De sleutel tot succesvol teamwerk!
Het werken met Coöperatieve Leerstrategieën zorgt voor een ware ommekeer in het onderwijs. Wereldwijd werken nu duizenden leraren met Genummerde Koppen Bij Elkaar, TafelRondje, Drie Stappen Interview en nog vele andere didactische structuren. De resultaten zijn verbluffend. Schoolse prestaties gaan
omhoog, onderlinge relaties tussen leerlingen verbeteren, hogere denkvaardigheden worden ontwikkeld
en het pedagogische klimaat op de school kenmerkt zich door een veilige en zorgzame leeromgeving.
De talrijke suggesties en ideeën uit dit boek maken het de leraar nog makkelijker om de deur naar het
werken met Coöperatieve Leerstrategieën wijd open te zetten.

U heeft het meest omvattende en populaire boek in handen waarmee u dé coöperatieve leraar aller tijden
wordt.
ISBN 978-94-6118-001-8
www.bazalt.nl

Coöperatieve
Leerstrategieën
Dr. Spencer Kagan
& Miguel Kagan

Research, principes
en de praktische uitwerking

Dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan

U...
• ontdekt de kracht van het werken met didactische structuren in elke les.
• brengt de beste theorie en researchresultaten in praktijk.
• zorgt dat elke leerling betrokken is bij de les.
• organiseert coöperatieve werkstukken en presentaties die elke leerling enthousiast maken.
• vervangt groepscijfers en onderlinge competitie door meer positieve en motiverende alternatieven.
• begrijpt waarom de tegenwoordige leerlingen zo goed reageren op het werken met Coöperatieve Leerstrategieën.
• ontdekt de zeven sleutels tot succesvol leren.
• implementeert de vier basisprincipes GIPS.
• bouwt een breinvriendelijke leeromgeving op met de tientallen beschreven Breinschakels.
• spaart tijd en verhoogt de resultaten met tientallen beproefde managementtechnieken.
• ervaart dat lesgeven met Coöperatieve Leerstrategieën u en uw leerlingen veel plezier geeft.
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2. Wat zegt de research?
Even spieken
In dit nieuwe millennium worden we

• Experimenteel
onderzoek naar
Coöperatieve Leerstrategieën 2.2

weliswaar met talloze gigantische problemen geconfronteerd, maar het is tevens een
spannende tijd in de geschiedenis van het onderwijs. Tot
voor kort konden leraren slechts vertrouwen op onderwijsmethoden waarvan ze dachten dat ze goed waren. Dat wil
niet zeggen dat er niet goed werd lesgegeven, want dat was
zeer zeker het geval. Nu kunnen we echter vol vertrouwen zeggen: We weten wat werkt.

We weten hoe we leerlingen kunnen helpen om beter te presteren op school. We weten
hoe we de kloof kunnen dichten tussen prestatieverschillen tussen leerlingen. We weten
wat we kunnen doen om de multiculturele verhoudingen op school te verbeteren. In deze
op onderwijs en wetenschap gerichte maatschappij hebben we talloze onderzoeksresultaten verzameld. De cijfers zijn binnen en het resultaat is: Coöperatieve Leerstrategieën
vormen de meest effectieve onderwijsvernieuwing die gelijktijdig inspeelt op de problematiek en de vele veranderingen op school en in onze maatschappij.
Uit de mond van zulke onverschrokken voorvechters van de Coöperatieve Leerstrategieën
als wij klinkt het misschien aanmatigend om te zeggen dat we oplossingen in huis hebben
voor alles wat er maar mis is met het onderwijs, maar toch durven we dat te stellen. Dat beweren we echter niet zomaar. Als hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië
voerde ik grootschalige onderzoeken uit naar Coöperatieve Leerstrategieën, met overweldigende resultaten. We stuitten op ongekende positieve uitkomsten. Honderden studies
ondersteunden onze bevindingen. De resultaten van het baanbrekende onderzoek dat
het gebruik van Coöperatieve Leerstrategieën ondersteunt zijn gepresenteerd in het toonaangevende boek over research naar Coöperatieve Leerstrategieën Learning to Cooperate,
Cooperating to Learn , mede geredigeerd door mij en andere vooraanstaande personen op
het terrein van Coöperatieve Leerstrategieën. In dat boek zijn honderden empirische onderzoeken beschreven, waaruit blijkt dat Coöperatieve Leerstrategieën één van de meest
uitgebreid onderzochte onderwijsinnovaties allertijden is.

Coöperatieve
Leerstrategieën
vormen één van
de meest uitgebreid onderzochte onderwijsinnovaties
allertijden. De
resultaten spreken voor zich.

Mijn onderzoeken en ervaringen lieten er wat mij betreft geen enkele twijfel over bestaan
dat het invoeren van Coöperatieve Leerstrategieën de meest effectieve manier was om een
breed veld van gewenste onderwijsdoelen te bereiken. Het was tijd om een keuze te maken: Blijf ik verbonden aan de universiteit om nog meer onderzoek te doen naar de positieve invloed van werken met Coöperatieve Leerstrategieën? Of ga ik weg om me in te zetten
voor leraren, scholen en besturen en hun te laten zien hoe goed Coöperatieve Leerstrategieën werken? Het was een moeilijke beslissing om de universiteit te verlaten, maar ik wist
dat dit voor mij de beste manier was om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij.
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Van alle onderwijsvernieuwingen die we voor
dit boek hebben onderzocht, zorgen Coöperatieve Leerstrategieën voor de beste en
grootste empirische basis.
Ellis & Fouts
Na mijn vertrek uit het onderzoeksveld, wat inmiddels een leven lang geleden lijkt, ging ik coöperatieve didactische methoden ontwikkelen en begon
ik cursussen te geven. Het empirische onderzoek
werd echter onverdroten voortgezet en toonde aan
dat Coöperatieve Leerstrategieën de prestaties verbeteren en de kloof tussen goede en zwakke leerlingen verkleinen. Coöperatieve Leerstrategieën staan
nog steeds in de voorhoede van op onderzoek gebaseerde onderwijsmethoden. In een uitgebreid
overzicht van de research naar onderwijsvernieuwingen verklaarden Ellis & Fouts: “Van alle onderwijsvernieuwingen die we voor dit boek hebben
onderzocht, zorgen Coöperatieve Leerstrategieën
voor de beste en grootste empirische basis”. Er zijn
nieuwe en andere soorten onderzoek die Coöperatieve Leerstrategieën ondersteunen, waarin Coöperatieve Leerstrategieën van Kagan nu ook bij naam
en toenaam worden genoemd. Naast de vroege empirische onderzoeken van sociale wetenschappers
om Coöperatieve Leerstrategieën te toetsen op effectiviteit, stromen er succesverhalen uit de praktijk
binnen, afkomstig van leraren, scholen en besturen.
In dit hoofdstuk willen we een overzicht geven van
het empirische onderzoek dat naar Coöperatieve
Leerstrategieën is gedaan. Vervolgens behandelen
we de veelbelovende nieuwe onderzoeken. Dankzij

Coöperatieve Leerstrategieën kunnen we de toekomst hoopvol tegemoet zien. U hoeft ons niet op
ons woord te geloven. De feiten spreken voor zich.

Experimenteel onderzoek naar
Coöperatieve Leerstrategieën
Honderden laboratorium- en veldonderzoeken
tonen aan dat het werken met Coöperatieve Leerstrategieën een positieve invloed heeft op de sfeer
in de groep, het gevoel van eigenwaarde van de
leerlingen, hun empathie, zelfbewustzijn en het
vermogen om rollen te spelen, de tijd die de leerlingen doorbrengen met daadwerkelijk studeren,
hun aanwezigheid, acceptatie van mede-leerlingen,
en hun plezier in school en het leren. Voordat we u
een korte samenvatting van deze resultaten geven,
gaan we kijken hoe Coöperatieve Leerstrategieën
vier belangrijke knelpunten aanpakken.

Knelpunt 1
Uitmuntendheid:
verbeterde schoolresultaten
Letterlijk honderden studies tonen aan dat werken
met Coöperatieve Leerstrategieën in betere prestaties resulteert dan de traditionele methoden. Coöperatieve Leerstrategieën doen het bij alle leeftijden, niveaus en vakken en bijna alle taken veel beter
dan de competitieve en individuele leerstrategieën.
Om vast te stellen welke op onderzoek gebaseerde
onderwijsstrategieën een positieve invloed hebben
op de prestaties, gaf Robert Marzano een overzicht
van de resultaten van verschillende meta-analyses
van Coöperatieve Leerstrategieën. Een meta-ana-

Werken met Coöperatieve Leerstrategieën pakt vier knelpunten aan
1. Het knelpunt van de prestaties
Honderden onderzoeken tonen aan dat Coöperatieve Leerstrategieën de prestaties verbeteren op
alle niveaus en op het gebied van elke leerstofinhoud.
2. Het knelpunt van de grote verschillen in prestaties
Coöperatieve Leerstrategieën bevorderen de schoolprestaties, met name voor leerlingen uit
minderheidsgroeperingen en zwakke leerlingen, waarmee de kloof tussen goed en slecht
presterende leerlingen kleiner wordt en gelijke kansen in het onderwijs worden bevorderd.
3. Het knelpunt van de etnische verhoudingen
Coöperatieve Leerstrategieën verbeteren de interactie tussen verschillende etnische groeperingen,
zorgt ervoor dat er meer vriendschappen worden gesloten tussen leerlingen van verschillende culturen en vervangt racisme door begrip en empathie.
4. Het knelpunt van de sociale vaardigheden
Coöperatieve Leerstrategieën verbeteren de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden; er is een schrijnend tekort aan deze vaardigheden in onze maatschappij, hoewel er op de
arbeidsmarkt van de 21e eeuw wanhopig behoefte aan is.
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lyse verwijst naar een verzameling technieken om
een groot aantal onderzoeken kwantitatief samen
te voegen. Over honderden studies, vergeleken met
strategieën waarin leerlingen met elkaar concurreren dan wel individueel werken, hebben Coöperatieve Leerstrategieën een effectgrootte van .78. Dat
is een gemiddelde winst van 28 percentielpunten
voor leerlingen in coöperatieve groepen. Anders
gezegd, als een leerling die in de traditionele groep
50 punten scoort overgeplaatst zou worden naar
een coöperatieve groep, zou die leerling gemiddeld
78 punten scoren. Het aantal onderzoeken, evenals
de omvang en consequentheid van de bevindingen, wijst uit dat Coöperatieve Leerstrategieën een
van de beste methoden zijn om de prestaties te verhogen.

Van alle methodieken die met groepjes
leerlingen werken is de aanpak met
Coöperatieve Leerstrategieën de meest
flexibele en de sterkste.

evenredig zou verhogen, zou de kloof blijven bestaan. De vraag is: Vermindert het werken met
Coöperatieve Leerstrategieën de prestatiekloof tussen leerlingen? Krijgt iedereen gelijke kansen als het
om de onderwijsresultaten gaat? Uit vier gecontroleerde experimentele onderzoeken, waarin onderzoek werd gedaan naar de vorderingen van leerlingen in traditionele en coöperatieve groepen, blijkt
dat leerlingen uit culturele minderheden veel meer
baat hadden bij een aanpak met Coöperatieve Leerstrategieën dan andere leerlingen. Het is van belang
om hierbij aan te merken dat uit elk van deze onderzoeken blijkt dat de aanzienlijke prestatieverbeteringen van leerlingen uit culturele minderheden
in coöperatieve groepen niet ten koste gaan van de
andere leerlingen... ook de prestaties van hen verbeterden aanzienlijk meer in de coöperatieve lessen
dan in de traditionele manier van lesgeven.
We stuitten op vergelijkbare opvallende resultaten
in onze eigen onderzoeken. In de vier casestudies in
de bijlagen achterin in dit boek (zie pagina B1 t/m
B5 ) bespreken we enkele voorbeelden.

Marzano, Pickering & Pollock

Coöperatieve Leerstrategieën
verbeteren de schoolresultaten
Deze onderzoeken vatten honderden studies samen waarin is aangetoond dat het
gebruik van Coöperatieve Leerstrategieën
tot positieve schoolresultaten leidt:
• Hall
• Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson &
Skon
• Lipsey & Wilson
• Marzano, Pickering & Pollock
• Slavin
• Slavin, Sharan, Kagan, Hertz-Lazarowitz,
Webb & Schmuck
• Scheerens & Bosker
• Walberg

Knelpunt 2
Gelijke kansen:
De prestatiekloof verkleinen
Het feit dat het werken met Coöperatieve Leerstrategieën een verbetering van de schoolprestaties laat zien, wil nog niet meteen zeggen dat
het een oplossing biedt voor de prestatiekloof,
het grote verschil in prestaties tussen de leerlingen. Als het de prestaties van alle leerlingen

Er zijn mensen die sceptisch staan ten opzichte van
Coöperatieve Leerstrategieën, omdat ze bang zijn
dat de winst van de zwakke leerlingen ten koste
gaat van de goede leerlingen. Onderzoek wijst uit
dat het tegenovergestelde het geval is: goede leerlingen presteren beter bij Coöperatieve Leerstrategieën dan wanneer ze zelfstandig zouden werken.
Onderwijzen is leren. Ze krijgen meer inzicht in de
leerstof en verankeren hun kennis terwijl ze uitleg
geven aan anderen. Omdat hun status hierdoor
stijgt, zijn ook de goede leerlingen meer gemotiveerd om te leren. Uit onderzoeken naar tutoring
door mede-leerlingen blijkt dat leerlingen die als
tutor met zwak presterende leerlingen werken, vrijwel net zoveel winst boeken als hun tutee, zowel
wat schoolse prestaties betreft als in hun plezier om
naar school te gaan. Beide groepen vertonen aanzienlijke winst vergeleken met leerlingen die niet
meedoen aan tutoring. Meta-analyses van honderden onderzoeken naar tutoring leveren vergelijkbare bevindingen op: zowel de tutor als de tutee
boeken winst op het gebied van schoolresultaten,
hun houding ten opzichte van het leren en hun eigenwaarde.
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Iedereen leert meer met Coöperatieve Leerstrategieën, maar het brengt een aanzienlijke inhaalslag
met zich mee. Zwakke leerlingen pikken een graantje mee terwijl ze toekijken en luisteren hoe hun
sterkere groepsgenoten hardop nadenken en aldus
onbewust voordoen hoe ze een probleem oplossen.
Zwakke leerlingen krijgen op een bijna aanschouwelijke manier inzicht in de werking van de hersenen van hun tutor. Ze krijgen veelvuldig en onmiddellijk feedback terwijl ze problemen oplossen en
ideeën naar voren brengen.
Wat de redenen ook zijn, de aanzienlijke vooruitgang van zwakke leerlingen bij Coöperatieve Leerstrategieën is onze beste hoop om adequaat in te
spelen op twee problemen waarmee het onderwijs
te kampen heeft: de noodzaak om de prestatiekloof
te dichten en de noodzaak om de prestaties te verbeteren.

