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Het team van de Jan Ligthartschool Rendierhof is met ingang van schooljaar
2003-2004 gestart met de invoering van
coöperatief leren. Vanuit video-observaties
van het directe-instructiemodel dat op de
school werd gehanteerd in combinatie met
zelfstandig werken, bleek dat er weliswaar
veel interactie bestond tussen leerkracht en
leerling maar weinig interactie tussen
leerlingen onderling. Coöperatief leren bleek
de mogelijkheid te bieden de interactie tussen
leerlingen onderling te bevorderen. Bovendien
werd duidelijk dat coöperatief leren een
bijdrage kon leveren aan de verbetering van
zowel leerprestaties als het pedagogisch
klimaat.

JSW

Ervaringen met
coöperatief leren
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oöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin leerlingen in kleine
groepjes op een gestructureerde
manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
Binnen coöperatief leren worden
leerlingen uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en
problemen op te lossen. Als leerkracht doe je bewust een stapje terug.
Leerlingen leren van en met elkaar.
Interactie om leren te bevorderen is
inmiddels een bekend begrip in het
onderwijs. Echter, veel interactie
vindt plaats tussen leerling en leerkracht. Ook in het veel gebruikte
directe-instructiemodel ligt het accent
op communicatie tussen leerkracht en
leerling. Veelal volgen leerlingen de
aanwijzingen van de leerkracht, die
stuurt, corrigeert, motiveert etc.
Interactie tussen leerlingen onderling
met als doel het leren te bevorderen
komt veel minder voor. Toepassing
van coöperatief leren zorgt voor een
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meer actieve rol van de leerling in het leerproces. Je kunt
dan spreken van een activerend directe-instructiemodel.
(Förrer, M., e.a, 2000). De achterliggende gedachte is dat
kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Kinderen
ontwikkelen bovendien sociale en verbale vaardigheden en
leren rekening te houden met de mening van anderen.
Het coöperatieve werken kan op verschillende momenten
in meerdere lesfasen van het directe-instructiemodel worden ingebouwd. Door kortere of langere coöperatieve activiteiten te integreren, blijven leerlingen actief en betrokken
bij de les.
GIPS-MODEL
De Amerikaan Kagan beschrijft in het standaardwerk
Structureel coöperatief leren (Middelburg, RPCZ, 2003)
vier basisprincipes waaraan een coöperatieve didactische
structuur of werkvorm moet voldoen. Deze vier basisprincipes die ten grondslag liggen aan coöperatief leren zijn
door hem samengevat in het zogenoemde GIPS-model:
- Gelijke deelname
- Individuele aansprakelijkheid
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid
- Simultane interactie

Gelijke deelname
Bij groepswerk krijgen kinderen de
opdracht om samen te overleggen
over een vraag. Bij coöperatief leren
is dit overleg altijd geregeld in een
structuur. Enkele van deze didactische structuren zullen in dit artikel
aan de orde komen. Hoe kinderen
overleggen wordt vooraf bepaald.
Individuele aansprakelijkheid
Elk kind in het team (een tafelgroep
van vier leerlingen) is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het
teamwerk. Die bijdrage wordt op een
bepaalde manier ook zichtbaar
gemaakt. Soms door met verschillende kleuren pennen te werken, soms
door te laten samenvatten wat
gezegd is, soms door ideeën uit te
wisselen.
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LESVOORBEREIDING
Coöperatief leren is niet een heel
andere aanpak van lesgeven, maar
kan geïntegreerd worden in bestaande instructiemodellen. Het
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Simultane interactie
Kenmerkend voor coöperatief leren
is de gelijktijdige interactie van leerlingen. Hiermee wordt direct het
voordeel boven traditioneel onderwijs zichtbaar. In traditioneel onderwijs wordt meestal om de beurt
gesproken. De leerkracht stelt een
vraag, een leerling antwoordt, een
andere leerling reageert hierop, vervolgens weer de leerkracht of een
andere leerling. Dit is een seriële
structuur: er is één persoon aan het
woord. In een klas van 25 leerlingen
is dat slechts 4%. Bij coöperatief leren worden steeds simultane structuren gebruikt, structuren waarin kinderen gelijktijdig over de leerstof
spreken. Als kinderen in tweetallen
met elkaar over een mogelijke oplossing praten is al gauw 50% van de
leerlingen mondeling actief.
