten en 

bespreekt daarbij zowel de inhoud als het samenwerken zelf. 

 

Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 1 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 
worden bij: 

 
 Taal 

- leerlingen stellen elkaar vragen over een tekst die ze klassikaal gelezen 

hebben 
- VLL: 



- Boekpromotie: leerlingen lopen door de klas en presenteren bij het maken van tweetallen het 

boek aan elkaar 

- Engels: Kleuren, dieren, begrippen etc. 
 

 
 Rekenen - oefenen van de tafels /procenten/breuken/ metriek stelsel 

 Kringgesprek - maandagmorgen weekendverhalen 

 Kleuters – rijmwoorden 

 
3. Tweetal-Coach 

Doel  Leerlingen werken in tweetallen en lossen om de beurt een probleem op, leren 

elkaar positief commentaar te geven en naar een oplossing toe te helpen. 

Voorbereiding  Tweetallen vormen: Misschien is dat de basisopstelling in de klas. Als de 

leerlingen vast in groepjes van vier zitten, werken ze samen met hun 

‘schoudermaatje’. Als er speciaal voor deze werkvorm tweetallen worden 

gevormd, mogen er geen extreme verschillen in capaciteiten bestaan binnen 

het tweetal. 

 Opdrachten kiezen: Er is een reeks/rijtje/lijstje opdrachten nodig van het type 

waarbij maar één juist antwoord mogelijk is. 

Uitvoering  Eerste opdracht: Leerling A werkt fluisterend en neemt B mee in de 

denkstappen , leerling B coacht en geeft positief commentaar, waarna beiden 

het antwoord (verplicht) opschrijven. Als de leerlingen het met elkaar niet eens 

zijn over het juiste antwoord coachen zij elkaar tot er consensus is bereikt. 

Coachen bestaat uit minimaal een check op het juiste antwoord. Als het nodig 

is, mag de coach een tip geven over de manier van oplossen, maar niet het 

antwoord geven. 

 Van rol wisselen: Leerling B werkt fluisterend  en neemt A mee in de 

denkstappen,  en leerling A coacht en geeft positief commentaar. 

 Vervolgopdracht(en): Voorgaande stappen opnieuw. 

Afsluiting  De leerkracht bevraagt de leerlingen op de belangrijkste leerresultaten 

(inhoud) en bespreekt tevens de rol van de ‘coach’.  

 

Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 4 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 

worden bij: 
 

 Begrijpend lezen - het beantwoorden van vragen naar aanleiding van een tekst 

 Rekenen - het oplossen van redactiesommen 

 Wereldoriëntatie - het beantwoorden van vragen naar aanleiding van een tekst 

  



4. Rondpraat 

Doel  De leerlingen leren verschillen tussen leerlingen zien als kansen om van 

te leren.  

Voorbereiding  Groepen vormen: Leerlingen met verschillende capaciteiten werken in 

groepjes van meer dan twee leerlingen. 

Uitvoering  De leerkracht geeft een opdracht en de tijd: De leerkracht geeft een 

gespreksonderwerp of stelt een open vraag waarop een wat langer 

antwoord gegeven kan worden. Daarbij geeft hij aan hoeveel tijd er per 

leerling beschikbaar is en wie (leerkracht of leerling) op welke manier 

de tijd bewaakt. 

 Denktijd: De leerlingen krijgen eerst de tijd na te denken over wat ze 

willen gaan zeggen (20-60 seconden). 

 Vertellen en luisteren: Alle leerlingen brengen om de beurt hun 

antwoord in en luisteren naar elkaar. Zij vertellen om de beurt 

gedurende een van tevoren vastgestelde tijd terwijl de anderen actief 

luisteren en daarna reageren. 

 Consensus bereiken: Na de inbreng van alle groepsleden komen zij tot 

consensus en schrijven dit antwoord op. 

 Verwoorden: Elke leerling moet het antwoord/standpunt van het 

groepje kunnen verwoorden. Deze leerling wordt aangewezen (door 

bijvoorbeeld de leerlingkiezer) nadat consensus is bereikt. De leerkracht 

bewaakt dat niet altijd dezelfde leerlingen worden gekozen. 

Afsluiting  De leerkracht bevraagt de leerlingen op de belangrijkste leerresultaten 

(inhoud) en bespreekt de ervaringen in het actief luisteren en het 

vinden van consensus. 