Knelpunt 3
Het verbeteren van
etnische verhoudingen

Jr. bewaarheid ... de leerlingen gingen hun vrienden
kiezen op basis van karakter en niet meer op basis
van huidskleur.

Loskomen van
etnische spanningen
De basisschool Lincoln Elementary School
in Long Beach, Californië, heeft een leerlingenpopulatie van overwegend Afro-Amerikanen en Latijns-Amerikanen. Directeur Bob
Williams herinnert zich uit de tijd voordat de
school met Coöperatieve Leerstrategieën
begon te werken dat de twee groepen (en
andere) moeite hadden met onderlinge contacten. “Nadat we Coöperatieve Leerstrategieën hadden geïmplementeerd, hebben
we daar nooit meer iets van gemerkt. Onze
leerlingen mogen elkaar over het algemeen
wel, omdat ze zoveel samenwerken tijdens
de les. Er is tegenwoordig heel weinig polarisatie van groepen,” aldus de heer Williams.

Een andere bevinding die consequent terugkeert
in het onderzoek naar Coöperatieve Leerstrategieën, is de verbeterde relatie tussen leerlingen uit
verschillende culturen. Ook de bevindingen op het
gebied van multiculturele verhoudingen uit mijn eigen onderzoek waren indrukwekkend. Tijdens ons
werk op gedesegregeerde scholen met ongeveer
gelijke aantallen zwarte, blanke en van oorsprong
Latijns-Amerikaanse leerlingen zagen we hoe de
kloof tussen de verschillende rassen steeds groter
werd in het traditionele systeem. In eerste instantie
waren de kinderen over het algemeen kleurenblind
wat dit betreft. Ze baseerden hun vriendschappen
niet op huidskleur. Naarmate ze langer op school
zaten, nam het racisme echter toe. In de groepen
vier tot en met zes constateerden we dat kinderen
van hetzelfde ras aardiger tegen elkaar waren dan
tegen anderen. In groep zeven tot en met de brugklas groeide de smalle scheidslijn tussen de rassen
uit tot een enorme kloof en werd het bijna een
voorwaarde voor hechte vriendschappen om tot
hetzelfde ras te horen. Onze bevindingen vormden
een bevestiging van een fenomeen dat veel leraren
welhaast als vanzelfsprekend beschouwen. Naarmate de leerlingen ouder worden, scheiden ze zich
af in kliekjes, groepjes en bendes van hetzelfde ras.
Rassenvooroordelen, wantrouwen en zelfsegregatie zijn goed gedocumenteerd.

Een uitgebreid onderzoek naar etnische verhoudingen resulteerde in vergelijkbare resultaten. Johnson
& Johnson halen 177 onderzoeken aan, uitgevoerd
sinds de jaren 1940, waaruit blijkt dat vergeleken
met competitieve en individuele structuren, cooperatieve ervaringen de interpersoonlijke aantrekkingskracht in hogere mate
bevorderen.
Ze wijzen met name op 53
vergelijkende onderzoeken naar het relatieve
effect van coöperatieve
versus competitieve
interacties op het gebied
van interpersoonlijke multiculturele relaties.
Zij concluderen dat
coöperatieve ervaringen
leidden tot beduidend
betere relaties tussen
blanken en leden van
een minderheidsgroepering dan
competitie. (effectgrootte = .54).

Leerlingen in coöperatieve groepen gedroegen
zich daarentegen heel anders. Ras werd niet meer
gezien als de voorwaarde voor een hechte vriendschap en was het ook niet langer de basis waarop
vriendschappen werden gesloten. Nadat ze langere
tijd coöperatief hadden gewerkt in raciaal gemengde groepjes, werd de droom van Martin Luther King

Slavin geeft een overzicht van de research naar Coöperatieve Leerstrategieën en de relaties tussen de
verschillende groeperingen. De bevindingen wijzen uit dat Coöperatieve Leerstrategieën leiden tot
betere etnische verstandhoudingen, multiculturele
vriendschappen (zowel losjes als hecht) en minder
slechte cijfers gebaseerd op rassenverschillen.
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Wij zitten gevangen in een netwerk van
onderlinge afhankelijkheid, verbonden in het
ene weefsel van onze gezamenlijke toekomst.
Wat de een direct aangaat, gaat allen indirect aan.
Martin Luther King, Jr.

Vergeleken met leerlingen in het traditionele onderwijs vertoonden leerlingen van groep vier tot
de derde klas van het voortgezet onderwijs een
stijging van 37,9 procent als het erom ging een
leerling van een andere cultuur aan te merken als
vriend(in). Dat is een aanzienlijke stijging, maar wat
het nog belangrijker maakt is dat dit de resultaten
waren van een vervolgonderzoek dat is uitgevoerd
in het jaar nadat de leerlingen waren ingedeeld in
coöperatieve groepen. Ziegler concludeerde tevens
dat de verbeterde multiculturele verhoudingen tien
weken later nog stand hielden. Coöperatieve Leerstrategieën, als ze gebruikt worden voor korte termijnonderzoeken naar een bepaald onderwerp die
soms slechts enkele weken duren, hebben een bewezen significant positief resteffect op de multiculturele verhoudingen, dat veel langer aanhoudt dan
de duur van het onderzoek.

Zonder Coöperatieve Leerstrategieën hebben
we slechts desegregatie, ten gevolge van de
zelfsegregatie van de leerlingen. Met Coöperatieve Leerstrategieën komen we tot waarachtige integratie.
Afro-Amerikaanse, Anglo-Amerikaanse, LatijnsAmerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse leerlingen
hebben allen een andere achtergrond en cultuur en
ze wonen vaak in andere wijken met andere economische en familiestructuren. Als het schoolsysteem competitief is ingericht en er weinig interactie
plaatsvindt tussen groepsgenoten, met wie zullen
ze dan banden aangaan in de pauze en na schooltijd? Het is niet meer dan logisch dat ze zich aangetrokken voelen tot degene met wie ze het meeste
gemeen hebben. Er zijn sterke biologische en sociologische krachten actief die een harmonieuze
integratie op school en in onze maatschappij tegenwerken. Maar met Coöperatieve Leerstrategieën op
school gaan de leerlingen vrijelijk en op gelijke voet
met elkaar om, waarmee ware integratie een realiteit wordt op onze scholen.

Bij Coöperatieve Leerstrategieën werken leerlingen
in gemengde groepjes. Tijdens de TeamBouwers leren de leerlingen elkaar goed kennen en krijgen ze
waardering voor elkaar. Ze debatteren met elkaar
en discussiëren over elkaars standpunten. Ze leren
elkaar begrijpen en kunnen zich beter in elkaar inleven, al gaat het om iemand van een ander ras of
een andere cultuur. Groepsleden breken de oppervlakkige stereotypen af en leren elkaar kennen als
mens. Multiculturele spanningen maken plaats voor
teamwerk en vriendschappen.

Knelpunt 4
De socialisatiekloof opheffen
De socialisatiekloof kan in één zin worden samengevat: persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden
worden steeds belangrijker in onze maatschappij,
maar ze verdwijnen ten gevolge van grote sociale
veranderingen. Coöperatieve Leerstrategieën vormen een tegenwicht voor deze tendens.
Begrip, inlevingsvermogen,
bereidheid tot samenwerking
Coöperatieve Leerstrategieën zijn effectiever dan
niet-coöperatieve alternatieven voor het ontwikkelen van begrip, aannemen van rollen, compassie
en inlevingsvermogen. Onderzoek wijst uit dat coöperatieve ervaring de ontwikkeling stimuleert van
het vermogen om de cognitieve en emotionele perspectieven van anderen te begrijpen. Dat is makkelijk te begrijpen. Als leerlingen zelfstandig aan
het werk zijn, vindt er weinig interactie met anderen plaats en doen zich weinig kansen voor om de
groepsgenoten te leren kennen en inzicht te krijgen
in hun gevoelens en ideeën over bepaalde zaken.
Een open dialoog is een essentieel onderdeel van
de Coöperatieve Leerstrategieën en van veel didactische structuren. Gelijk/Ongelijk, Samenvat Signaal
en Doe Mij Na zijn bijvoorbeeld expliciet ontworpen
om vaardigheden zoals perspectief nemen te ontwikkelen. Het vermogen om de behoeften en perspectieven van anderen te begrijpen ligt aan de basis van tolerantie, empathie en morele ontwikkeling.
In competitieve situaties ontwikkelen leerlingen
al gauw negatieve stereotypen en stoppen ze hun
groepsgenoten in een bepaald hokje, waar ze niet
zo snel op terugkomen. In de coöperatieve groep
daarentegen werken leerlingen samen en leren ze
elkaar beter kennen, met alle persoonlijke nuances.
Ze ontwikkelen een accuratere en gedifferentieerde kijk op mensen. Het is lastig om een negatieve
houding, stereotiep gedrag en ideeën over anderen
vast te houden als er zoveel bewijzen zijn van het
tegendeel.
Het staat buiten kijf dat leerlingen die samenwerken
in de groep coöperatiever worden. Research staaft
deze verklaring met talrijke onderzoeken die con-
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cluderen dat Coöperatieve Leerstrategieën leiden
tot behulpzaamheid, vriendelijkheid en coöperatief
gedrag. Er zijn geen onderzoeken die uitwijzen dat
non-coöperativiteit leidt tot coöperatief gedrag.
Iemand aardig vinden
en aardig gevonden worden
Coöperatieve Leerstrategieën zetten leerlingen in
een team en verhogen het interpersoonlijke contact; dat houdt in dat de leerlingen samenwerken
om één en hetzelfde doel te bereiken en het hulp
bieden en complimenten geven bevorderd wordt.
Onderzoek wijst uit dat door Coöperatieve Leerstrategieën de onderlinge aantrekkingskracht wordt
verhoogd. De leerlingen beschouwen meer groepsgenoten als vriend en er zijn minder leerlingen met
wie ze absoluut niet willen samenwerken. De leerlingen hebben het gevoel dat ze door meer groepsgenoten aardig gevonden worden. Onderzoek naar
acceptatie van verstandelijk en emotioneel beperkte leerlingen toont aan dat Coöperatieve Leerstrategieën tot een betere acceptatie en meer waardering
leiden en dat leerlingen met een beperking in het
reguliere onderwijs minder snel worden genegeerd
of gepest.
Dankzij Coöperatieve Leerstrategieën wordt de
school een stabiele surrogaatmaatschappij, waarin
pro-sociale waarden en vaardigheden worden gekoesterd en ontwikkeld.

Nog meer positieve uitkomsten
Coöperatieve Leerstrategieën versterken de communicatieve vaardigheden, is opbouwend voor het
gevoel van eigenwaarde en zelfdiscipline, verhoogt
de motivatie van de leerlingen, vermindert ordeproblemen en bevordert de cognitieve ontwikkeling.
Communicatieve en taalverwervingsvaardigheden
Communicatie met teamleden is een kwaliteitsmerk
van Coöperatieve Leerstrategieën. In de traditionele
groep werken de leerlingen alleen en worden ze geacht hun mond te houden, tenzij ze een beurt krijgen. Alleen de leraar mag aan het woord zijn en heel
af en toe een van de leerlingen. In een coöperatieve
omgeving werken leerlingen met taal om vragen te
stellen en te beantwoorden, hulp te vragen of aan
te bieden, standpunten toe te lichten, meningen
te uiten, te argumenteren, te debatteren en te onderhandelen. De leerlingen communiceren meer,
vaker en op meerdere manieren, ze gebruiken taal
in elk team en in de hele groep. De communicatie is
functioneel en er wordt actief geluisterd. Veel didactische structuren, zoals TweeGesprek Op Tijd en Drie
Stappen Interview zijn speciaal ontwikkeld voor een
maximale toepassing van mondelinge communicatie, waarbij er nauwlettend op wordt toegezien dat
iedere leerling de gelegenheid krijgt om te praten
en te luisteren.