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Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Om de opdracht uit te kunnen voeren, moet elk teamlid afzonderlijk
een bijdrage leveren. Leerlingen zijn
afhankelijk van elkaar voor het uitvoeren van de opdracht. De inspanningen van de individuele leerling
komt de groep ten goede. De leerkracht geeft opdrachten met een
groepsdoel. Bijvoorbeeld:
- maak gezamenlijk een werkstuk
over…;
- lees ieder een deel van een tekst en
vertel de ander over de inhoud;
- bereid samen een presentatie voor
waarbij je de rollen verdeelt.

model van directe instructie waarbij de leerkracht de
leeractiviteiten van de leerling ondersteunt en in een
gewenste richting stuurt, is een model dat in het basisonderwijs bekend is geworden. Het coöperatief leren
kan daarin een plaats krijgen. Het directe instructiemodel kent een aantal fasen:
- terugblik;
- presentatie;
- begeleide inoefening;
- zelfstandige verwerking;
- terugkoppeling;
- periodieke terugblik.
In het directe-instructiemodel is het vooral de leerkracht die de motor is van onderwijsleerprocessen. In
elk van de fasen van het directe-instructiemodel is het
mogelijk leerlingen een actieve rol te geven.Tijdens de
terugblik kan een samenvatting van voorafgaande stof
worden gegeven, kan de voorkennis opgehaald worden
en kan oriëntatie op de nieuwe stof plaatsvinden.
Leerlingen kunnen in groepjes bespreken wat ze al over
het onderwerp weten en wat ze van de komende les verwachten en ze noteren dat in trefwoorden. Daarna
vindt informatie-uitwisseling plaats. Tijdens de presentatie legt de leerkracht de nieuwe kennis uit en maakt
deze inzichtelijk. Leerlingen kunnen in groepjes op
zoek gaan naar antwoorden op vragen van de leerkracht, samen aanwijzingen toepassen en samen korte
opdrachten uitvoeren. Tijdens de begeleide inoefening
oefent de leerling onder nauwgezette begeleiding van
de leerkracht de stof of vaardigheid in. Ook in deze fase
kunnen coöperatieve werkvormen worden toegepast.
Gedurende de fase van zelfstandige verwerking leren de
kinderen de stof verwerken of toepassen, waarbij de rol
van de leerkracht meer naar de achtergrond verschuift.
In heterogene groepen kunnen leerlingen elkaar helpen
en ondersteunen. Deze fase van terugkoppeling eindigt
met een reflectiemoment waarin een terugblik plaatsvindt op het cognitieve doel en het sociale doel. Na
enkele lessen, bijvoorbeeld vlak voor een toets kan er
ook een moment ingebouwd worden waarbij er een
periodieke terugblik wordt ingelast. Kinderen kunnen in
groepen elkaar vragen stellen, elkaar aanvullen, elkaar
helpen bij eventuele moeilijke onderdelen die nog eens
worden herhaald.
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Zoek de valse
Vier leerlingen die gezamenlijk in een team zitten,
schrijven ieder afzonderlijk drie stellingen op. Twee
ervan kloppen, de andere niet. Een leerling van ieder
team staat op en leest zijn stellingen voor. Zonder met
anderen te overleggen schrijft elk teamlid een stelling
op die niet waar is. De teamleden overleggen en komen
tot overeenstemming welke stelling niet waar is.
Zij vertellen de onjuiste stelling. De leerling die de
stelling inbracht geeft aan welke stelling de onjuiste
was. Als het team het goed geraden heeft, klapt de
inbrenger van de stelling voor het team. Indien het
team het niet goed heeft geraden, klapt het team voor
de inbrenger.