 

Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 4 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 

worden bij: 
 

 Begrijpend lezen - brainstormen aan de hand van een titel waarover het verhaal gaat 

 Wereldoriëntatie - discussiëren over stellingen en vragen 

 Rekenen - interpreteren van tabellen en grafieken en het bedenken van oplossingsstrategieën 

 
5. Zoek de Valse 

Doel  De leerlingen leren verkeerde antwoorden ontdekken in een rij met 

goede. Met deze structuur oefenen leerlingen vaardigheden die bij Cito-

toetsen worden gevraagd. 

Voorbereiding  Groepen vormen: Leerlingen met ongeveer dezelfde capaciteiten 

werken in groepjes van meer dan twee leerlingen. 

Uitvoering  Groepsopdracht geven: De leerkracht geeft een groepsopdracht en elke 

leerling bedenkt drie of vier antwoorden/mogelijkheden, waarvan er één 

fout is en de andere antwoorden goed zijn. 

 Uitwisselen: De leerlingen wisselen in hun groepje om de beurt de 

antwoorden uit, waarbij de andere groepsleden samen overleggen welk 

antwoord fout is. 

 Controle: De leerkracht bespreekt de gegeven antwoorden en 

verwoordt het juiste antwoord. 

 Herhalen voorgaande stappen met nieuwe groepsopdracht. 

Afsluiting  De leerkracht bespreekt de ervaringen en strategieën in het 



opzoeken/herkennen van de foute antwoorden.  

Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 1 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 

worden bij: 

 
 Kleuters - rijmwoorden 

 Hoofdrekenen - tafelsommen met één verkeerd antwoord 

 Wereldoriëntatie - topografie provincie, land, werelddeel 

 
6. Binnen-Buitenkring 

Doel  De leerlingen leren door verschillende antwoorden op eenzelfde vraag. 

Voorbereiding  Vormen van twee kringen: De leerkracht vormt tweetallen. Binnen een 

tweetal is een leerling nummer 1 en de ander nummer 2. De nummers 

1 vormen een cirkel. Als de cirkel staat, zoeken de nummers 2 hun 

partner op en gaan er achter staan. De nummers 1 draaien zich om en 

kijken naar hun partner. 

Uitvoering  Het stellen van een open vraag: De leerkracht stelt een open vraag of 

laat de leerlingen in de binnencirkel een open vraag stellen, bijvoorbeeld 

over een onderwerp dat pas in de groep besproken is. Iedere leerling 

moet dan zelf een vraag bedenken. 

 Uitwisselen van informatie: De leerlingen in de buitencirkel geven het 

antwoord, de leerlingen van de binnencirkel luisteren. 

 Wisselen van rol: Nu mogen de leerlingen van de binnencirkel hun 

antwoord geven op dezelfde vraag. De leerlingen blijven nog gewoon 

op hun plaats staan. 

 De leerlingen roteren: Nu gaan de leerlingen naar een nieuwe partner. 

De leerkracht geeft hiervoor de volgende aanwijzingen: ‘Geef elkaar de 

rechterhand en draai daarna met de rechterschouder naar elkaar toe. 

De kinderen in buitencirkel schuiven zo meteen vijf plaatsen op. Degene 

waar je nu tegenover staat telt niet mee. Geef iedere leerling die je 

tegen komt een 'high five' (handen tegen elkaar op schouderhoogte). 

Bij iedere handklap tellen we met elkaar hardop.’ 

De leerkracht kan variëren in het aantal plaatsen dat de leerlingen 

doorschuiven. Begin met het laten draaien van één cirkel tegelijk. Als 
het goed gaat kunnen beide cirkels tegen elkaar in draaien.  

Afsluiting  De leerkracht bespreekt na welke vragen het opvallendst waren en 

welke antwoorden het meest verrassend en waarom. 

 

Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 1 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 

worden bij: 
 

 Taal - Kringgesprek over een bepaald onderwerp 

 Begrijpend lezen - leerlingen stellen elkaar vragen over een tekst die ze klassikaal gelezen hebben 

 Hoofdrekenen - leerlingen bedenken zelf sommen die ze elkaar opgeven 

 Kleuters - rijmwoorden 

 

 
 

 



Tweepraat 

Doel  Leerlingen overleggen in tweetallen over een bepaalde opdracht. Het doel is 

om snel een overleg moment in te richten. 

Voorbereiding  Tweetallen vormen: Misschien is dat de basisopstelling in de klas. Als de 

leerlingen vast in groepjes van vier zitten, werken ze samen met hun 

‘schoudermaatje’.  