Als Nederlands voor onze leerlingen de tweede taal
is, hebben we methoden nodig om taalverwerving
te stimuleren. Onderzoek toont aan dat leerlingen
die een nieuwe taal leren, eerder bereid zijn om deel
te nemen en vol te houden in een coöperatieve omgeving dan in een competitieve omgeving. Coöperatieve Leerstrategieën zijn met name effectief voor
het ontwikkelen van taalvaardigheden voor autochtone leerlingen en voor leerlingen met Nederlands
als tweede taal.
Eigenwaarde, zelfbewustzijn
Mensen met een sterk gevoel van eigenwaarde,
koesteren veelal minder vooroordelen en hebben
minder emotionele problemen, zijn minder sociaal gehandicapt en minder gevoelig voor druk van
leeftijdsgenoten of andere sociale factoren. Ze zijn
meer geneigd om door te zetten in geval van tegenslag en door de bank genomen vinden ze andere mensen wel aardig. Meta-analyse wijst uit dat
coöperatieve ervaringen verband houden met een
sterk gevoel van eigenwaarde.
Diverse onderzoeken concluderen dat leerlingen
in coöperatieve groepen meer gemotiveerd zijn en
zelfbewust, dat wil zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun succes (of hun falen). Coöperatieve Leerstrategieën
geven leerlingen het gevoel dat ze de kans hebben
om succesvol te zijn (ze krijgen meer begeleiding
en steun van leeftijdgenoten), en deze verwachting
van succes draagt bij aan reëel succes, wat op zijn
beurt de verwachtingen weer doet stijgen.
Verhoogde motivatie
Uiteenlopende onderzoeken naar de mate van
motivatie van leerlingen en hun plezier in school
tonen aan dat leerlingen de voorkeur geven aan
Coöperatieve Leerstrategieën boven andere manieren van leren. Een onderzoek naar landgrens of
regio overschrijdende leerlingengroepen wees uit
dat leerlingen in diverse etnische groeperingen een
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gezamenlijke voorkeur hebben voor Coöperatieve
Leerstrategieën. Leerlingen van groep zeven van
scholen in de stad en in de buitenwijken kozen voor
werken met Coöperatieve Leerstrategieën (73%)
boven zelfstandig werken (15%) en competitief
werken (22%). Research toont aan dat Coöperatieve
Leerstrategieën leiden tot:
• Meer taakgerichte tijd
• Plezier in school
• Verhoogde motivatie
• Verhoogde aandacht
Minder ordeproblemen
Wellicht omdat ze zich meer betrokken voelen en
het leuker vinden op school, vertonen leerlingen in
coöperatieve groepen minder vaak storend gedrag.
Coöperatieve Leerstrategieën leiden tot:
• Minder schorsingen
• Minder leerlingen worden de les uitgestuurd
Cognitieve ontwikkeling en
hogere denkvaardigheden
Uitgebreide theorie en research ondersteunen de
conclusie dat Coöperatieve Leerstrategieën de hogere denkvaardigheden bevorderen. De talrijke
manieren waarop Coöperatieve Leerstrategieën de
hogere denkvaardigheden stimuleren zijn samengevat in een klassieker op dat gebied, Enhanced
Thinking through Cooperatieve Learning. Vele empirische onderzoeken tonen aan dat werken met
Coöperatieve Leerstrategieën de kwaliteit verbetert
van moreel en kritisch redeneren, het ontwikkelingsniveau van denken, metacognitie, de kwaliteit van
probleemoplossend werken, creativiteit en sociaal
perspectief nemen. Hieronder gaan we dieper in op
enkele van deze wetenschappelijke onderzoeken.
Cognitieve en morele ontwikkeling
Als er interactie plaatsvindt tussen leerlingen, wisselen ze nieuwe informatie en nieuwe manieren van
denken over die informatie uit. In dat proces worden ze opgetild naar een cognitief raamwerk van
een hoger niveau – ze komen op het punt waarop
de nieuwe informatie niet geassimileerd kan worden in hun oude belevingssysteem, dus moeten
ze zich aanpassen. Dat wil zeggen, ze komen een
stapje verder en gaan gedifferentieerder denken.
Talrijke onderzoeken tonen aan dat dit proces zich
voordoet bij het begrijpen van de wereld (de observatietaken van Piaget) en bij moreel redeneren
(Kohlbergs stadia van morele ontwikkeling). Zonder
directe instructie van conservatie of moreel redeneren stappen leerlingen van lagere denkniveaus over
naar hogere denkniveaus door het contact met anderen.
De reden waarom de cognitieve vaardigheden positief beïnvloed worden door sociale interactie, is
deels omdat tijdens interactie de leerlingen infor-

matie krijgen die niet strookt met de hunne, wat
hen motiveert om hun oplossingen te herzien. Een
interessante demonstratie hiervan is dat leerlingen
die niet in staat waren om conservatietaken op
de correcte manier op te lossen, onjuiste informatie kregen, die in strijd was met hun aanvankelijke
standpunt. Deze leerlingen maakten significante
vorderingen en soms zelfs opzienbarende vorderingen in een controletest. Enkele van deze leerlingen
bijvoorbeeld, die 0 punten op 18 scoorden op de
voortest, behaalden 16 en zelfs 18 van de 18 punten
in de controletest nadat ze de onjuiste interpretatie
hadden gekregen. Wat was er gebeurd? De tegenstrijdige visie dwong hen om hun aanvankelijke visie bij te stellen en tijdens dat proces kwamen ze uit
bij de juiste oplossing. Als er interactie plaatsvindt
tussen leerlingen, helpen ze elkaar op weg naar hogere denkvaardigheden.
Redeneerstrategieën
Leerlingen uit groep drie kregen een lijstje met
twaalf woorden in een willekeurige volgorde (drie
van elk: speelgoed, dieren, vruchten en kledingstukken), die ze op volgorde moesten zetten zodat ze
deze gemakkelijk uit het hoofd konden leren. Acht
van de negen coöperatieve groepen ontdekten en
gebruikten het vier categorieën-systeem; in de competitieve en individuele omstandigheden gebeurde
dat slechts één keer. Wat zeer belangwekkend is, is
dat de intelligentste en begaafdste leerlingen na de
coöperatieve interacties hogere denk- en redeneerstrategieën gebruikten dan nadat ze competitief of
zelfstandig aan een opdracht hadden gewerkt. Dat
impliceert dat deze verbeteringen niet slechts een
kwestie zijn van de goede leerlingen die strategieën
overdragen op de zwakkere leerlingen. Juist uit de
interactie van ideeën ontstonden oplossingen die
uitstaken boven alles wat iedereen alleen kon doen:
een topvoorbeeld van synergie.
Onderzoek naar didactische structuren
Als onderwijsorganisatie zijn wij bij Kagan primair
gericht op professionele ontwikkeling. Via onze diverse workshops voor leraren, opleidingen, trainingen, school- en bestuursbeleidsplannen, cursussen
aan leidinggevenden en aan de hand van coaching
in de groep helpen we scholen en besturen om beter te presteren door de implementatie van Coöperatieve Leerstrategieën. Met de verhoogde druk
van de regering om de prestaties van de leerlingen
zowel bij te houden als te verbeteren, documenteren scholen hun successen en delen ze die ook
met ons. In de vier case-studies in de bijlage achterin dit boek (zie pagina B.1 t/m B.5) vindt u een
aantal Amerikaanse onderzoeksvoorbeelden. In het
Nederlandse taalgebied is er tot nu toe geen onderzoek uitgevoerd.

Wat zegt de research? • Coöperatieve Leerstrategieën 2.7

Burkich, S.
Anderson County Teachers Excel with Kagan.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Lente 2006)
Cline, L.
Impacts of Kagan Cooperative Learning Structures on
Fift-Graders’ Mathematical Achievement.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Herfst 2007)
Cohen, P., & Kulik, J.
Synthesis of Research on the Effects of Tutoring.
In: Educational Leadership, 39(3): 226-227 (1981)
Cohen, P., Kulik, J., & Kulik, C.
Educational Outcomes of Tutoring: A Meta-Analysis
of Findings.
In: American Educational Research Journal, 19(2):
237-248 (1982)
Davidson, N., & Worsham, T. (e.a.) (1992)
Enhancing Thinking Trough Cooperative Learning.
New York, NY: Teachers College Press
Dotson, J.
Cooperative Learning Structures Can Increase Student
Achievement.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. Winter 2001
Ellis, A., & Fouts, J. (1993)
Research on Educational Innovations.
Princeton Junction, NJ: Eye on Education
Fitts, W.(1972)
The Self-Concept and Psychopathology.
Nashville, TN: Counselor Recording and Tests
Hall, L.
The Effects of Cooperative Learning on Achievement:
A Meta-Analysis.
In: Dissertation Abstracts International, 50:343A
(1989)
Heusman, S., & Moenich, D.
Achievement Still on the Rise at Catalina Ventura
School.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Zomer 2003)
Howard, B.
Cooperative Learning Structures Improve
Performance and Attitudes of High School Journalism
Students.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Lente 2006)

Johnson, D., & Johnson, R. (1989)
Cooperation and Competition: Theory and Research.
Edina, MN: Interaction Books
Johnson, D., Skon, L., & Johnson, R.
Effects of Cooperative, Competitive, and
Individualistic Conditions on Children’s Problem
Solving Performance.
In: American Educational Research Journal,
17(1): 83-94 (1980)
Johnson, D., Maruyama, G., Johnson, R., Nelson,
D., & Skon, L.
Effects of Cooperative, Competitive, and
Individualistic Goal Structures on Achievement: A
Meta-Analysis.
In: Psychological Bulletin, 89(1): 47-62 (1981)
Johnson, L.
Elementary School Students’ Learning Preferences
and the Classroom Learning Environment:
Implications for Educational Practice and Policy.
Journal of Negro Education. (Zomer 2006)
Kagan, M.
Closing the School Achievement Gap.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Zomer 2007)
Kagan, S., Zahn, G., Widaman, K., Schwarzwald J.,
& Tyrrell, G. (1985)
Classroom Structural Bias: Impact of Cooperative and
Competitive Classroom Structures on Cooperative
and Competitive Individuals and Groups.
In Slavin, R., Sharan, S., Kagan, S., Hertz-Lazarowitz,
R., Webb, C., & Schmuck, R. (e.a.)
Learning to Cooperate, Cooperating to Learn. (1985)
New York, NY: Plenum
Kim, E., Kim, J., & Rhee, M. (Mei 2004)
Effects of Cooperative Learning Sessions on
Communication Apprehension, Academic
Achievement, and Class Satisfaction Among College
Students.
Paper presented at the annual meeting of the
International Communication Association,
New Orleans, LA
Lipsey, N., & Wilson, D.
The Efficacy of Psychological Educational, and
Behavioral Treatment.
In: American Psychologist, 48(12), 1181-1209 (1993)
Lotan, R., & Benton, J.
Finding Out About Complex Instruction: Teaching
Math and Science in Heterogeneous Classrooms.
In: Davidson, N. (e.a.). Cooperative Learning in
Mathematics: A handbook for Teachers. (1990)
Menlo Park, CA: Addison-Wesley

Wat zegt de research? • Coöperatieve Leerstrategieën 2.9

Maddox, J.
Foster Road Elementary Is on the Road to Success with
Kagan Structures.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Winter 2005)

Slavin, R.
Effects of Biracial Learning Teams on Cross-Racial
Friendships.
In: Journal of Educational Psychology,
71: 381-387 (1979)

Major, E., & Robinette, J.
Kagan Structures Add Power to Corporate Classes.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Herfst 2004)

Slavin, R. (1983)
Cooperative Learning.
New York, NY: Longman

Marzano, R., Pickering, D., & Pollock, J. (2009)
Wat werkt in de klas. Research in actie.
Vlissingen: Bazalt
Mele, J.
Kagan Cooperative Learning Creates Explosive Results
in High School Chemistry.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Zomer 2001)
Moenich, D.
Kagan Structures Increase Achievement at Catalina
Ventura School.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Herfst 2000)
Murie, C.
Effects of Communication on Student Learning.
Kagan Online Magazine.
San Clemente, CA: Kagan Publishing. (Zomer 2004)
Rosenberg, M. (1965)
Society and the Adolescent Self-Image.
Princeton, NJ: Princeton University Press
Sapp, J. (2006)
Teaching Tolerance.
Montgomery, AL: Southern Poverty Law Center
Scheerens, J., & Bosker, R. (1997)
The Foundations of Educational Effectiveness.
New York, NY: Pergamon
Shamir, B.
Protestant Work Ethic, Work Involvement, and the
Psychological Impact of Unemployment.
In: Journal of Occupational Behavior,
7(1): 25-28 (1986)
Skon, L., Johnson, D., & Johnson, R.
Cooperative Peer Interaction Versus Individual
Competition and Individualist Efforts: Effects on the
acquisition of Cognitive Reasoning Strategies.
In: Journal of Educational Psychology,
73(1): 83-92 (1981)

Slavin, R.
When Does Cooperative Learning Increase Student
Achievement?
In: Psychological Bulletin, 94: 429-445 (1983)
Slavin, R. (1995)
Cooperative Learning Theory, Research, and Practice
(2nd ed.).
Boston, MA: Allyn & Bacon
Slavin, R., & Oickle, E.
Effects of Cooperative Learning Teams on Student
Achievement and Race Relations: Treatment by Race
Interaction.
In: Sociology of Education, 54: 174-180 (1981)
Slavin, R., Sharan, S., Kagan, S., Hertz-Lazarowitz,
R., Webb, C., & Schmuck, R. (e.a.) (1985)
Learning to Cooperate, Cooperating to Learn.
New York, NY: Plenum
Steinhauser, C. (2007)
LBUSD Is Among the Best –Again.
LongBeach, CA: Long Beach Press – Telegram
Stephan, W., & Rosenfield, D.
Effects of Desegregation on Racial Attitudes.
In: Journal of Educational Psychology,
70: 670-679 (1978)
Walberg, H.
Productive Teaching.
In: Waxman, H., & Walberg, H. (e.a.) (1999)
New Directions for Teaching Practice and Research.
Berkley, CA: McCutchen Publishing Corporation
Wells, L. & Marwell, G. (1976)
Self-Esteem: Its Conceptualization and Measurement.
Beverly Hills: CA: Sage Publications
Ziegler, S.
The Effectiveness of Cooperative Learning Teams
for Increasing Cross-Etnic Friendship: Additional
Evidence.
In: Human Organization, 40: 264-268 (1981)

2.10 Coöperatieve Leerstrategieën • Wat zegt de research?

4. Zeven sleutels tot succes
Even spieken
Ik ben al vijfentwintig jaar actief met het
invoeren van Coöperatieve Leerstrategieën
in het onderwijs. De talloze uren van observeren, experimenteren en analyseren in
combinatie met de waardevolle feedback uit
de praktijk hebben tot de simpele conclusie geleid
dat er zeven sleutels zijn tot succes. Als een leraar één van deze sleutelprincipes
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verwaarloost, is succes niet geheel gegarandeerd. Pas als ze alle zeven zijn geïmplementeerd, zijn Coöperatieve Leerstrategieën succesvol.

