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Samenvatting 

  

Dit onderzoek is gericht op het inzetten van coöperatief leren tijdens de geleide inoefenfase en de 

verwerkingsfase van het IGDI-model op basisschool de Rietkraag. De vraag die in dit onderzoek 

centraal is gesteld luidt: “Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen 

de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?” 

Met behulp van de volgende deelvragen, kan een antwoord gegeven worden op de centrale vraag: 
- Waar moet de leerkracht rekening mee houden bij het integreren van coöperatieve werkvormen in 
de lespraktijk? 
- Wat ervaren specialisten van coöperatief leren als valkuilen en opbrengsten van coöperatieve 
werkvormen? 
- Welke coöperatieve werkvormen zijn geschikt om tijdens de begeleidende inoefenfase van het vak 
nieuwsbegrip in te zetten? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is een literatuuronderzoek gedaan. Er werd bekeken 
wat coöperatief leren is, wat de kenmerken van coöperatief leren zijn, wat er van de leerkracht 
wordt verwacht, wat het effect is van coöperatief leren en wat kinderen met speciale leerbehoeften 
kunnen halen uit coöperatief leren.  
 
Uit de literatuur is gebleken dat coöperatief leren goed is voor kinderen. Ze leren en oefenen 
hiermee verschillende vaardigheden, waar ze in het dagelijks leven later nog wat aan hebben. Hierbij 
valt te denken aan samenwerken in een team, het terugkoppelen van informatie en het beter leren 
lezen en schrijven. Het inzetten van coöperatief leren kan alleen wanneer de sfeer in de groep goed 
is en wanneer de kinderen al goed kunnen samenwerken. De leerkracht heeft in het proces een 
begeleidende/verdelende rol. De leerkracht maakt het doel van de opdracht voor de kinderen 
duidelijk. Het is belangrijk om te blijven evalueren op het proces en op de inhoud.  
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Inleiding 

Achtergrond en verantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd op KBS De Rietkraag te Raalte. De organisatie bestaat uit 12 
groepsleerkrachten, één intern begeleider, één directeur en één schoonmaker.  
Het onderwijzend personeel bestaat uit 2 fulltimers en 14 parttimers, waarvan 1 man en 13 vrouwen. 
De leeftijden binnen het team variëren van begin 20 tot begin 60. 
De schoolt telt in het schooljaar 2014-2015 circa 200 leerlingen.  
 
Uit voorgaande onderzoeken naar begrijpend lezen op KBS de Rietkraag is gebleken dat coöperatieve 
werkvormen goed aansluiten bij de visie van de school, het aansluit bij de onderwijsbehoeften van 
de leerling en het de leskwaliteit verbeterd. Momenteel wordt er nog niet structureel gewerkt met 
coöperatieve werkvormen tijdens de vakken.   
Als school zijn wij op zoek naar coöperatieve werkvormen die aansluiten bij de verschillende lesfasen 
van het IGDI-model. Middels dit onderzoek, beschreven in dit verslag, wil de school dan ook 
onderzoeken wat de effecten zijn van coöperatief leren en hoe dit op deze school zo effectief 
mogelijk bij het vak begrijpend lezen kan worden ingezet.  
Om deze doelstelling te bereiken zullen we antwoord moeten krijgen op de hoofdvraag. Deze wordt 
beantwoord na een verdieping in de theorie en de praktijk.  
 

Centrale vraag  

 

Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen de geleide inoefenfase en 

de verwerkingsfase van het IGDI-model? 

 

Onderzoeksvraag 1:  

 

Waar moet de leerkracht rekening mee houden bij het integreren van coöperatieve werkvormen in 
de lespraktijk? 
 

Onderzoeksvraag 2: 

 

Wat ervaren specialisten van coöperatief leren als valkuilen en opbrengsten van coöperatieve 
werkvormen? 
 