 

Uitvoering  Je luistert naar de opdracht/vraag van de leerkracht 

 Je neemt voor jezelf even de bedenktijd 

 Je kiest samen even wie er begint met antwoorden 

 Je geeft om en om steeds korte antwoorden, zodat je in een korte tijd een 

lijst met antwoorden verzameld 

Afsluiting  De leerkracht bevraagt de leerlingen op de belangrijkste leerresultaten  

 
Toepassingsmogelijkheden 

Deze werkvorm is geschikt voor leerlingen in groep 1 tot en met 8 en kan bijvoorbeeld toegepast 
worden bij: 

 

 Deze werkvorm is zeer geschikt voor alle lessen. Het is erg goed toepasbaar bij de start van 

de les, (Voorkennis activeren, terugblikken op de vorige les), maar ook heel goed te 
gebruiken tijdens de evaluatie van de lessen.  

 
Elk schooljaar evalueren we de werkvormen en de werkwijzen. Na evaluatie, worden de coöperatieve 

werkvormen uitgebreid/ aangepast.  Mogelijke werkvormen staan vermeld in de reader 
Samenwerkend leren (nummer 7, pagina 22). Ook zijn er diverse bronnenboek in de school aanwezig. 

Handig en praktisch zijn vooral de filmpjes van leraar 24.  

 
Werkvorm van de maand 

Om de werkvormen goed te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk hebben we afgesproken dat 
we regelmatig een 'werkvorm van de maand’ centraal laten staan. Er worden werkkaarten in de klas 

opgehangen waarop de werkwijze/uitvoering van de werkvorm terug te lezen is. Ook wordt deze 

zelfde werkvorm in de hal gepresenteerd op een poster. In het ouderbulletin wordt de werkvorm van 
de maand toegelicht, zodat ook ouders goed geïnformeerd blijven over het toegepaste in de klassen. 



Relatie met het ‘Activerende Directe Instructiemodel’ (ADIM) en de Vaardigheidsmeter (VHM). 

De beschreven werkvormen zijn toepasbaar in diverse fasen van het ‘Activerende Directe 

Instructiemodel’ (ADIM). In onderstaand overzicht enkele toepassingsmogelijkheden. 
 

Fase ADIM Structuur CL 

1. Terugblik Mix Tweetal 
Binnen-Buitenkring 

2. Oriëntatie Zoek de Valse 

Binnen-Buitenkring 

3. Uitleg Tweetal Coach 

4. Begeleid inoefenen Tweetal Coach 

5. Zelfstandige verwerking Tweetal Coach 
Zoek de Valse 

6. Evaluatie Mix Tweetal 

Binnen-Buitenkring  

7. Terug- en vooruitblik Binnen-Buitenkring 

 

 

Voorbereidingsschema 
 

Fases ADIM Manier van inzetten werkvorm CL 

0. Startopdracht 
 

 

1. Terugblik 

Wat weten we al? 
Voorkennis ophalen 

 

2. Oriëntatie 

Wat gaan we leren (doel)? 
Waarom gaan we dat leren? 

 

3. Uitleg 
Aanbieden van nieuwe stof in kleine 
stappen 
Concrete voorbeelden en materialen 
Hardop denken(modelleren) 
Samenvatten 

 

4. Begeleide inoefening 
Oefenen met de leerkracht 
Korte duidelijke opdrachten 
Toename moeilijkheidsgraad 

 

5. Zelfstandige verwerking 

Zelfstandig oefenen 
Extra verwerkingsstof 
Verlengde instructie 

 

6. Evaluatie 
Is het doel bereikt?  
Hoe is geleerd? 
Wat ging (niet) goed? 

 

7. Terug- en vooruitblik 

Het geleerde plaatsen in een 
lessenreeks (vorig-huidig-volgend) 
Waar gaat de volgende les over? 

 

 



De beschreven werkvormen zijn onderdeel van de kwaliteitsindicatoren, die opgenomen zijn in de 

VHM. In onderstaand overzicht de indicatoren die zichtbaar zijn tijdens de coöperatieve werkvormen. 

 

Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

Bevordert zelfvertrouwen  

2.1 De leerkracht geeft blijk van positieve 

verwachtingen van leerlingen 

2.1 ‘Gisteren ging het zo goed, dat we vandaag…’. ‘Ik 

denk dat jullie dit allemaal kunnen!’ Bij 

leerkrachten die het niet concreet uitspreken, 
maar qua lichaamstaal dit wel uitbeelden, kan er 

maximaal een 3 gescoord worden. 