Coöperatieve Leerstrategieën onderscheiden zich van de traditionele leeromgeving, omdat de levendige interactie tussen de leerlingen over leerstofinhoud een integraal onderdeel is van het leerproces. De traditionele leeromgeving daarentegen bestaat primair uit
klassikaal onderwijs, zelfstandig werken en competitie. De leerlingen oefenen vrijwel altijd
individueel, ze lossen zelfstandig problemen op of werken zelfstandig aan een werkblad
of een opdracht. Interactie tussen de leerlingen wordt meestal niet gewaardeerd: “Houd je
ogen op je eigen werkblad”, “Kijk voor je”, “Stilte in de groep”. Ook zit er vaak een verborgen
competitie-element in traditioneel onderwijs, bijvoorbeeld als de leerlingen de aandacht
van de leraar proberen te trekken bij een mondelinge overhoring. Coöperatieve Leerstrategieën daarentegen worden gekenmerkt door veel gelegenheid tot samenwerking van de
leerlingen.
Coöperatieve Leerstrategieën zijn ook iets anders dan groepswerk. Bij groepswerk worden leerlingen bij elkaar gezet en krijgen ze de opdracht samen te leren, aan een groepswerkstuk te werken of een groepspresentatie voor te bereiden. Evenals bij Coöperatieve
Leerstrategieën is de sociale organisatie van groepswerk coöperatief. Samenwerken is het
doel. Maar zoals iedereen weet die wel eens in een ongestructureerde groep heeft moeten
samenwerken, is dat niet altijd wat er gebeurt. Vaak doet een klein aantal leerlingen het
meeste werk. Sommige leerlingen doen weinig of niets. Andere leerlingen blijven zelfstandig werken. Wat is het grote verschil tussen groepswerk en Coöperatieve Leerstrategieën?
In groepswerk zit geen structuur. Effectieve Coöperatieve Leerstrategieën structureren de
interactie zorgvuldig, zodat de leerlingen op een efficiënte manier kunnen samenwerken.
Omdat Coöperatieve Leerstrategieën anders zijn dan traditioneel leren en groepswerk,
spelen er andere uitdagingen en vereist het andere vaardigheden van zowel de leraren als
de leerlingen. De leraren hebben didactische structuren nodig om ervoor te zorgen dat
alle leerlingen meedoen, aanspreekbaar gesteld worden voor hun bijdragen en voor wat
ze leren, optimaal betrokken zijn bij de les en samenwerken om gezamenlijke doelen van
de groep te bereiken. De leerlingen moeten vertrouwen in elkaar krijgen, leren samenwerken, conflicten in de groep oplossen en leren hoe ze in teamverband beslissingen kunnen

De diversiteit
van Coöperatieve Leerstrategieën is gebaseerd op zeven
simpele sleutels.
Of een leraar
erin slaagt Coöperatieve Leerstrategieën te
implementeren,
wordt bepaald
door zijn vaardigheden op het
gebied van deze
zeven sleutels.
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nemen. Na jaren onderzoeken, toepassen en bijschaven hebben we vastgesteld dat er zeven sleutelbegrippen zijn waardoor Coöperatieve Leerstrategieën zo goed werken. Een leraar met deze zeven
sleutels op zak, is goed voorbereid op de nieuwe
uitdagingen die Coöperatieve Leerstrategieën met
zich meebrengen en weet alle deuren te ontsluiten
naar succesvolle Coöperatieve Leerstrategieën.

De zeven sleutels
In onderstaand kader vindt u een overzicht van
de zeven sleutels tot succesvol Coöperatieve Leerstrategieën en de bijbehorende
vaardigheden voor de leraar. Voor een
leraar die voor het eerst
met Coöperatieve Leerstrategieën te maken krijgt,
kan deze lijst ontmoedigend
werken. Het gaat om heel wat nieuwe
vaardigheden. Voor alle duidelijkheid,
voor een succesvolle toepassing van
Coöperatieve Leerstrategieën zijn
niet altijd alle sleutels noodzakelijk.
In feite kan een leraar met het grootste gemak een
paar didactische structuren leren (sleutel 1) en ze
met veel succes in zijn lessen implementeren, zonder kennis van of vaardigheden in een van de andere sleutels.
We adviseren leraren, die voor het eerst met Coöperatieve Leerstrategieën kennismaken, om met een
paar simpele didactische structuren te beginnen.
Als ze dan zien tot hoeveel enthousiasme, betrokkenheid en verbeterde resultaten de didactische

structuren leiden, willen ze nooit meer iets anders.
Dan willen ook zij deze nieuwe vorm van lesgeven
en leren als vast onderdeel integreren in hun manier
van lesgeven. Ze willen zich serieus inzetten voor de
implementatie van Coöperatieve Leerstrategieën
om de effectiviteit te optimaliseren. Dan pas gaan
de zeven sleutels een rol spelen: de zeven sleutels
zijn bestemd voor de leraar die een meester in het
werken met Coöperatieve Leerstrategieën wil worden – om de mand vol voordelen te oogsten die
Coöperatieve Leerstrategieën te bieden hebben en
maximale successen te boeken.
In dit hoofdstuk gaan we kort in op elk van de sleutels, die vervolgens stuk voor stuk uitgebreid behandeld worden in de respectievelijke hoofdstukken
hierna. We beginnen met de belangrijkste sleutel:
didactische structuren.

Sleutel 1:
Didactische structuren
Wat is een didactische structuur?
Een didactische structuur
organiseert het onderwijs
in de groep
Simpel gezegd is een didactische
structuur een manier om op elk willekeurige moment van de dag de interactie tussen verschillende
personen in een groep te organiseren. De didactische structuur beschrijft de relatie tussen de leraar,
de leerlingen en de leerstofinhoud - de manier
waarop de interacties gestructureerd zijn.
Neem bijvoorbeeld een hoorcollege. Een hoorcol-

De zeven sleutels
Sleutel 1. Didactische structuren

Hoe worden coöperatieve onderwijsstrategieën gebruikt?

Sleutel 2. Teams

Hoe en wanneer worden de verschillende soorten groepen
gevormd en weer opnieuw gegroepeerd?

Sleutel 3. Management

Hoe managen we de coöperatieve groep?

Sleutel 4. KlasBouwers

Hoe creëren we een zorgzame, coöperatieve gemeenschap
van lerenden?

Sleutel 5. TeamBouwers

Hoe ontwikkelen we sterke leergroepen?

Sleutel 6. Sociale vaardigheden

Hoe ontwikkelen we het vermogen tot samenwerking van
de leerlingen?

Sleutel 7. Basisprincipes GIPS

Hoe gebruiken we de beproefde principes van de Coöperatieve Leerstrategieën?
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lege geven is weliswaar een structuur, maar geen didactische structuur. Het beschrijft wat de leraar doet:
mondeling de inhoud weergeven. Het beschrijft ook wat
de leerlingen doen: luisteren.
Ook beschrijft het de manier
waarop de inhoud wordt verwerkt: auditief, in de vorm
van overdracht van de leraar
aan de leerlingen. Er is hoe
dan ook altijd een bepaalde
structuur actief in de leeromgeving.

het voorbeeld van het
hoorcollege: een leraar
kan zijn verhaal afsteken
over de moraal van De Drie
Biggetjes of over de kwantumfysica. Hoewel de inhoud nogal
verschilt, is de procedure vrijwel
hetzelfde. Didactische structuren kunnen gebruikt worden om een oneindige reeks inhoud te behandelen.
Telkens wanneer nieuwe inhoud aan de hand
van een bepaalde didactische structuur
wordt behandeld, levert dat een nieuwe
leerervaring op en een nieuwe activiteit.

Een structuur is simpelweg de manier waarop
de interactie is georganiseerd tussen leraren, leerlingen en leerstofinhoud. Dr. Kagan ontwikkelde het
structurenconcept in de zeventiger jaren en zijn didactische structuren veroorzaakten een revolutie in
het onderwijs. Didactische structuren zijn zorgvuldig ontwikkeld met als doel de prestaties te verbeteren en de betrokkenheid en denk- en sociale vaardigheden te bevorderen. Didactische structuren
worden wereldwijd gebruikt door tienduizenden
leraren.
Genummerde Koppen Bij Elkaar, Laat Zien, Tweetal Coach en TweeGesprek Op Tijd zijn slechts een
greep uit de vele didactische structuren. Het zijn allemaal onderwijsstrategieën die de relatie beschrijven tussen de leraar, de leerlingen en de leerstofinhoud. Wat ze tot didactische structuren maakt, is dat
de interactie tussen de leerlingen een wezenlijk deel
uitmaakt van het leerproces en dat de zeven basisprincipes van de Coöperatieve Leerstrategieën erin
verwerkt zijn. In Genummerde Koppen Bij Elkaar noteren de leerlingen eerst hun eigen antwoorden of
reacties op een vraag van de leraar, waarna ze de
koppen bij elkaar steken om hun antwoorden te
vergelijken en bij te schaven. Bij Tweetal Coach coachen de partners elkaar om de beurt bij het oplossen van een probleem.

Didactische structuren zijn inhoudsloze,
herhaalbare instructiereeksen die de interactie tussen leerlingen organiseren om de
basisprincipes van de Coöperatieve Leerstrategieën in de praktijk te brengen.
Een didactische structuur is
inhoudsloos en herhaalbaar
Didactische structuren kunnen herhaaldelijk gebruikt worden. Telkens wanneer een structuur aan
nieuwe leerstofinhoud wordt gekoppeld, levert dat
een nieuwe leerervaring op. Om terug te keren tot

Net als hoorcolleges zijn didactische structuren in principe inhoudsloos. Anders gezegd, didactische structuren kunnen allerlei soorten leerstofinhoud bevatten.
Laten we als voorbeeld de didactische structuur
RondPraat eens bekijken. Bij RondPraat zeggen de
leerlingen in het groepje om de beurt iets. We kunnen de leerlingen een RondPraat laten doen om
voorwerpen op te noemen die allemaal een rechte
hoek hebben, om een mogelijk einde voor een verhaal te verzinnen of om hun mening te geven over
een sociale kwestie. Telkens wanneer we RondPraat
gebruiken met een andere inhoud, creëren we een
andere activiteit.
Het feit dat didactische structuren inhoudsloos zijn,
maakt ze zo krachtig. Als een leraar eenmaal weet
hoe hij een hoorcollege moet geven, kan hij erin
verwerken wat hij maar wil en zodoende telkens
een nieuwe leerervaring creëren. Dat geldt ook
voor didactische structuren. Als een leraar eenmaal
een didactische structuur onder de knie heeft, is hij
moeiteloos in staat om een eindeloze reeks succesvolle didactische activiteiten te creëren.
Elke didactische structuur
implementeert de GIPS-principes
We gaan later in dit boek uitgebreid in op dit onderwerp. In dit hoofdstuk willen we slechts vermelden
dat de didactische structuren met zorg zijn ontworpen om de vier basisprincipes van de Coöperatieve
Leerstrategieën, GIPS, te implementeren. Niet alle
onderwijsstrategieën waarbij sprake is van interactie tussen leerlingen, kunnen aangemerkt worden
als Coöperatieve Leerstrategieën. Waarom niet?
Omdat ze niet voldoen aan de GIPS-criteria, beproefde principes die positieve onderwijskundige
en sociale uitkomsten garanderen. Het is de implementatie van GIPS die de Coöperatieve Leerstrategieën onderscheiden van groepswerk. Daar gaan
we later dieper op in.
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Hoeveel didactische structuren zijn er?
Kagan en zijn team ontwikkelen steeds nieuwe didactische structuren en variaties op bestaande didactische structuren. Op dit moment zijn er ruim
200 didactische structuren. In hoofdstuk 5: Sleutel 1:
Didactische structuren vindt u tientallen didactische
structuren.
Waarom zijn er zoveel didactische structuren?
Als we de deur van de groep openzetten voor interactie tussen leerlingen, gaat er een wereld van
nieuwe en opwindende onderwijs- en leermogelijkheden voor ons open. Elke didactische structuur is
ontwikkeld om een ander onderwijsdoel te bereiken. Sommigen zijn bedoeld als TeamBouwers, anderen als KlasBouwers. Sommigen helpen de leerlingen om basiskennis en vaardigheden op te doen,
anderen ontwikkelen de denkvaardigheden. Zoek
Mijn Systeem ontwikkelt bijvoorbeeld inductief redeneren, terwijl Logisch In De Rij deductief redeneren bevordert. Sommige didactische structuren zijn
ontwikkeld voor zeer specifieke leerdoelen, andere
zijn bruikbaar voor allerlei verschillende doelen. Het
is niet nodig om alle didactische structuren te kennen om succesvol te zijn met Coöperatieve Leerstrategieën. Aangezien elke didactische structuur ten
minste één functie beter uitvoert dan een andere,
is kennis van alle didactische structuren pas essentieel als een leraar er zo efficiënt mogelijk mee aan
de slag wil en het complete scala aan leerdoelen wil
bereiken. Bij een les voorbereiden met didactische
structuren is het de kunst om de juiste didactische
structuur te kiezen om een bepaald onderwijsdoel
te bereiken.
Met al die didactische structuren weet ik niet waar
ik moet beginnen
Begin klein, bijvoorbeeld met een TweePraat. Zorg
dat u ermee vertrouwd raakt, door het op verschillende momenten van uw les te gebruiken (in het
begin van de les; tijdens de les, om te controleren
of ze het hebben begrepen; bij het afronden van de
les). Gebruik het ook bij verschillende leerstofonderwerpen. Als u en uw leerlingen ermee vertrouwd
zijn geraakt, introduceert u een nieuwe didactische

structuur. Voor u het weet gebruikt u met het grootste gemak allerlei verschillende didactische structuren, waarmee het leren leuker en boeiender is
geworden dan ooit! De didactische structuren worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5: Sleutel 1:
Didactische structuren.