Tafelrondje per tweetal
Bij tafelrondje per tweetal of tafelrondje per team leveren de leerlingen om beurten een schriftelijke bijdrage.
Gewoonlijk is er 1 pen en 1 stuk papier. De pen en
papier gaan letterlijk de tafel rond. Een leerling levert
zijn bijdrage en geeft pen en papier door aan de leerling links van hem. Bij tweetallen introduceren we
schoudermaatje of oogmaatje. De leerkracht vraagt ter
evaluatie naar de gevonden antwoorden van enkele
koppels.
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DIDACTISCHE STRUCTUREN
In schooljaar 2002-2003 heeft het
team van de Jan LigthartschoolRendierhof in samenwerking met
de Stichting Onderwijsbegeleiding
Midden-Brabant een studiedag
besteed aan een oriëntatie op
coöperatief leren. Tijdens deze
oriëntatiedag maakte de school kennis met een aantal didactische structuren. Deze oriëntatiedag was voor
het team zo inspirerend dat besloten
is gedurende 2 tot 3 jaar teamgerichte scholing te volgen op het
gebied van coöperatief leren.
In schooljaar 2003-2004 is de
school met coöperatief leren gestart
in de groepen 4 t/m 8.
Hieronder worden enkele didactische structuren besproken die in het
startjaar zijn ingevoerd. Voor de
beschrijving van de didactische
structuren is gebruik gemaakt van
het boek Structureel coöperatief leren
(Kagan, S., Middelburg, RPCZ,
2003).
Tweegesprek op tijd
Leerlingen werken in tweetallen. Ze
vertellen gedurende een tevoren
vastgestelde tijd iets over een onderwerp, terwijl de partner luistert.
Daarna worden de rollen omgedraaid. De leerkracht bepaalt een
onderwerp en geeft aan hoeveel tijd
er is.
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Tweetal coach
In tweetallen werken de kinderen
om de beurt schriftelijk aan een antwoord op een vraag of oplossing van
een probleem. Leerling 1 geeft antwoord en leerling 2 observeert en
bevestigt of coacht. De leerkracht
wijst aan welke leerlingen samenwerken en licht de werkwijze en
opdracht toe. Leerlingen werken in
tweetallen.
Om de beurt maken de leerlingen
een opgave terwijl de andere leerling (de helper) observeert en indien
nodig hulp verleent. Het is belangrijk dat de leerling die de opdracht
maakt hardop denkt zodat de helper
weet op welke manier hij de
opdracht aanpakt. Als de opdracht
goed is geeft de helper een compliment, indien het niet goed is helpt
hij. De leerkracht vraagt na afloop
van de oefening enkele tweetallen
naar de manier van samenwerking
en het maken van de opdracht. De
leerkracht kan ervoor kiezen de antwoorden daarna klassikaal na te
bespreken of de werkbladen van de
duo’s daarna zelf te corrigeren.