2.2 De leerkracht betrekt ook de stille 

leerlingen bij de activiteit 

2.2 De leerkracht geeft beurten als hij vragen stelt, 

zodat hij als leerkracht bepaalt wie antwoordt. De 
vorm van vingers opsteken wordt ingezet om 

vragen te stellen, niet om antwoorden te geven. 
Dit maakt de leerkracht duidelijk aan het begin 

van de les. Omdat adviseurs als buitenstaander 
kijken, wordt er gekeken of alle leerlingen 

betrokken worden. Op deze wijze kunnen we 

garanderen dat ook stille leerlingen aandacht 
krijgen. 

2.3 De leerkracht geeft positieve feedback 2.3 De feedback is op maat, gerelateerd aan het 

zelfvertrouwen van de betreffende leerlingen.  

‘Ja, dat vind ik heel goed bedacht; Zie je, als je 
eerst even tijd neemt om na te denken, dan…’ of 
‘Je hebt wel duidelijk de stappen gevolgd, maar 
misschien heb je er één overgeslagen, er mist nog 
iets…; zou je het nog aan kunnen vullen?’ 

2.4 De leerkracht markeert succeservaringen 2.4 Een vraag/opmerking/antwoord/tip van een kind 

dat zo goed/bijzonder is voor iedereen zodat je dit 
klassikaal nogmaals laat horen  

‘Horen jullie dit allemaal?’. ‘Dit heb je goed gedaan 
omdat….’ 

2.5 De leerkracht keurt foute antwoorden niet 
direct af 

2.5 ‘Hoe kom je aan 8?’  
Eerst een andere leerling om een reactie vragen. 

Structuur   

3.1 De leerkracht brengt een duidelijke 
opbouw aan in de activiteit (oriëntatie, 

instructie, uitvoering en bewaking, 
terugkijken en afsluiting) 

3.1 De leerkracht biedt structuur bij de intro en bij de 
uitvoering van de les zijn deze onderdelen 

herkenbaar. We beoordelen deze vaardigheid aan 
de hand van de 7 fasen van het activerende 

directe instructiemodel (terugblik, oriëntatie, 

uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige 
verwerking, evaluatie, terug- en vooruitblik) 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

3.2 De leerkracht markeert de componenten 

expliciet 

3.2 De leerkracht gebruikt op basis van het lesritme 

signaalwoorden om de overgang van het ene 
onderdeel naar het andere te markeren.  De 

onderdelen of fasen van het activerende directe 
instructiemodel wordt mondeling aangeboden.  

‘Gisteren hebben we…’  ‘We gaan vandaag 
leren….’ ‘We gaan eerst samen oefenen, dan ga 
je zelf aan het werk.’ ‘Ik loop straks een 
hulpronde, jullie zetten het blokje op tafel.’ 

         

        Ook kunnen hier de fasen van het DIM worden 
benoemd / gevisualiseerd: 

- Wat weten we al? 

- Wat leren we vandaag? 

- Uitleg 

- We oefenen samen 

- Aan de slag: alleen of samen 

- We kijken terug: wat hebben we geleerd, is 

het doel bereikt en hoe is dat gegaan? 

- Feedback van de leerkracht op het 

leerproces 

3.3 De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk 

wat zij zullen leren 

3.3 Dit komt enigszins overeen met 4c; maar hier is 

een brede formulering toegestaan: ‘We gaan leren 
tellen’, ‘We gaan leren samenwerken’ De 

leerkracht benoemt duidelijk het algemene doel 
van deze les. Tijdens de diverse werkvormen 

kunnen de subdoelen genoemd worden die bij het 
algemene doel horen. 

Duidelijke uitleg   

4.1 De leerkracht hanteert in de uitleg een 

herkenbare structuur 

4.1 De leerkracht hanteert een voor de leerlingen 

herkenbare structuur bijv. het ADIM of IGDI. De 
leerkracht is voor de leerlingen voorspelbaar. 

4.2 De leerkracht blikt terug op eerdere 

activiteiten en activeert op deze wijze de 
voorkennis van de leerlingen 

4.2 ‘Wie weet wat wij vorige keer/les 
geleerd/besproken hebben?’ ‘Kun jij vertellen wat 
je daar geleerd hebt?’ 
De leerkracht blikt terug op een 

ervaring/les/gesprek dat aansluit bij het doel van 
deze les. De leerkracht laat de leerlingen 

voornamelijk vertellen wat al is aangeboden. 
Het activeren van voorkennis gaat verder: 

‘Overleg met je schoudermaatje wat je allemaal 
nog weet van de vorige les.’ ‘Bespreek met je 
groepje wat jullie allemaal al weten over dit 
onderwerp.’  