Sleutel 2:
Teams
Wat is een team?
Een willekeurige groep kan uit meerdere personen bestaan en hoeft niet
per se een identiteit te hebben of
langdurig te blijven bestaan. Coöperatieve teams
daarentegen worden gekenmerkt door een sterke,
positieve teamidentiteit, bestaan in het ideale geval
uit vier personen (teams) en blijven langere tijd bij
elkaar. De teamleden leren elkaar goed kennen en
accepteren en steunen elkaar. Het vermogen om
verschillende soorten coöperatieve teams te vormen is de tweede belangrijke eigenschap waarover
een coöperatieve leraar moet beschikken.

Eén sneeuwvlok is kwetsbaar, maar kijk eens
wat er gebeurt als ze zich verenigen.
Anoniem
Welke verschillende soorten coöperatieve teams
zijn er?
Er zijn vier verschillende basistypen coöperatieve
teams:
• Heterogeen
• Homogeen
• Willekeurig
• Door leerlingen gekozen
Heterogene teams
Heterogene teams zijn gemengd. Het heterogene
team is een afspiegeling van de groep. Waar mo-

De vier soorten teams
Heterogeen

Verschillende capaciteiten, sekse, cultuur

Homogeen

Vergelijkbare capaciteiten of dezelfde sekse, taal, cultuur

Willekeurig

Willekeurig gevormde teams

Door leerlingen gekozen

Door leerlingen samengestelde teams
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gelijk is dit team opgebouwd uit goede, zwakke en
middelmatige leerlingen, jongens en meisjes, verschillende culturen en taalachtergronden. Heterogeniteit in prestatieniveau leidt tot meer positieve
begeleiding onder leeftijdsgenoten en werkt ondersteunend op het gebied van klassenmanagement.
Als er in elk team een goede leerling zit, wordt de
introductie en opname van nieuwe leerstof gemakkelijker. Door de verschillende etnische achtergronden te mixen, verbetert u de multiculturele verhoudingen in de groep. De onderliggende reden voor
heterogeniteit is simpel: als alle leden in een team
over precies dezelfde vaardigheden en kennis zouden beschikken, zouden ze niets van elkaar kunnen
leren. Tot op zekere hoogte geldt: hoe meer heterogeniteit in het team, hoe groter het leerpotentieel.
Homogene teams
Homogene teams worden gevormd op basis van
een gemeenschappelijke eigenschap van de leerlingen. Homogene teams kunnen worden samengesteld op basis van het prestatieniveau, net zoals
bij gedifferentieerd leren. U kunt ook homogene
taalteams samenstellen en de leerlingen indelen
op grond van hun taalbeheersing. In tweetalige of
meertalige groepen waar niet alle leerlingen goed
Nederlands spreken, kunnen minder vaardige leerlingen in homogene taalteams toegang krijgen tot
het curriculum in hun moedertaal.
U kunt ook teams vormen op basis van interesse.
Leerlingen die geïnteresseerd zijn in onderzoek en
het leuk vinden om een presentatie te geven, bijvoorbeeld over de dieren in het regenwoud, kunnen samen een team vormen. Andere leerlingen
zijn misschien meer geïnteresseerd in de flora en
fauna van het regenwoud en gaan daarmee aan de
slag. Interesseteams hebben het voordeel dat de
leerlingen de vrijheid krijgen om hun eigen interesse te volgen. De aangeboren onderzoeksgeest van
deze leerlingen kan resulteren in diepgaand leren
en goede presentaties.
Willekeurige teams
Willekeurige teams komen tot stand door het lot.
Zo kunt u bijvoorbeeld iedere leerling een nummer
toewijzen, dat correspondeert met het aantal teams
in de groep. Ze staan allemaal op om door de groep
te lopen, waarbij ze de nummers herhaaldelijk met
elkaar uitwisselen totdat de leraar ‘stop’ roept. Het
nummer dat ze op dat moment in hun hand hebben, bepaalt in welk team ze zitten. Ze gaan naar de
tafel waar dat specifieke nummer op staat en ontmoeten daar hun nieuwe teamgenoten. Zoals de
naam al zegt, worden willekeurige teams geheel en
al door willekeur bepaald. Willekeurige teams zijn
heel nuttig om het spannend te maken en als KlasBouwer. Er kleven echter ook nadelen aan, want een
willekeurige selectie kan leiden tot de vorming van

een team met de zwakste leerlingen van de groep.
Over het algemeen raden we willekeurig samengestelde teams voor langere tijd af. Tenzij uw groep
zeer homogeen van samenstelling is, kunnen willekeurige teams meestal niet lang bij elkaar blijven
zonder het risico dat er grote prestatieverschillen
ontstaan tussen de groepen onderling.
Door leerlingen gekozen teams
Zo nu en dan mogen de leerlingen zelf hun teams
samenstellen. Dat kunt u de leerlingen bijvoorbeeld
in het begin van het schooljaar laten doen, een
keertje puur voor de lol of eens om iets te herhalen
of extra door te nemen. Soms is het gewoon fijn om
ook eens samen te werken met je beste vriendjes
of vriendinnen. Als dat mag, voelen ze zich op hun
gemak, ze gaan vriendschappelijk met elkaar om en
vertrouwen elkaar. Deze intimiteit kan een positieve
leeromgeving scheppen en de productiviteit verhogen, omdat vrienden het vaak prettig vinden om
samen te werken. Het kan ook de besluitvorming
bevorderen, aangezien vrienden vaak vergelijkbare
interesses en standpunten koesteren.
Toch zijn door leerlingen gekozen teams niet altijd
zaligmakend. Vrienden hebben vaak ook buiten de
leerstof om dezelfde interesses, zodat ze sneller afgeleid raken van de taak. In door leerlingen gekozen teams is de kans op teams met een hoge en
een lage status groter. Minder populaire leerlingen
worden buitengesloten of zijn de laatste die gekozen worden. In hoofdstuk 6: Sleutel 2: Teams bieden
we oplossingen voor deze mogelijke valkuilen in de
door leerlingen samengestelde teams en groepjes.
Welk soort team moet ik gebruiken?
Aangezien u vier verschillende soorten teams kunt
gebruiken, kunt u zich afvragen welke u het beste
kunt gebruiken. Het antwoord voor de ervaren coöperatieve leraar luidt: allemaal. We adviseren heterogene teams om stabiele, coöperatieve basisteams
te vormen, maar alle soorten teams hebben een
plaats in de coöperatieve groep. Heterogene teams
garanderen dat er minstens één goede leerling in
een team zit, wat tutoring bevordert. Heterogeniteit
leidt tot gelijkwaardige teams, zodat er geen teams
van winnaars of verliezers ontstaan. Heterogene
teams bevorderen de multiculturele verhoudingen
en de omgang tussen jongens en meisjes. De verschillen in capaciteit, culturele achtergrond en sekse
brengen evenwicht in het samengestelde vaardigheidsniveau van de teams. Deze nivellerende factor
zorgt er tevens voor dat het management soepeler
verloopt en leidt tot gelijkwaardige groepsprocessen en -producten. Evenwichtige teams hebben een
lang leven. Als een aantal leerlingen langdurig bij
elkaar blijft, kunnen ze een sterk team vormen en
krijgen ze de kans om samen te leren.
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Een uitzondering op de voorkeur voor heterogene
basisteams wordt gevormd door groepen met een
groot aantal leerlingen die de taal niet goed beheersen. In dit geval adviseren we u om leerlingen
met een zwakke taalvaardigheid een ‘taalkameraadje’ die dezelfde taal spreekt toe te wijzen in het
team, zodat ze elkaar kunnen steunen. Bij moeilijke
leerstofinhoud kunnen leerlingen met een andere
moedertaal homogene taalgroepen vormen. Dat
bevordert de opname en verwerking van de leerstofinhoud, omdat de taalbarrière dan wegvalt.
We raden u aan om zo nu en dan te kiezen voor
homogene teams naar vermogen, willekeurig gevormde teams en door leerlingen gekozen teams.
In hoofdstuk 6: Sleutel 2: Teams gaan we dieper in op
de verschillende toepassingen van de verschillende
soorten teams.
Hoe stel ik een team samen?
Er zijn allerlei methoden om de verschillende soorten teams te vormen en te hergroeperen. In hoofdstuk 6: Sleutel 2: Teams gaan we dieper in op de methoden om dat te doen.
Hoe lang blijven de teams bij elkaar?
Als u willekeurige teams gebruikt als basisteams,
moeten deze regelmatig opnieuw worden geformeerd omdat het lot kan leiden tot de samenstelling van ‘sukkelteams’, wanneer bij toeval de vier
zwakste leerlingen in de groep in hetzelfde team terechtkomen. Als de leraar de teams echter met zorg
samenstelt, kunnen de leerlingen lang bij elkaar
blijven en leren ze om samen te werken. Leerlingen
in heterogene basisteams kunnen nog langer bij
elkaar blijven, als ze regelmatig de kans krijgen om
ook met andere groepsgenoten samen te werken.
KlasBouwers, grappige sportactiviteiten of spelletjes (zie het boek Silly Sports & Goofy Games) en zo
nu en dan tijdelijk gebruik van een andere groepssamenstelling doorbreken de sleur van het altijd
met dezelfde teamgenoten samenwerken.

jes van drie, twee keer zoveel communicatielijnen
opent. Teams met meer dan vier leerlingen leiden
tot minder actieve participatie per leerling en zijn
lastiger te managen. Groepjes van drie bieden minder communicatielijnen, elimineren de waardevolle
gelegenheid om in tweetallen te werken en kunnen
uitlopen in een groepje van een tweetal en een buitenstaander. In hoofdstuk 6: Sleutel 2: Teams gaan we
dieper in op dit onderwerp.

Sleutel 3:
Management
Welke managementstrategieën heb
ik nodig om de coöperatieve groep te
managen?
Efficiënt management van een groep
die onderverdeeld is in teams, vereist een behoorlijk
aantal vaardigheden die niet nodig zijn in de traditionele leeromgeving. Enkele van deze nieuwe vaardigheden zijn:
Omgaan met kabaal
Omdat Coöperatieve Leerstrategieën interactie tussen de leerlingen voorstaan, kan kabaal een probleem worden als het niet goed in de hand wordt
gehouden. Het is zaak om een duidelijk en effectief
stiltesignaal af te spreken om te zorgen dat de leerlingen snel ophouden met praten en hun aandacht
op de leraar richten. We hebben ook procedures nodig om het kabaal in banen te leiden en te voorkomen dat het escaleert.
Inrichting van het lokaal
In de coöperatieve groep zitten de leerlingen in
teams bij elkaar. Ze zitten dicht genoeg bij elkaar
om onderwerpen met hun groepsgenoten te bespreken en kunnen allemaal even gemakkelijk beide handen op een gezamenlijk stuk papier leggen.
Ook staan de stoelen zo opgesteld dat alle leerlingen zich probleemloos op het bord en de leraar
kunnen richten.

We adviseren om de teams na zes weken opnieuw
te formeren. Als u de teams te vaak door elkaar
gooit, leren de leerlingen hun teamgenoten niet
goed kennen, krijgen ze geen band met elkaar en
vormen ze geen teamidentiteit. Toch adviseren we
u om de teams ook als ze goed functioneren na een
week of zes om te gooien. Dat geeft afwisseling en
spanning en stelt de leerlingen in de gelegenheid
om hun nieuw verworven sociale vaardigheden en
onderwijsinhoudelijke kennis toe te passen op een
nieuwe situatie.

Materialen
De teamgenoten gebruiken samen dezelfde
materialen, dus moet de
leraar speciale bakken
neerzetten of kastruimte
vrijmaken waar de afzonderlijke teams hun spullen in
kwijt kunnen. Er zijn talrijke
TeamBak
tijdbesparende manieren
om de materialen uit te delen en weer op te halen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een team?
Teams van vier zijn ideaal. In teams van vier kan met
tweetallen worden gewerkt, wat de actieve participatie verdubbelt en wat, vergeleken met groep-

Richtlijnen geven
Het is soms lastiger om teams opdrachten te geven
dan leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten.
De verschillende teamleden kunnen verschillende
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rollen en verantwoordelijkheden hebben. We moeten goede methoden implementeren om richtlijnen
te geven, met name aan de hand van zorgvuldig
voordoen van de leraar en de leerlingen, om te garanderen dat de teams weten wat de bedoeling is
en dat elk teamlid weet wat zijn rol en zijn taak is om
het beoogde doel te bereiken.
Teamproblemen oplossen
Er kunnen zich talrijke problemen voordoen als we
leerlingen in teams verdelen, vooral wanneer Coöperatieve Leerstrategieën pas recent zijn opgenomen in het onderwijssysteem. Het is zaak om goede
preventieve procedures en managementprocedures te implementeren om effectief om te gaan met
eventueel interpersoonlijke conflicten. In hoofdstuk
7: Sleutel 3: Management behandelen we effectieve
managementstrategieën en tips voor de coöperatieve leeromgeving.
Zie ook het boek: TEAM klassenmanagement.

Sleutel 4:
KlasBouwers
Wat zijn klasBouwers?
KlasBouwers zijn activiteiten om het
proces te bevorderen waarin een
ruimte vol mensen, met verschillende achtergronden en ervaringen, uitgroeit tot een
zorgzame gemeenschap van actief lerenden. KlasBouwers leiden tot een ‘onze groep’-gevoel, waar de
leerlingen zich thuis voelen en waar het fijn is om
samen te leren.