Tweegesprek op tijd
In groep 4 hebben de kinderen verkeersles. Op een ‘praatplaat’ in de verkeersmethode staan onveilige verkeerssituaties
afgebeeld. De tafeltjes van de leerlingen staan opgesteld in
groepjes van vier. Leerlingen die naast elkaar zitten vormen
‘schoudermaatjes’ en leerlingen die tegenover elkaar zitten
vormen ‘oogmaatjes’. Alle kinderen gaan nu werken met hun
schoudermaatje. De leerkracht legt uit dat de nummers 1 en 3
hun verkeersboek pakken. Per tweetal is er dus één boek op
tafel. ‘Met je schoudermaatje ga je bekijken welke dingen niet
veilig zijn in het verkeer. De nummers 1 en 3 beginnen. De tijd
is voorbij als je de trompetten hoort.’ (Op de computer is door
de ICT-leerkracht van de school een tijdklokje gezet. Als de
ingestelde tijd voorbij is klinkt er trompetgeschal.) ‘De nummers 2 en 4 vertellen kort wat ze hebben gehoord aan hun
schoudermaatje. Daarna wisselen we en gaan de nummers 2
en 4 een aantal dingen vertellen die ze op de plaat zien en die
onveilig zijn in het verkeer.’ De kinderen met nummer 1 en 3
pakken op het teken van de leerkracht hun verkeersboeken en
zoeken de goede bladzijde op. De leerkracht start op de computer een tijdklokje dat groot in beeld verschijnt. De leerkracht
stelt de tijd in. De klok loopt. Alle kinderen met nummer 1 en
3 vertellen aan hun maatje de onveilige verkeerssituaties die
ze ontdekken. Na drie minuten klinkt het geluid van trompetten en zien de leerlingen de klok op 00.00 staan. De nummers
2 en 4 vertellen nu kort aan de schoudermaatjes wat ze hebben gehoord. Dan geeft de leerkracht het startteken en de
nummers 2 en 4 starten met vertellen. De klok wordt weer
ingesteld op drie minuten.
Tijdens deze verkeersles is de coöperatieve werkvorm ‘tweegesprek op tijd’ geïntegreerd in het directe-instructiemodel. In
de fase van oriëntatie zien we hier dat kinderen gezamenlijk
zich actief oriënteren op het onderwerp van de verkeersles. In
plaats van maar enkele kinderen het woord te geven, zorgt
deze leerkracht voor een grote actieve deelname van alle leerlingen en een hoge mate van betrokkenheid. Deze lesfase
duurde slechts 10 minuten.
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daarvoor na slechts één jaar coöperatief leren nog te
weinig aanwijzingen.
- Kinderen leren betere relaties aan te knopen met kinderen die toevallig niet hun vriendje of vriendinnetje
zijn. Je leert immers in diverse samenstellingen gedurende een jaar samen te werken.
- Kinderen hebben geleerd om ook elkaar om hulp te
vragen en elkaar hulp te geven.
- Met name in de bovenbouwgroepen hebben leerlingen discussietechnieken geleerd om in een groepje een
compromis te sluiten.
- Kinderen geven aan het gewoon heel leuk te vinden.
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De auteur is intern begeleider van de Jan
Ligthartschool-Rendierhof in Tilburg.
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Voor het team van de Jan Ligthartschool-Rendierhof
een bemoedigende uitkomst!
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NA EEN JAAR
Het team van de Jan Ligthartschool
had de verwachting dat coöperatief
leren de interactie tussen leerlingen
zou verbeteren en zo het leren van
kinderen zou verbeteren. Ook werd
verwacht dat het coöperatief leren
een bijdrage zou leveren aan de verbetering van het pedagogisch klimaat. Na een eerste jaar coöperatief
leren kunnen de conclusies slechts
bescheiden zijn. Er is immers nog
een heel traject te gaan. Vanuit
diverse evaluaties met leerkrachten
en kinderen komt het volgende
beeld naar voren.
- Door gebruik van didactische
coöperatieve structuren ontstaat
er meer afwisseling van werkvormen binnen een les.
- Kinderen hebben een groter aandeel in de wijze waarop kennis
wordt verworven.
- Door gebruik van coöperatief
leren zijn de kinderen veel actiever betrokken bij een les.
- In aanvang kost het toepassen van
didactische structuren in een les
veel aandacht en energie van de
leerkracht. Geleidelijk aan verloopt die toepassing voor leerlingen en leerkrachten steeds meer
vanzelf.
- De oefenmomenten binnen een
coöperatieve les zijn vaak effectiever in vergelijking tot het individueel oefenen in een meer traditionele aanpak.
- Hoewel een deel van de leerkrachten aangeeft dat zij ervaren
dat door het toepassen van coöperatief leren de leerprestaties ook
daadwerkelijk verbeteren, zijn