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

4.3 De leerkracht verduidelijkt bij de aanvang 

van de activiteit het doel (of: de doelen) 
en plaatst de leerstof daarmee in een 

betekenisvolle context 

4.3  Hier de smalle formulering gebruiken; concreet en 

meetbaar:  
        - ‘Aan het eind van deze les weet je hoe je iets 

kunt opzoeken in de atlas.’  
        - ‘We leren 10 nieuwe woorden. 
        -  ‘We leren hoe je het onderwerp in een zin kunt 

vinden.’ 
 
        Aangevuld met:  ‘Waarom leren we dit?’  ‘Waar 

kunnen we dat bij gebruiken?’ “Waar hebben we 
dat voor nodig?’  ’Waarom is het handig dat we 
dat kunnen/weten?’ 

4.4 De leerkracht legt de leerstof beknopt, 
interactief en gericht op het lesdoel uit 

4.4  Dit is af te meten aan leerlingengedrag: zijn ze 
actief betrokken, gaan ze vlot aan het werk? 

Hierbij wordt ook gelet op de helderheid van de 
uitleg, is het goed te volgen en zit er lijn in de 

uitleg. Interactief voornamelijk tussen leerlingen, 
de leerkracht is zo min mogelijk aan het woord. 

4.5 De leerkracht gaat na of het lesdoel is 
bereikt 

4.5 De leerkracht doet dit door middel van 
(tussentijdse) evaluatie (gemaakte opdrachten en 

bevragen); aan het einde van de les gericht 
vragen naar het lesdoel en of kinderen het doel 

bereikt hebben. Is het lesdoel vooraf niet 

benoemd, dan kan er geen 4 gegeven worden. 

4.6 De leerkracht licht de opdrachten en de 

werkvormen duidelijk toe 

4.6 De leerkracht legt uit hoe opdrachten gemaakt 
moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van zowel auditieve als visuele ondersteuning. 

4.7 De leerkracht betrekt alle leerlingen bij de 
activiteit 

4.7 Coöperatieve werkvormen; groepsopdracht met 

verschillende rollen; tafels opzeggen m.b.v. een 
bal, degene die de bal ontvangt, geeft het 

antwoord. Niet alleen op vingers reageren. Is het 
zichtbaar dat alle leerlingen betrokken zijn? 

Krijgen leerlingen overlegtijd, krijgen ze tijd om 

over een antwoord na te denken? 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

Controle uitleg en/of opdrachten   

5.1 De leerkracht stelt controlevragen na de 

uitleg 

5.1 ‘Probeer jij eens te vertellen waarom ik dat nu zo 
doe.’ Laat een ander kind controleren of het ook 
klopt. Ook controlevragen tijdens de uitleg kunnen 

hierin meegenomen worden. Ook na een 

deeluitleg kunnen controlevragen gesteld worden. 

5.2 De leerkracht laat leerlingen de 
uitleg/opdracht samenvatten na afloop 

van de uitleg 

5.2 ‘Wil jij eens herhalen wat ik nu gezegd heb? 
        ‘Vertel eens, wat ga je nu doen?’ 

5.3 De leerkracht stelt controlevragen tijdens 

de verwerking 

5.3 De leerkracht checkt individueel of in een groepje 

welke stappen gezet worden; dus niet klassikaal! 
Deze vragen zullen met name tijdens het maken 

van hulprondes aan de orde komen. 

5.4 De leerkracht laat leerlingen de 

uitleg/opdracht samenvatten tijdens de 
verwerking 

5.4 Indien van toepassing; als het niet goed loopt, is 

dit een goede startvraag. De kinderen aan de 
instructietafel kunnen hiermee worden geholpen; 

eerst even terug naar de algemene instructie en 
dan verder met de meer specifieke hulpvragen. 

Strategieën voor denken en leren  

6.1 De leerkracht zorgt voor interactieve 

instructie- en werkvormen 

6.1 Niemand is langdurig achtereen aan het woord, 
zeker de leerkracht niet. Interactie tussen 

kinderen is zeer gewenst. 