Br

Waarom werken we aan KlasBouwers?
Veel onderwijsgevenden werken als vanzelfsprekend vanuit de grondbeginselen van een zorgzame,
coöperatieve leeromgeving. Ze verwelkomen de
kans om een sociale context te scheppen waarin
karaktereigenschappen zoals respect, zorg voor
anderen, vriendelijkheid en samenwerking kunnen
floreren. Toch zijn er nog steeds onderwijsgevenden die zich serieus afvragen wat plezier te maken
heeft met leren op school; mensen die
roepen, ‘als je plezier wilt maken, ga
hakel je maar naar een feest’. Hersenonc
s
n
ei
derzoek heeft uitgewezen dat het
verminderen van de perceptuele
dreiging in de groep het klimaat
voor productief leren verbetert.
Zie het kader: Klas- en TeamBouwers zijn breinvriendelijk.
Hoe doe ik een KlasBouwer?
U kunt het beste aan het groepsklimaat werken aan
de hand van didactische structuren en activiteiten.
KlasBouwers zijn activiteiten voor de hele groep,
het gaat om positieve interactie tussen alle groeps-

genoten. Bij KlasBouwers mogen de leerlingen van
hun plaats en werken ze samen met hun groepsgenoten, meestal met wie ze niet in een team zitten.
We behandelen KlasBouwers en hun didactische
structuren in hoofdstuk 8: Sleutel 4: KlasBouwers. In
het boek Bouwen aan Klasklimaat vindt u veel nuttige informatie over didactische structuren en activiteiten ter verbetering van de sfeer in de groep.
U kunt op een andere manier een positief groepsklimaat scheppen door de groep op democratische
wijze opnieuw in te richten en de leerlingen zeggenschap daarover te geven. Groepsvergaderingen
lenen zich goed daarvoor. In hoofdstuk 8: Sleutel 4:
KlasBouwers gaan we dieper in op groepsvergaderingen en andere methoden on de groep zodanig
opnieuw in te richten dat de leerlingen het gevoel
hebben dat deze van hen is en daar op hun gemak
kunnen zijn.
Gaan KlasBouwers niet ten koste van de leertijd?
U kunt KlasBouwers beschouwen als een investering. We investeren tijd om een positief leerklimaat
te scheppen, waarmee we de context neerzetten
waarin maximale leerresultaten worden bereikt.
De tijd die aan KlasBouwers wordt besteed, hoeft
echter niet altijd zonder leerstofinhoud te zijn. Alle
KlasBouwers kunnen gebruikt worden om de interactie tussen groepsgenoten te stimuleren, waarbij
de aandacht stevig gericht is op de leerdoelen. We
kunnen Mix & Ruil bijvoorbeeld gebruiken als een
KlasBouwer, waarbij de leerlingen contact hebben
met hun groepsgenoten, maar waarvan de didactische structuur tevens onderwijsinhoudelijk leren
bevordert, aangezien de groepsgenoten elkaar ondervragen over de leerstof. Zo dient de didactische
structuur een tweeledig doel: positieve interactie
tussen de groepsgenoten en het verwerken van het
onderwijsaanbod.

Sleutel 5.
TeamBouwers
Wat is het verschil tussen
TeamBouwers en KlasBouwers?
KlasBouwers bevorderen een veilig en
ondersteunend klimaat in de groep; de leerlingen
leren elkaar kennen en vertrouwen. TeamBouwers
doen voor het team wat KlasBouwers doen voor
de groep. Door middel van TeamBouwers leren de
teamleden elkaar kennen, ontwikkelen ze een teamidentiteit, leren ze elkaar onderling te steunen,
elkaars verschillen te respecteren en ontwikkelen ze
synergetische relaties.
Zijn TeamBouwers wel nodig
als we ook al met KlasBouwers werken?
In de coöperatieve leeromgeving is teamwerk de
norm. Teamwerk is de spil waar alles om draait. De
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Klas- en TeamBouwers zijn breinvriendelijk

schakel
ein

Br

Hersenonderzoek heeft uitgewezen uit dat Klas- en TeamBouwers in het onderwijs goed aansluiten bij de manier waarop onze hersenen het beste leren. Door Klas- en TeamBouwers treedt er
een verandering op in onze hersenchemie, waardoor de leerlingen zich beter op de leerstof
kunnen concentreren om deze vervolgens ook beter te onthouden.

In het centrum van het limbisch systeem van de hersenen bevinden zich twee amandelvormige structuren, de linker en de rechter amygdala. De amygdalae reageren voortdurend op
mogelijke dreiging in onze omgeving. Als iemand boos wordt of een dreigend gezicht trekt, vertoont
de rechter amygdala verhoogde activiteit en zendt hij signalen uit die tot een stroom van verdedigende alarmreacties in
de hersenen en in ons lichaam leiden. Als iemand een dreigende stem opzet, komt de linker amygdala in actie om de verdedigingsmechanismen in gang te zetten. De verdedigingsmechanismen vluchten of vechten, leiden tot een verhoogde
afscheiding van de stresshormonen cortisol en ACTH, een verhoogde hartslag en versnelde ademhaling, vernauwde
bloedvaten en een verhoogd melkzuurgehalte en we voelen ons gestrest en bang. Bij chronische stress zijn de bloedvaten constant vernauwd, een aandoening die hypertensie wordt genoemd en die tot een vervroegde dood kan leiden.
De stresshormonen die vrijkomen als de amygdala vuurt, hebben een beperkende invloed op onze perceptuele en cognitieve eigenschappen, waardoor onze concentratie afneemt en we moeilijker kunnen leren. Een chronische afscheiding
van stresshormonen kan zo schadelijk zijn voor de hippocampus, dat het geheugen onherstelbaar wordt aangetast.
Wat heeft dat allemaal met Klas- en TeamBouwers te maken? Het is gebleken dat de amygdalae actiever zijn als we het
gezicht zien van een onbekende dan dat van een vriend. Zelfs als mensen denken dat ze totaal niet bevooroordeeld zijn,
zijn ook hun amygdalae actiever wanneer ze een foto te zien krijgen van iemand van een ander ras of uit een andere cultuur. We zijn biologisch geprogrammeerd om defensief te reageren als we geconfronteerd worden met mensen die niet
tot dezelfde groepering behoren als wijzelf. Dankzij Klas- en TeamBouwers veranderen buitenstaanders in vrienden en
worden mensen van buiten de groep opgenomen in de groep. Als dat gebeurt, verandert onze hersenchemie radicaal en
is deze aangepast aan de manier waarop onze hersenen het beste leren.
We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we te zenuwachtig waren om ons te concentreren. Als we Klas- en TeamBouwers achterwege laten, maken sommige leerlingen zich zo zenuwachtig dat dit het leren in de weg staat. Als de
leerlingen bij andere kinderen moeten gaan zitten die door hun hersenen worden beschouwd als een mogelijke dreiging,
kunnen ze zich niet goed op de leerstof concentreren, laat staan als ze ook nog met deze anderen moeten samenwerken. De optimale staat van de hersenen om te leren is ontspannen alertheid. Als we met Klas- en Teambouwers werken,
transformeren we de hersenchemie en zijn we optimaal ontspannen en alert. Een leeromgeving zonder dreiging, waar de
leerlingen elkaar kennen en vertrouwen, is een veilige omgeving waarin de hersenchemie perfect aansluit op de manier
waarop de hersenen het beste leren.

meeste coöperatieve interacties vinden plaats met
teamgenoten. Als de leerlingen hun teamleden niet
mogen of niet met hen willen samenwerken, kunnen we managementproblemen en slechte resultaten verwachten. In hoeverre is een leerling bereid

Nabijheid bevordert vriendschap

om hulp te vragen of tutoring te bieden aan een
leerling die hij niet aardig vindt? Als de teamleden
elkaar kennen, graag mogen en vertrouwen, zullen
ze niet alleen hun best doen om goed samen te werken, maar zetten ze een tandje bij om ervoor te zorgen dat alle teamgenoten de inhoud begrijpen en
weten hoe ze een bepaald probleem moeten oplossen. TeamBouwers bevorderen oprechte sympathie,
vertrouwen en zorgzaamheid tussen leerlingen die
samen in een team zitten.

Nabijheid
Interactie
Vertrouwdheid
Overeenkomsten ontdekken

Hoe werken TeamBouwers?
Onderzoek in de psychologie heeft een link gelegd
tussen fysieke nabijheid en vriendschap. De bevindingen zouden aantonen dat mensen die in elkaars
nabijheid verkeren, veelal bevriend raken. Dit fenomeen verklaart voor een deel waarom buren vaak
met elkaar bevriend raken, waarom op slaapzalen
hechte vriendschappen ontstaan, waarom stellen
verliefd op elkaar worden en ook waarom dat weer
voorbij kan gaan als de geografische afstand tussen
hen te groot is.

Sympathie
De verklaring is logisch: nabijheid houdt interactie in, waardoor mensen met elkaar vertrouwd ra-
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ken en overeenkomsten of gezamenlijke interesses
ontdekken. Als we elkaar vaker tegenkomen, zullen we sneller tot interactie komen. Bij meer interactie wordt de kans groter dat we erachter komen
dat we gezamenlijke interesses hebben. We voelen
ons aangetrokken (soms ook in romantische zin) tot
mensen die in onze nabijheid verkeren, met wie interactie ontstaat en die dezelfde interesses blijken
te hebben als wij.
We zetten de leerlingen in groepjes bij elkaar, wat
leidt tot interactie en vervolgens tot sympathie; toch
is een andere indeling van de groep niet voldoende
om de vertrouwdheid en vriendschappen te bevorderen die nodig zijn voor de teamdynamiek die we
beogen. We willen graag dat de teamgenoten zich
oprecht betrokken voelen bij de bijdrage en het
succes van de andere leden. We streven naar teams
die een synergetische kracht genereren, waarin de
leerlingen ideeën op elkaar afvuren en voortborduren op elkaars bijdrage. We willen teams waarin
de leerlingen hun standpunten durven verdedigen,
beleefd met elkaar van mening kunnen verschillen
en tot overeenstemming kunnen komen (of niet).
We willen teams waar iedereen beurtelings de kans
krijgt om leider en/of volgeling te zijn.
TeamBouwers vormen een katalysator die het interactieproces versnelt, waardoor men gezamenlijke
doelen en interesses ontdekt en de banden tussen
teamgenoten verstevigd worden.

Hoe vorm ik sterke leergroepen?
TeamBouwers zijn onze sterkste bondgenoten om
hechte teams te vormen in de groep. In het boek
TeamBouwers vindt u veel nuttige informatie over
deze activiteiten. We gaan dieper in op dit thema in
hoofdstuk 9: Sleutel 5: TeamBouwers.

Sleutel 6:
Sociale vaardigheden
Welke sociale vaardigheden hebben
leerlingen nodig voor het werken met
de Coöperatieve Leerstrategieën?
Er zijn heel veel sociale vaardigheden
voor nodig om een goed teamlid te zijn. Je moet
weten hoe je iemand kunt helpen als dat nodig is,
maar je wilt ook geen wijsneus zijn. Je moet leiding
kunnen geven, maar je wilt niet te bazig overkomen.
Je moet niet te verlegen zijn om mee te doen, maar
ook niet te luidruchtig of zo assertief dat je overheersend wordt. Je moet weten hoe je je teamgenoten motiveert als ze het even niet zien zitten. Je
moet goed naar je teamgenoten luisteren om hun
standpunten te begrijpen. Je moet ertegen kunnen
als jouw ideeën niet worden gebruikt. Je moet op
je beurt kunnen wachten, iemand op een beleefde
manier kunnen tegenspreken, conflicten oplossen
en consensus bereiken. Dat is slechts een greep uit
de vele vaardigheden die een goed teamlid nodig
heeft. Tussen twee haakjes, dit zijn ook de vaardig-

Sociale vaardigheden en sterke karaktereigenschappen
Leerlingen hebben veel sociale vaardigheden nodig om succesvol te zijn met het werken met
Coöperatieve Leerstrategieën en in het leven. Dit zijn de vaardigheden die ze dagelijks moeten
oefenen in de coöperatieve leeromgeving.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief luisteren
Anderen respecteren
Om hulp vragen
Voortborduren op andermans ideeën
Zorgdragen voor anderen
Conflicten oplossen
Tot overeenstemming komen
Samenwerken
Omgaan met diversiteit

•
•
•
•
•
•
•
•

Anderen aanmoedigen
Helpen
Leiderscapaciteiten
Geduld
Perspectief nemen
Respect
Verantwoordelijkheid
Delen, uitwisselen
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•

Binnen/Buiten Kring

•
•

Commentaar Op Tournee

•

Consensus & Schrijven

Drie Stappen Interview

• •
•

Eén gaat, drie blijven
FlitsKaarten
GedachtenNotities
Gedicht Voor Twee Stemmen
Geef & Prijs
Geef Door
Geef Geld
Genummerde Koppen Bij Elkaar
Genummerde Koppen Op Reis
Klas In De Weer
Laat Zien
Mix & Ruil
Mix-Bevries-Groep
Mix-Tweetal-Gesprek
PraatKaartjes
RondPraat

•

•

• •
•
•
•
• • •

•
• • • •
• • • •
• • • •
•
• •
•
•
• •
•
•
• •

Simultaan TafelRondje
Sta Op-Hand Omhoog-Tweetal

•

•

TafelRondje
TafelRondje & Consensus

•

•

TafelRondje Per Tweetal
Team Doe Mee & Vertel
TweeGesprek Op Tijd

•
•

TweePraat
Tweetal Coach
TweeVergelijk
Zoek De Valse
Zoek Iemand Die

• •
• •
• •
• • • •

•

•
• •

•

• • •
• • •
• • • •
• • • •
•
•
• •
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
•
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
• • •
• •
• •
• • • •
• • •
• •
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•
• • • •
• •
•
• •
• •

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Hulp bieden/coachen

Het beleefd met elkaar oneens zijn

Geduld

Eerlijk zijn

Delen

Controleren of iets begrepen is

Compromissen sluiten

Complimenten aanvaarden

Compassie

Bijdragen stimuleren

Beurt nemen

Besluitvorming

• •
• •
•
• • •
• • •
•
•
• • • • •
•
• • •
•

•
•

RondPraat & Schrijven
Schud & Pak

Besluiten aanvaarden

• •

Denk-Schrijf-RondPraat
Doe Mij Na

Anderen stimuleren

Anderen begroeten

Akkoord gaan

Afscheid nemen

Actief luisteren

Didactische structuren

Aanwijzingen opvolgen

Dit puntenoverzicht, samengesteld door Laurie en Spencer
Kagan, illustreert de sociale
vaardigheden die ontwikkeld
worden door de verschillende
didactische structuren. Door
deze te gebruiken, verbeteren
de schoolresultaten en werken
we tegelijkertijd aan de ontwikkeling van een groot aantal
sociale vaardigheden.