Onderzoeksvraag 3:  

 

Welke coöperatieve werkvormen zijn geschikt om tijdens de begeleidende inoefenfase van het vak 
nieuwsbegrip in te zetten? 
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Theoretisch kader 

 

Definitie coöperatief leren. 
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de 
samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve 
werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen 
discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij 
zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Coöperatief leren is een vorm van actief leren. 
Het gaat op school niet alleen om het overdragen van kennis door de leerkracht, maar het is vooral 
belangrijk dat leerlingen leren informatie te verzamelen en te verwerken. Coöperatief leren 
stimuleert dat leerlingen actief informatie verwerven, bewerken, toepassen of oefenen. Doordat de 
leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit leggen en 
hun gedachten onder woorden te brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en 
krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. 
 
Kenmerken van coöperatief leren. 
Kagan (2003) stelt dat coöperatief leren aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Kagan (2003) 
noemt dit ook wel het GIPS-model. Zo moet er een gelijke deelname zijn. Leerlingen moeten de 
mogelijkheid krijgen om samen te overleggen over een vraag. Daarnaast moet iedere deelnemer 
individueel aansprakelijk zijn. Dit wil zeggen dat iedere deelnemer zijn of haar eigen bijdrage moet 
leveren en dat deze bijdrage ook zichtbaar moet worden gemaakt. Een ander belangrijk kenmerk van 
coöperatief leren is volgens Kagan (2003) de positieve wederzijdse afhankelijkheid. Zo komt ieders 
afzonderlijke bijdrage de groep ten goede. Ten slotte noemt Kagan (2003) de simultane interactie 
kenmerkend voor coöperatief leren. Bij coöperatief leren is er sprake van een simultane structuur. 
Dat wil zeggen dat er meerdere personen gelijktijdig over de leerstof spreken. Er zijn dus meerdere 
personen gelijker tijd mondeling actief.   
Veenman (2001) bespreekt de theorie van Johnson en Johnson (1994). Zij stellen dat er 5 
basiskenmerken waaraan coöperatief leren moet voldoen. Net als Kagan (2003) noemen zij het 
aspect van positieve wederzijdse afhankelijkheid. Dit verdelen ze in doelafhankelijkheid (je kunt je 
doel pas bereiken als de ander zijn doel ook bereikt), materiaal afhankelijkheid (ieder groepslid krijgt 
een gedeelte van het materiaal), taakafhankelijkheid (de leerstof wordt verdeeld over de 
deelnemers) , beloningsafhankelijkheid (de groepsleden worden niet alleen individueel beloond maar 
ook als groep) en rolafhankelijkheid (ieder groepslid heeft zijn eigen rol binnen de groep die van 
belang is voor een goede samenwerking). Bij rolafhankelijkheid kan worden gedacht aan de volgende 
rollen:  organisator, stilte kapitein, observator, uitlegger, schrijver, aanmoediger etc. De leerkracht 
heeft hierbij weer een verdelende/sturende rol.  
Al deze punten moeten ervoor zorgen dat de deelnemers beseffen dat ze elkaar nodig hebben om de 
taak succesvol af te ronden en dat de inspanning van eenieder de hele groep ten goede komt.  
Verder is het belangrijk dat er een individuele verantwoordelijkheid en een 
groepsverantwoordelijkheid is. Daarnaast is de directe interactie een belangrijk kenmerk van 
coöperatief leren. De groepsleden moeten daarom dicht bij elkaar zitten zodat ze gemakkelijk 
kunnen overleggen. Tijdens het coöperatief leren zijn sociale en communicatieve vaardigheden 
volgens Johnson en Johnson(1994) onmisbaar. Ze stellen dat er bewust moeten worden stilgestaan 
bij deze vaardigheden, deze moeten namelijk echt worden aangeleerd. Johnson en Johnson (1994) 
noemen in tegenstelling tot Kagan (2003) de evaluatie van het groepsproces als een belangrijk 
kenmerk. Een reflectie op het leerproces en het groepsgebeuren zorgt namelijk voor een verbetering 
in de toekomst, zo stellen ze.  
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Leerkrachtgedrag bij coöperatieve werkvormen. 
Een belangrijk punt voor de leerkracht tijdens het coöperatief leren, is het begeleiden. De klas wordt 
in heterogene groepen verdeelt en het is heel belangrijk dat de leerkracht dit doet. De leerkracht 
stuurt de kinderen aan en zorgt ervoor dat er heterogene groepen zijn tijdens de werkvorm. De 
leerlingen worden geacht met elkaar te discussiëren over het onderwerp. De leerkracht begeleidt dit. 
 