6.2 De leerkracht laat leerlingen hardop 

denken 

6.2 De leerkracht laat een leerling vertellen hoe hij/zij 

aan het antwoord komt, zonder interrupties! Een 
andere leerling krijgt een beurt en verwoordt 

waarom de denkprocedure zijns inziens wel of niet 
goed is. Bij veel leerling-leerlinginteractie zullen 

leerlingen veel hardop denken toepassen. 

6.3 De leerkracht leert leerlingen zoek- en 

ordeningsstrategieën aan 

6.3 Het gaat om strategieën die – met name voor wat 

betreft rekenen - aansluiten bij de leerling (i.p.v. 
bij de leerkracht); nadrukkelijk ook bij begrijpend 

lezen.  
Bijv. dit zijn manieren om te zoeken naar 
overeenkomsten/verschillen. Dit zijn de stappen 

die gevolgd moeten worden. Het zoeken en 
ordenen om de problematiek te verhelderen staat 

hierbij centraal. 

6.4 De leerkracht leert denkstrategieën aan 

6.4 De leerkracht maakt gebruik van denkstappen 

binnen taal of rekenen om bij het gewenste 
antwoord te komen. ‘Kan het ook anders? 

6.5 De leerkracht stimuleert het hanteren van 
controleactiviteiten 

6.5 De leerkracht maakt gebruik van de ‘proef op de 
som’; leert leerlingen zelf te checken: kan dit 

antwoord eigenlijk wel goed zijn? Is er zelfreflectie 
van de leerlingen op het gemaakte werk? Ook 

controle van de te nemen stappen tijdens een les 
kunnen onder deze vaardigheid vallen. 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

6.6 De leerkracht bevordert het toepassen van 
het geleerde 

6.6 ‘Nu je dit hebt geleerd, kun je…’. De kinderen 

weten na de les waarom de leerstof die is 
behandeld belangrijk is door de 

toepassingswaarde ervan te vertellen. 

6.7 De leerkracht besteedt aandacht aan 
diverse oplossingsstrategieën 

6.7 ‘Wie doet het anders?’ ‘Snap je wat hij/zij doet?’ 
‘Wat vind jij van die manier?’ 

Feedback op leer- en 

ontwikkelingsproces 

 

7.1 De leerkracht geeft feedback (mondeling, 

schriftelijk) op antwoord, resultaat, 

product van de leerlingen 

7.1 De leerkracht geeft mondeling of schriftelijk blijk 
van goed- of afkeuring.  

7.2 De leerkracht geeft feedback op de wijze 

waarop het resultaat tot stand is gekomen 

7.2 Idem, maar dan van het gevolgde stappenplan 

(proces). De leerkracht geeft feedback op hoe een 
leerling tot een antwoord is gekomen. 

7.3 De leerkracht geeft feedback op sociaal 

functioneren bij uitvoering taak 

(groepsproces) 

7.3 Idem, maar nu van de benodigde onderlinge 

samenwerking; kan eventueel ook alleen zijn: 
elkaar rustig laten werken. 

7.4 De leerkracht laat leerlingen feedback 

geven op elkaars antwoord, 

oplossingsstrategie, sociaal functioneren 

7.4 7.1, 7.2, 7.3, maar nu door de leerlingen. 

7.5 De leerkracht formuleert conclusies over 

het leerproces 

7.5 Wat is goed gegaan, wat niet en wat gaan we 
daarom de volgende keer (anders) doen? Wat 

hebben we nu geleerd en op welke wijze? 

7.6 De leerkracht corrigeert indien nodig de 

handeling van leerlingen en laat ze een 

andere werkwijze volgen 

7.6 Maatwerk; volgt de leerling de strategie die bij 

hem of haar past, conform de gemaakte - 
individuele of groepsgewijs tot stand gekomen - 

afspraak? 

Betrekken van alle leerlingen  

        Bij een goed pedagogisch klimaat kan het 

voorkomen dat de leerkracht geen enkele keer 

leerlingen hoeft te motiveren, te betrekken bij de 

les. In dat geval kun je je afvragen of je deze 

punten tijdens de les hebt gemist: zou het een 

meerwaarde hebben gehad om ze wel te 

benoemen? Kom je tot de conclusie dat het geen 

meerwaarde zou hebben, dan kan de score op 4 

gezet worden. 

8.1 De leerkracht stimuleert leerlingen om 

actief mee te doen 

8.1 De leerkracht dient niet al te nadrukkelijk het 
initiatief te tonen: we hebben een ‘probleem’ 

(vraagstuk) en hoe zouden jullie dat 
aanpakken/oplossen? Ook stiltes kunnen 

functioneel zijn. Het geeft de kinderen denktijd! 