Sociale vaardigheden

Overzicht sociale
vaardigheden

•
•
•
•
• •

•

•
•
•

• •
•
•
•
•
•
•

• •
•
•
• •
•
•
• •
•
• •
•
•
•
• • • • •
•
• • •
• • • •
• • • •
• •

•

•

•

•
•
•
• •
•
• •
• •
•
•
• •

•
•
•
•

•
•
•
• •
•
•

• •
•
• •

•

•

• •

Zorgen dat iedereen het begrijpt

Zachtjes praten

Vrienden maken

Vragen stellen

Voortbouwen op andermans ideeën

Verschillend perspectief nemen

Verschillen van mening oplossen

Verschillen respecteren

Verantwoordelijkheid

Van rol wisselen

Uitwerken

Tolerantie

Taakgericht werken

Samenwerken

Redenen geven

Problemen oplossen

Prijzen

Overeenstemming bereiken

Opheldering geven

Onderhandelen

Mening uiten

•
•
• • • • • • •
• • • • • • • •

• •
•

•

Leiding geven

Kritiek op het idee, niet op de persoon

Ieders mening vragen

Ideeën toelichten

Ideeën bijdragen

Hulp vragen

•

• •
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
•
• • • • • • •

•
•
•
• • • • •
•
•
•
•
• •
•
•
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• •
• •
• • •
• • • • •
• •
•
•
•
• • • • • • • • •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •

•
• •
•
•

•
•

•
•

•
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
• •
• •
• •
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

• •
•
• •

•

•
•
•

•
•
• •
•
•
•
• •
•
• •

•
•
• • • •
•
•
• • • •
• • •
•
• •

• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
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heden die essentieel zijn voor later succes op de
arbeidsmarkt, een harmonieus gezinsleven en positieve sociale relaties.
Hoe kan ik sociale vaardigheden bevorderen?
De behoefte aan onderwijs in sociale vaardigheden
is deels afhankelijk van de eigenschappen en achtergronden van uw leerlingen en deels van de Cooperatieve Leerstrategieën die u wilt gebruiken. Als
Coöperatieve Leerstrategieën beperkt blijven tot
zeer gestructureerde interactie, is er slechts weinig
extra aandacht nodig voor het ontwikkelen van de
coöperatieve vaardigheden. Aan de andere kant, als
de leerlingen overstappen op complexe coöperatieve projecten, moeten ze onder andere leren naar
elkaar te luisteren en moeten ze conflicten oplossen, de agenda’s op elkaar afstemmen, taakgericht
blijven en elkaar aanmoedigen en respecteren.
Veel van deze sociale vaardigheden worden op natuurlijke wijze aangeleerd door samen te werken. Er
zijn vijf sterke strategieën om de ontwikkeling van
sociale vaardigheden te bevorderen in de coöperatieve leeromgeving:
1. didactische structuren en structureren;
2. rollen en openingszinnen;
3. model staan;
4. bekrachtiging;
5. reflectie en planning.
De ontwikkeling van sociale vaardigheden wordt
uitgebreid behandeld in hoofdstuk 10: Sleutel 6: Sociale vaardigheden. Zie ook de boeken: Natuurijk Sociaal! groep 1-4 en Natuurlijk Sociaal! groep 5-8.

Sleutel 7:
Basisprincipes GIPS
Wat zijn de GIPS-principes?
Er zijn vier basisprincipes essentieel
voor Coöperatieve Leerstrategieën,
eenvoudig weergegeven met het
acroniem GIPS:
1. Gelijke Deelname
2. Individuele Aanspreekbaarheid
3. Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
4. Simultane Actie
De basisprincipes van de Coöperatieve Leerstrategieën zijn afgeleid van theorieën van samenwerking, beproefde coöperatieve leermethoden en
research naar Coöperatieve Leerstrategieën. Als de
vier genoemde principes worden toegepast, werken alle leerlingen mee, nemen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, staan ze achter hun
groepsgenoten, zijn ze actief betrokken bij het leerproces, participeren ze vaak en ongeveer in dezelfde mate en dan is het niet verrassend dat ze sneller
en ook betere leervorderingen maken.

Deze vier basisprincipes vormen de essentie van de
Coöperatieve Leerstrategieën. GIPS is wat de Coöperatieve Leerstrategieën onderscheidt van andere
leertheorieën en het is essentieel voor het succes
van Coöperatieve Leerstrategieën. In dit onderdeel
gaan we kort in op de verschillende principes.
Gelijke Deelname
Als de leerlingen actief meedoen, verwerken ze de inhoud,
zijn ze betrokken bij de les en
leren ze goed. Als ze niet meedoen, is de kans dat ze iets leren, veel kleiner. Dit simpele
feit verklaart echter voor een
groot deel waarom het prestatieverschil tussen de
leerlingen soms zo groot is en tevens de prestatiekloof waar we mee kampen.
De traditionele klassikale structuur is het perfecte
voorbeeld van ongelijke deelname. De leraar stelt
een vraag, waarop de leerlingen die het antwoord
weten, vrijwillig hun hand opsteken en met elkaar
strijden wie er een beurt krijgt. Wie reageren er zo?
De goede leerlingen. De interactie in de groep vindt
meestal plaats tussen de leraar en de goede leerlingen, de leerlingen die het eigenlijk het minste nodig
hebben.
Wie reageren er niet? De zwakke leerlingen. De verlegen leerlingen. De leerlingen met een taalachterstand of een andere speciale behoefte. De leerlingen
die het het hardste nodig hebben om betrokken te
worden bij het leerproces krijgen stilzwijgend toestemming om niet te participeren en te leren. Ze
verstoppen zich. Gelijke Deelname is het principe
van de Coöperatieve Leerstrategieën dat een eind
maakt aan dit verschijnsel. Gelijke Deelname houdt
in dat deelname niet gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen moet ongeveer in dezelfde mate meedoen.
In plaats van één leerling een beurt te geven om
een vraag te beantwoorden, stelt de leraar de vraag
als volgt: “A vertel aan B hoe jij erover denkt”. En bij
de volgende vraag: “B wissel je antwoord uit met A”.
De structuur zit zo in elkaar, dat iedere leerling moet
participeren. Niemand glijdt door de mazen van het
net als we de didactische structuren voor Gelijke
Deelname gebruiken.
Onderzoek naar de Coöperatieve Leerstrategieën
wijst uit dat deze methode vooral vruchten afwerpt
voor de zwakste leerlingen. Gelijke Deelname en Individuele Aanspreekbaarheid werken samen om de
verschillen in prestaties op te heffen. De leerlingen
worden door teamgenoten en/of de leraar persoonlijk aanspreekbaar gehouden om zoveel mogelijk gelijk te participeren. Leerlingen die anders vanwege
gebrek aan betrokkenheid zouden afhaken, worden
erbij gehaald door toedoen van de Gelijke Deelname.
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Iedereen moet participeren. Iedereen leert. Als Gelijke Deelname in het proces wordt opgenomen, zullen Coöperatieve Leerstrategieën de prestatiekloof
dichten.
Individuele Aanspreekbaarheid
Coöperatieve methoden waarbij niet
alle groepsleden aanspreekbaar gehouden kunnen worden voor hun
bijdragen en/of prestaties, zullen
niet altijd leiden tot prestatieverbeteringen.
Als de beoordeling niet gebaseerd
is op individuele prestaties, zullen sommige leerlingen zich ontpoppen als werkpaarden en andere
als meelifters. De meelifters profiteren van het cijfer
of het groepswerkstuk, terwijl ze er weinig of niets
voor doen. Het werkpaard doet veel meer dan nodig is. Als ik in een team zit dat maar één cijfer krijgt
voor een werkstuk, terwijl er geen verantwoording
afgelegd hoeft te worden voor wie wat doet, kan
ik verschillende dingen doen, afhankelijk van mijn
motivatie en prestatieniveau. Als ik een intelligente,
gemotiveerde leerling ben, kan ik besluiten dat de
beste manier om goede cijfers te blijven halen is
het allemaal zelf te doen. Als ik een zwakke, weinig
gemotiveerde leerling ben, kan ik besluiten dat de
weg naar succes de weg is waar de intelligente, gemotiveerde leerling doet wat hij zo goed kan - alles
dus. Om dat te bereiken kan ik lekker gaan lanterfanten of zelfs doen alsof ik dom of hulpeloos ben.
Als er sprake is van Individuele Aanspreekbaarheid wordt alles ander. Er ontstaat Individuele Aanspreekbaarheid als de individuele leerling aansprakelijk wordt gehouden voor het eindproduct of het
proces. Bij Genummerde Koppen Bij Elkaar bijvoorbeeld moet iedere leerling het beste antwoord dat
hij kan bedenken opschrijven en aan de teamleden
laten zien, voordat ze de koppen bij elkaar steken en
elkaar begeleiden en coachen. Bij elke ronde wordt
bovendien een willekeurig teamlid gekozen om het
antwoord van het team te delen met de hele groep
en de leraar. Op die manier zijn alle leerlingen aansprakelijk; ze moeten bij elke ronde een prestatie
leveren ten overstaan van hun teamleden en bij een
van de rondes kan het zijn dat zij zelfstandig een
prestatie moeten leveren voor de hele groep en de
leraar.
Bij het werken met Coöperatieve Leerstrategieën
werken de leerlingen samen in teams om te leren.
Dat betekent echter niet dat de leerlingen zich
achter hun teamleden kunnen verschuilen. Als we
willen dat alle leerlingen ervan profiteren, moet iedere leerling op regelmatige basis Individueel Aanspreekbaar worden gehouden voor zijn bijdrage en
het leren.

GIPS-principes

G
I

Gelijke Deelname

Individuele Aanspreekbaarheid

P

Positieve Wederzijdse
Afhankelijkheid

S

Simultane Actie

Positieve Wederzijdse
Afhankelijkheid
In de term Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid zijn twee verschillende concepten opgenomen:
1. positief
2. wederzijdse afhankelijkheid
Positieve wisselwerking
Als er tussen twee leerlingen een positieve wisselwerking met betrekking tot de prestaties plaatsvindt, is het succes van de ene leerling gekoppeld
aan het succes van de ander. U kunt dat vergelijken
met twee bergbeklimmers, vastgehaakt aan hetzelfde touw. Als de één een goed houvast heeft gevonden, kan hij de ander beter omhoog trekken. Als er
sprake is van een positieve wisselwerking tussen de
resultaten van de leerlingen, hebben ze het gevoel
dat ze aan dezelfde kant staan en zullen ze elkaar
steunen en helpen. Als ik bijvoorbeeld weet dat ik er
beter van word als jij het goed doet, wil ik graag dat
jij het goed doet, en dus zal ik je steunen en helpen
waar ik kan. Als alle leerlingen in een team of groep
weten dat hun eigen resultaten direct verband houden met die van de anderen, geeft dat een enorme
impuls aan de wens om te presteren. De normen in
de groep zullen veranderen, de leerlingen willen
graag presteren en zo groeit de groep uit tot een
behulpzame gemeenschap van lerenden, die elkaars leren ondersteunen. Een positieve wisselwerking met betrekking tot de prestaties leidt tot een
coöperatieve groep.
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Het tegenovergestelde van een positieve wisselwerking is een negatieve wisselwerking. Als er sprake is van een negatieve wisselwerking tussen de
resultaten, betekent het succes van de ene leerling
dat een ander geen of minder succes kan hebben.
In een sfeer van negatieve wisselwerking zullen de
leerlingen elkaar niet steunen of helpen. Als we bijvoorbeeld cijfers geven op basis van de gemiddelde prestaties in de groep, weten de leerlingen dat
slechts een paar van hen de beste cijfers kunnen halen. Ze weten dat hun kansen op succes kleiner worden, naarmate de anderen het beter doen. Ze moedigen hun groepsgenoten niet aan en zullen ze ook
niet helpen. Misschien hopen ze zelfs stiekem dat
de anderen slecht werk zullen leveren. Een negatieve wisselwerking kan zich ook voordoen als gevolg
van de onderwijsstrategieën die we gebruiken. Als
de leraar bijvoorbeeld de traditionele methode toepast en de leerlingen mondeling overhoort, zet hij
de leerlingen zonder het te willen tegen elkaar op.
Als een leerling graag een beurt wil, hoopt hij dat
een ander die niet krijgt. Of hij hoopt dat de groepsgenoot die een beurt krijgt het antwoord schuldig
blijft, zodat hij hem kan verbeteren. Het falen van
de een is de enige manier waardoor een ander kan
krijgen wat hij hebben wil: een beurt, om daarmee
de goedkeuring van de leraar en erkenning van zijn
groepsgenoten te verwerven. Een negatieve wisselwerking met betrekking tot de prestaties leidt tot
een competitieve leeromgeving.
Er is nog een derde vorm van wisselwerking met
de resultaten, namelijk als er géén sprake van wisselwerking is. Als de leerlingen zelfstandig werken
en de individuele resultaten van de ene leerling
niet verbonden zijn aan de individuele resultaten
van anderen, is er gebrek aan wisselwerking. Terwijl
positieve wisselwerking bevorderend werkt op de
samenwerking en negatieve wisselwerking competitie genereert, werkt een gebrek aan wisselwerking
een zeer individualistische houding in de hand: iedere leerling is uitsluitend met zijn eigen resultaten
bezig en niet of amper geïnteresseerd in de resultaten van anderen. Geen correlatie tussen de prestaties leidt tot een individualistisch georiënteerde
leeromgeving.
Wederzijdse Afhankelijkheid
Een voorbeeld: Twee jongens willen een skateboard
bouwen. De een heeft een plank, de ander heeft
wieltjes. Ze kunnen hun doel alleen bereiken als ze
samenwerken. Wederzijdse Afhankelijkheid betekent dat de leerlingen afhankelijk zijn van elkaar. Ze
moeten op hun teamgenoten kunnen vertrouwen
en terugvallen. Als het onmogelijk is om een doel te
bereiken of een taak met succes af te ronden zonder
de hulp van anderen, ontstaat er een sterke Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid. De sterkste vorm
van Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid doet zich