Veenman (2014) schrijft dat coöperatief leren moet voldoen aan 5 basiskenmerken. Het eerste 
basiskenmerk is positieve wederzijdse afhankelijkheid. Het tweede basiskenmerk volgens Veenman 
(2014) is individuele verantwoordelijkheid. De leerkracht kan dit stimuleren door iedere leerling na 
de samenwerking een toets te laten maken, leerlingen willekeurig een beurt te geven of door één 
leerling de rol van controleur te geven. 
Het derde basiskenmerk is directe interactie en het vierde kenmerk zijn de sociale vaardigheden. Bij 
dit vierde kenmerk vraagt de leerkracht feedback op de geoefende vaardigheid zodat deze later 
duurzaam kan worden ingezet. Enkele vaardigheden zijn: in de groep blijven, niet te hard praten, 
elkaar complimenteren, het oneens durven zijn met een ander. 
Tot slot het vijfde basiskenmerk, evaluatie van het groepsproces. De leerkracht bespreekt met de 
kinderen of laat de kinderen in groepjes bespreken wat doelmatig geweest is en wat niet. Wat is de 
bijdrage van iedereen geweest en wat had verbeterd kunnen worden? Belangrijk hierbij is de ‘hoe-
vraag’. 
 
Volgens Förrer, Jansen & Kenter (2004) bevordert coöperatief leren een positief pedagogisch klimaat, 
ook voor de leerkracht. Als leerkracht door te ervaren dat je met verschillende leerlingen prettig kunt 
samen werken,  ook met leerlingen die heel anders zijn dan jijzelf. Hierdoor ontstaat er respect en 
waardering voor elkaar. 
 
Kerpel (n.d.) vermeld dat de leerkracht bij coöperatief leren gebruik maakt van het vermogen van 
leerlingen om elkaar te helpen. Het heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de 
leerlingen.  
Vooraf bereidt de leerkracht een les voor en formuleert hij de leerinhouden en de 
samenwerkingsvaardigheden. Hij maakt een keuze uit de coöperatieve werkvormen. Bij de start van 
de les, legt de leerkracht de opdracht uit en vertelt hij aan welke eisen het werk moet voldoen. Hij 
spreekt ook verwachtingen uit met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. De leerkracht 
besteedt expliciet aandacht aan de samenwerkingsvaardigheid die deze les centraal staat. Het is ook 
goed om als leerkracht klassikaal afspraken te maken over de manier van praten en de rolverdeling. 
Tijdens de les bewaakt de leerkracht het proces. Hij stimuleert de directe interactie en observeert de 
leerlingen. Na de les evalueert de leerkracht met de kinderen op de leeruitkomsten en het 
groepsproces. 
 
Als een leerkracht start met coöperatief leren tijdens een les, is het goed om er eerst voor te zorgen 
dat de klas goed in tweetallen kan werken. Laat ook in eerste instantie kinderen die elkaar kennen 
met elkaar samenwerken. Daarna kun je als vervolgactiviteit zorgen voor kleine heterogene groepen, 
waarin kinderen samenwerken, die normaal nauwelijks contact met elkaar hebben. 
Als dit goed verloopt, kies dan een werkvorm waarbij één van de leerlingen verslag moet uitbrengen 
aan de groep. Als dit ook soepel verloopt, dan kan de leerkracht grotere groepjes maken van drie- of 
viertallen waarbij elk kind een andere rol krijgt. Als de kinderen vijf basiskenmerken onder de knie 
hebben, dan kunnen de moeilijkere werkvormen worden ingezet. 
 