8.2 De leerkracht bevordert dat leerlingen 

goed luisteren 

8.2 De leerkracht geeft geen overkill aan informatie, 

maar alleen informatie die ter zake is; laat 
leerlingen reageren op elkaar; heeft hij/zij jou 

goed begrepen? (eventueel: heeft hij/zij goed 
geluisterd?) 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

8.3 De leerkracht bevordert dat leerlingen 

goed doorwerken 

8.3 De leerkracht stelt duidelijke eisen qua tijd; wat 

moet wanneer af zijn? Wat doe je als je klaar 
bent? Wat moet je doen als het niet af is? 

8.4 De leerkracht stelt open vragen aan de 

hele groep 

8.4 De leerkracht geeft beurten aan individuele 

leerlingen, en gaat in op de antwoorden. De 
leerkracht geeft de leerlingen de tijd om na te 

denken over het antwoord op de open vraag of 

geeft de leerlingen tijd om te overleggen. 

8.5 De leerkracht geeft veel verschillende 

leerlingen een beurt 

8.5 … want alle opties worden zo lang mogelijk open 
gehouden! Voor de leerlingen geldt: er is veel 

‘kans’ op een beurt! 

8.6 De leerkracht gaat in op suggesties en 

ideeën van leerlingen 

8.6 … zodat leerlingen zich gehoord weten en 

gehonoreerd voelen; ook als de suggesties of 
ideeën niet juist zijn of lijken. 

Variatie in werkvormen   

9.1 De leerkracht past in één activiteit 

verschillende werkvormen toe 

9.1 De leerkracht gebruikt tijdens de betreffende 
onderwijsactiviteit verschillende werkvormen, bijv. 

een coöperatieve werkvorm in de instructie.  

9.2 De leerkracht zorgt dat de werkvormen 

passen bij de doelen van de 

onderwijsactiviteit 

9.2 De werkvormen zijn doelgericht, bijv. de 

coöperatieve werkvorm in de instructie mag niet 
voornamelijk gericht zijn op samenwerken indien 

de les rekendoelen betreft. 

9.3 De leerkracht zorgt dat de werkvormen de 

leerlingen voldoende variatie bieden 

9.3 De werkvormen zijn afwisselend gericht op bijv. 

spreken/luisteren, schrijven/lezen. 

Leerlingen zijn actief betrokken   

15.1 De leerlingen zijn individueel actief 

betrokken 

15.1 De leerkracht maakt leerlingen deelgenoot van 
het probleem dat hij wil (laten) oplossen: we 

willen dit of dat, maar weten niet (goed) hoe dat 
zou moeten. Het woord actief refereert aan 

activeren, is er structureel lln-lln-overleg 
zichtbaar. 

15.2 De leerlingen tonen zich geïnteresseerd 
15.2 Leerlingen reageren op vragen/antwoorden, 

stellen zelf vragen. 

15.3 De leerlingen werken geconcentreerd en 

taakgericht 

15.3 Worden de leerlingen door het minste of geringste 
afgeleid, stoppen ze direct buiten het gezichtsveld 

van de leerkracht, dan is er in onvoldoende mate 
sprake van concentratie en/of taakgerichtheid. 

15.4 De leerlingen zijn actief gericht op leren 

15.4 Leerlingen ‘willen graag’; beginnen snel, gaan het 
liefst langer door, zijn zichtbaar actief betrokken. 

Gericht op leren heeft ook een relatie met het 
stellen van gerichte leerdoelen. 

 
 

 

 
 

 
 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

Verantwoordelijkheid leerlingen voor 

organisatie leerproces 

 

17.1 De leerkracht biedt leerlingen een 

structuur om zelfstandig te leren werken 

17.1 Leerlingen werken met een dag- of weektaak 

volgens een afgesproken systematiek. Er wordt 
desgewenst gebruik gemaakt van materialen 

zoals een timetimer, hulpblokje, coaches etc. De 
tijd van uitgestelde aandacht wordt visueel 

weergegeven. De leerlingen weten waar ze aan 

toe zijn, wat ze op welk moment kunnen 
verwachten van de leerkracht. 

17.2 De leerkracht biedt leerlingen 

keuzemogelijkheden 

17.2 Leerlingen kunnen kiezen voor wat betreft de 

inhoud (vakgebied/lesstof) en/of organisatie 

(individueel of in samenwerking met).  