voor wanneer elk teamlid een bijdrage moet leveren ten behoeve van het succes van het team: ieder
moet zijn aandeel leveren. In geval van een Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid tussen de leerlingen, zijn ze gemotiveerd om elkaar te steunen en te
helpen. Ze weten dat hun succes mede afhankelijk
is van dat van hun groepsgenoten. Het gevoel van
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid creëert een
sterke band tussen teamleden en groepsgenoten.
Iedere leerling weet dat hij het niet alleen kan, maar
dat ze met zijn allen sterk staan. Op die manier leidt
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid tot samenwerking en sterke normen onder groepsgenoten
die een gunstige uitwerking hebben op de prestaties.
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
bevordert samenwerking
Beide componenten van Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid leiden tot samenwerking en verbeteren de prestaties. Als er een positieve relatie bestaat
tussen mijn resultaten en de jouwe, zal ik jou begeleiden en stimuleren om ervoor te zorgen dat het
je lukt. Jouw winst is mijn winst. Als we wederzijds
afhankelijk zijn, kan geen van ons de klus alleen klaren, maar samen kunnen we het wel, dus gaan we
samenwerken. Door Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid creëren we een zorgzame coöperatieve
gemeenschap en verhogen we tegelijkertijd de
prestaties.
Simultane Actie
Bij Coöperatieve Leerstrategieën gaat het niet alleen om
gelijke deelname, maar ook om
frequente deelname. Waarom?
Omdat veel leerlingen tegelijkertijd participeren. Simultane
Actie is een enorm voordeel
van het werken met Coöperatieve Leerstrategieën
boven traditioneel leren. In de traditionele leeromgeving is één persoon tegelijk aan het woord,
meestal de leraar en af en toe een leerling, als hij
een beurt krijgt. Dat is een opeenvolgende structuur, waarbij iedereen om de beurt participeert, de
een na de ander.
We hoeven niet lang te rekenen om te zien dat een
opeenvolgende structuur rampzalig is, omdat de
leerlingen daardoor amper de tijd krijgen om actief
deel te nemen aan het leerproces. Laten we maar
eens kijken hoe dat rekenmodel eruitziet. Het maakt
veel duidelijk over het falen van de traditionele onderwijsmethoden.
In het grootste onderzoek naar onderwijs dat ooit
is gehouden, toonde John Goodlad aan dat leraren
in een groep gemiddeld tachtig procent van de tijd
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aan het woord zijn. Omdat er ook tijd nodig is voor
management, blijft er minder dan twintig procent
over waarin de leerlingen iets kunnen zeggen.
Op het eerste gezicht lijkt het niet rampzalig dat de
leerlingen van elk lesuur van vijftig minuten tien
minuten de tijd krijgen om actief aan de les deel te
nemen. Maar aangezien die tien minuten deel uitmaken van een structuur waarin de ene leerling na
de andere iets wordt gevraagd, betekent het dat
die tien minuten verdeeld moeten worden over een
dertigtal leerlingen, een gemiddelde van eenderde
van een minuut per leerling! Geen wonder dat bij
veel leerlingen die traditioneel onderwijs volgen de
verveling toeslaat. De leerlingen krijgen per lesuur
gemiddeld twintig seconden de tijd om zich te uiten en de resterende 49 minuten en veertig seconden moeten ze naar anderen luisteren, meestal naar
de leraar!
Laten we dat eens vergelijken met een groep waarin
het principe van de Simultane Actie wordt toegepast. Hoewel de leraar in een coöperatieve groep
nooit veertig van de vijftig minuten van de tijd aan
het woord zal zijn, nemen we als voorbeeld dezelfde tien minuten als in de traditionele groep. Als we
de sequentiële structuur van de groep loslaten en
een structuur met Simultane Actie toepassen, bijvoorbeeld een TweeGesprek Op Tijd, dan is er geen
sprake meer van één actief participerende leerling
per keer. Bij een TweeGesprek Op Tijd is de helft van
de groep aan het woord. Dat betekent dat de gemiddelde spreektijd per leerling in die tien minuten
niet slechts twintig seconden is, maar vijf minuten.
Er wordt per leerling vijftien keer meer taal geproduceerd over de leerstof. Voorts is er in de overige
vijf minuten ook veel meer activiteit dan in de traditionele groep, omdat de leerlingen veel meer betrokken zijn als één van hen direct tot ze spreekt in
het team, dan wanneer een groepsgenoot ergens in
een groep een antwoord geeft op een vraag die de
leraar heeft gesteld.
Het vermogen om het principe van de Simultane
Actie toe te passen is een sleutel tot optimalisering
van de positieve resultaten bij Coöperatieve Leerstrategieën. Het volgende is van essentieel belang:
als al het overige gelijk blijft, is werken in tweetallen
beter dan groepswerk, is groepswerk beter dan werken met de hele groep en zijn kleine groepen beter
dan grote groepen.

GIPS-principes is noodzakelijk voor ervaren leraren
die de didactische structuren willen aanpassen, cooperatieve interactie willen creëren op het moment
dat de gelegenheid zich voordoet, of nieuwe coöperatieve projecten of activiteiten willen ontwerpen.
De GIPS-principes worden uitgebreid behandeld in
hoofdstuk 11: Sleutel 7: Basisprincipes GIPS.

Er zijn zeven sleutels om
te komen tot succesvolle
Coöperatieve Leerstrategieën. Elke sleutel
ontsluit een andere deur
naar succes.

Samenvatting van het hoofdstuk
Een compleet nieuwe aanpak van het onderwijs en
het leren gaat gepaard met tal van nieuwe uitdagingen. Als er geen interactie plaatsvindt in een groep,
zijn de leerlingen weliswaar gehoorzamer, maar is
het onze bedoeling om onze leerlingen te drillen
als soldaten? Willen we niet liever een maatschappij
creëren van kritische, creatieve en onafhankelijke
denkers? Waar moeten jonge mensen leren samenwerken als dat niet op school gebeurt? Waar moeten ze anders leren leiding geven of omgaan met
diversiteit?
Als we de zeven sleutels beheersen en ervaring hebben opgedaan met Coöperatieve Leerstrategieën,
gaat het nieuwe en onbekende er vanzelf af. Wat
overblijft is een sterke, vernieuwde manier om alle
leerlingen te betrekken bij het leerproces, een aanpak om de prestaties te verbeteren, ordeproblemen
te verminderen en een omvangrijk curriculum van
sociale vaardigheden, karaktervorming en denkvaardigheden aan te bieden.

Als de didactische structuren GIPS implementeren, waarom moeten we GIPS dan leren?
Zoals eerder is gemeld, kan een leraar al succesvol zijn
met Coöperatieve Leerstrategieën door didactische
structuren deels te gebruiken, omdat de didactische
structuren GIPS implementeren. Waarom moeten we
de GIPS-principes dan leren? Praktijkkennis van de
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Vragen over het hoofdstuk
Vragen ter controle
1. Wat zijn de zeven sleutels van de Coöperatieve Leerstrategieën?
2. Welke soorten sociale vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen te werken?
3. Wat zijn de vier basisprincipes van de Coöperatieve Leerstrategieën?
4. Welke vier soorten teams zijn er?
5. Wat is een didactische structuur?
Vragen om over na te denken en te bespreken
1. Waarom spreken Coöperatieve Leerstrategieën u aan? Wat baart u zorgen?
2. Als u slechts een van de zeven sleutels kon verwerven, welke zou u dan kiezen? Waarom?
3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Klas- en TeamBouwers?
4. In een democratie moet de leeromgeving democratisch georganiseerd zijn. Bent u het daarmee
eens of niet? Waarom (niet)?
5. Waarom zijn teamvaardigheden belangrijk voor het hele leven?
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Binnen/Buiten Kring
De leerlingen rouleren in concentrische cirkels om steeds
met andere partners uit te wisselen, vragen te stellen
of problemen op te lossen.
Voorbereiding: de leraar bereidt de vragen voor of
geeft iedere leerling een kaart met een vraag erop.
1. De leerlingen vormen tweetallen. Van elk tweetal
gaat een van de leerlingen in een kring staan, met
het gezicht naar buiten gericht.
2. De overgebleven leerlingen gaan op zoek naar
hun partners en gaan tegenover hen staan (de
groep is nu opgesteld in twee concentrische
ringen).
3. De leerlingen in de binnenste kring stellen de leerlingen in de buitenste kring een vraag; de buitenste kring geeft antwoord. De binnenste kring prijst
en coacht. (alternatief: De leraar stelt een vraag en
geeft aan of de binnenste of de buitenste kring
antwoord geeft)

5. De partners ruilen de kaarten met de vragen.
6. De leerlingen in de binnenste kring lopen met de
klok mee naar een nieuwe partner (de leraar kan
ook roulatienummers geven: Drie Vooruit. De
groep kan In Koor tellen terwijl ze rouleren).
Noot: als dit met kaarten wordt gespeeld, zijn de
stappen 3-6 een Mix & Ruil
Variant:
Binnen/Buiten Rij
De leerlingen staan in twee rechte rijen tegenover
elkaar. De ene rij rouleert, de andere blijft staan. De
roulerende leerlingen gaan naar een andere partner
en sluiten weer achteraan de bewegende rij aan
zodra ze de laatste leerlingen in de stilstaande rij
voorbij zijn.

4. De partners wisselen van rol. De leerlingen in de
buitenste kring stellen een vraag, luisteren, prijzen
of coachen.

Commentaar Op Tournee
De teams rouleren van werkstuk naar werkstuk en
laten feedback achter voor de andere teams.
Voorbereiding: bij elk werkstuk ligt een feedbackformulier.
1. De teams staan bij hun eigen werkstuk.
2. De teams rouleren met de klok mee naar het volgende werkstuk.
3. Gedurende een bepaald tijdsbestek bespreken
de teams hun reacties op het werkstuk van het
andere team zonder iets op te schrijven.
4. Leerling 1 noteert de feedback op het feedbackformulier. De leerlingen worden uitgenodigd om
vooral positieve feedback te geven.

5. De leraar geeft aan dat de tijd om is.
6. De teams lopen door het lokaal, observeren,
bespreken en geven feedback op het volgende
werkstuk. Er wordt bij elke ronde een nieuwe
‘schrijver’ gekozen.
7. De teams gaan door tot elk team weer bij zijn
eigen werkstuk terug is of tot de leraar zegt dat
het tijd is.
8. De teams nemen de feedback door die ze van
de andere teams hebben gekregen.

5.28 Coöperatieve Leerstrategieën • Sleutel 1: Didactische structuren

PraatKaartjes
De teamleden leggen de PraatKaartjes in het midden
van de tafel om ervoor te zorgen dat iedereen een
bijdrage levert aan het teamgesprek.
Voorbereiding: de teams beschikken over PraatKaartjes (maximaal twee per persoon).
1. De leraar geeft een gespreksonderwerp op en de
leerlingen krijgen DenkTijd.
2. De leerling die wil beginnen, pakt een PraatKaartje
en legt het in het midden van de tafel.
3. Het gesprek wordt voortgezet door de overige
leerlingen die nog een PraatKaartje hebben.

4. Als alle PraatKaartjes zijn gebruikt, worden ze
weer ingenomen door de teamgenoten en vervolgen ze hun gesprek met hun PraatKaartjes.
Aanpassingen: de ene keer krijgen de leerlingen
slechts één PraatKaartje, de andere keer twee. De
leerlingen die geen kaartje meer over hebben,
moeten wachten tot alle teamleden hun kaartjes
hebben gebruikt; dan nemen ze allemaal hun kaartjes weer in en gaat het gesprek weer verder.

RondPraat & TweePraat
De leerlingen geven om de beurt mondeling antwoord.
Bij RondPraat doen ze dat om de beurt in hun team.
Bij TweePraat doen ze hetzelfde in tweetallen.
1. De leraar geeft een probleem waar meerdere oplossingen voor zijn, of een vraag waarop meerdere
antwoorden mogelijk zijn; hij geeft de leerlingen
DenkTijd.
2. De leerlingen noemen om de beurt een antwoord
of oplossing.

RondPraat
TweePraat

Varianten:

RondPraat & Schrijven
Tijdens de RondPraat noteren de leerlingen elk antwoord op een eigen blaadje
papier.

Consensus & Schrijven
Als de leerlingen tijdens een RondPraat consensus
hebben bereikt, noteert iedere leerling het antwoord
op een eigen papier.

Denk-Schrijf-RondPraat. De leerlingen bedenken een antwoord en schrijven het op
voordat ze aan de RondPraat beginnen.
Eén Beurt RondPraat. De RondPraat in het
team duurt maar één rondje, dus elk teamlid komt slechts één keer aan de beurt.

RondPraat Op Tijd
De leerlingen wisselen om de beurt uit binnen een
afgesproken tijd.

Sleutel 1: Didactische structuren • Coöperatieve Leerstrategieën 5.35

De uitgave bestellen?
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