17.3 De leerkracht stelt zich coachend op en 

helpt op aanvraag 

17.3 De leerkracht helpt n.a.v. een afgesproken signaal 
van de leerling en sluit daarbij aan op de 

behoeften van de leerling. 

17.4 De leerkracht benut leermiddelen die 

zelfstandig werken en leren mogelijk 

maken 

17.4 Het gaat hier niet alleen om specifieke materialen 
voor zelfstandig werken, maar ook om 

methodeonderdelen en nakijkboekjes. 

17.5 De leerkracht leert leerlingen hun 

leerproces te evalueren  

17.5 De leerkracht vraagt niet alleen of maar vooral 

hoe het doel bereikt is, bijv. inzet time-timer. Hoe 
ging het zelfstandig werken, wat ging goed, wat 

ging niet goed? Hoe heb je bepaalde zaken 
opgelost? Hoe pak je eenzelfde situatie de 

volgende keer aan? 

17.6 De leerkracht geeft de leerlingen feedback 

op de mate van getoonde zelfstandigheid 

17.6 De leerkracht checkt afspraken, bijv. ‘Ik heb 

gezien dat aan x nog iets gevraagd werd terwijl 
zijn/haar blokje op rood stond’. 

Leren doelmatig samenwerken  

18.1 De leerkracht biedt leerlingen structureel 

de gelegenheid tot samenwerken 

18.1 De leerkracht verwijst naar vaste afspraken 
omtrent samenwerken, bijv. zichtbare organizers 

m.b.t. samenwerken; geen incidentele 

‘voorstelling’. Alleen elkaar helpen tijdens 
verwerking, is niet voldoende om op deze 

vaardigheid een 4 te scoren. Een opdracht samen 
verwerken kan wel voor een score van 4 zorgen. 

18.2 De leerkracht zorgt dat samenwerking een 

leerwijze is, waarbij taakverdeling, 

spelregels, elkaar aanvullen en 

bekritiseren leerdoelen zijn 

18.2 De leerkracht checkt op organisatievorm, niet op 

inhoud. Als blijkt dat doelmatig samenwerken een 

punt is dat binnen de school niet of nauwelijks aan 
de orde is geweest in de vorm van scholing 

omtrent dit onderwerp, dan kunnen we deze 
vaardigheid op niet van toepassing (NVT) zetten. 

18.3 De leerkracht besteedt structureel 

aandacht aan samenwerkend leren als 

doel op zichzelf 

18.3 De leerkracht hanteert een zekere regelmaat 
werkvormen uit CL, die blijkt uit de 

groepsadministratie of visueel is weergegeven in 
de groep. Bij de les wordt een doel omtrent het 

samenwerken genoemd, alsook geëvalueerd. 



Indicator Voorbeelden ‘Good practice’ 

Taakgerichte werksfeer  
        Deze indicator kunnen we zien als een 

samenvatting van de voorgaande indicatoren. 

23.1 De leerkracht geeft goed gestructureerd 

les 

23.1 Er is sprake van een voor leerlingen herkenbaar 
patroon in de les: heldere stappen, looproutes en 

uitgestelde aandacht. 

23.2 De leerkracht zorgt voor een ordelijk 
verloop van de activiteit 

23.2 Afspraken die dit bevorderen zijn bijv. gebruik van 

een fluisterstem en weloverwogen looproutes, 
duidelijke afspraken rondom gedrag tijdens het 

werken.  

23.3 De leerkracht gebruikt de leertijd efficiënt 

23.3 De organisatie en de inhoud van de les – inclusief 

de verwerking - is afgestemd op de beschikbare 
tijd; leerlingen weten hoeveel tijd beschikbaar is. 

Is de tijd goed besteed, heeft de leerkracht niet 
onnodig uitgeweid, hebben de leerlingen niet 

hoeven wachten, enz. 

23.4 De leerkracht zorgt voor een doelmatig 
klassenmanagement 

23.4 De organisatie van de les is gericht op het lesdoel, 

liefst conform schoolbrede afspraken; schoolbrede 
afspraken zijn zichtbaar. Alle materialen liggen 

klaar. 

23.5 De leerkracht maakt de gewenste 

leerhouding duidelijk 

23.5 De leerkracht spreekt uit wat er van de leerlingen 

verwacht wordt in de verschillende fasen van een 
lesmodel. 

 
 

 

 

 

 