Als leerkracht is het heel zinvol om samen met een collega een les voor te bereiden. Hierbij is het 
belangrijk dat er veel observatiepunten worden aangedragen. De collega kan observeren tijdens 
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jouw les, zodat je de les kunt nabespreken. Zo maken collega’s optimaal gebruik van elkaars 
kwaliteiten. 
 
Bij coöperatief leren doet de leerkracht volgens van Muijen (2004) ‘een stapje terug’. De leerkracht 
heeft een sturende rol. 
Ook Leenders, Naafs & Oord (2007) schrijven dat de leerkracht niet altijd beschikbaar hoeft te zijn bij 
coöperatieve werkvormen. De kinderen leren van elkaar. Wat voor de leerkracht vooral belangrijk is, 
is om inhoudelijke en sociale doelen te stellen en hierop evalueren. De leerkracht moet de leerlingen 
bewust maken van hun sociale vaardigheden tijdens het samenwerken. Hierdoor krijgen ze meer 
inzicht in het verbeteren van hun leerproces. Sociale doelen zijn belangrijk bij coöperatieve 
werkvormen. De kinderen moeten naar elkaar leren luisteren, hulp leren vragen en hulp leren geven.  
 
Het invoeren van samenwerkend leren in de klas vraagt van de leerkracht kennis en vaardigheden. 
 
Nijhof (2013) verdeelt het IGDI-model in verschillende fases. In fase twee en drie komt de instructie 
voor. Je kunt werken in een kring of in tafelgroepen. Het is hier voor de leerkracht belangrijk om 
rekening te houden met zwakke kinderen, de middelgroep en de sterke groep. Deze fase is het meest 
leerkracht gestuurd. De leerkracht demonstreert en legt uit.  
 
Effecten van coöperatief leren. 
Volgens Förrer, Jansen & Kenter (2004) zijn twee effecten van coöperatief leren dat kinderen elkaar 
beter leren kennen en dat er meer onderlinge relaties ontstaan. Door te ervaren dat je met 
verschillende kinderen kunt samenwerken, ook met kinderen die heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat 
respect en waardering voor elkaar. Dit is erg belangrijk voor kinderen met speciale leerbehoeften.  
Volgens Förrer, Jansen & Kenter (2004) zijn de effecten van coöperatief leren op de ontwikkeling van 
kinderen met speciale leerbehoeften die deelnemen aan het reguliere onderwijs: 
- Het bevorderd het leren lezen en schrijven. 
- Het heeft effect op de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden.  
 
Volgens Förrer, Jansen & Kenter (2004)is coöperatief leren het meest effectief: 
- Als naast een groepsgeoriënteerde beloning ook de leden van de groep beloond worden voor hun 
individuele leerprestaties . 
- Als het gebaseerd is op coöperatieve groepsdoelen en individuele verantwoordelijkheid. 
- Goede leerlingen leren nieuwe leerstrategieën door de leerstof te onderwijzen aan de andere     
leerlingen, doordat ze gedwongen worden de leerstof in een ander perspectief te zien en opnieuw te 
doordenken. 
- De  leerlingen die uitleg geven in een coöperatieve leergroep leren het meeste,  
als de groepen heterogeen zijn. 
 
Een ander effect van coöperatief leren is dat leerlingen actiever betrokken worden bij de les. De 
leerling ontwikkelt zijn sociale en verbale vaardigheden en leert rekening te houden met andere 
leerlingen.  
 
 Coöperatief leren en leerlingen met speciale leerbehoeften.  
Volgens Förrer, Jansen & Kenter (2004) kenmerken scholen die met succes werken aan de 
ontwikkeling van kinderen met speciale leerbehoeften zich door een pedagogisch klimaat waarin 
deze leerlingen werkelijk geaccepteerd worden en kansen krijgen mee te doen als lid van hun groep. 
Deze scholen gaan uit van de kwaliteiten van kinderen, iedereen heeft altijd vanzelfsprekend een 
positieve rol. Kinderen die zich welbevinden staan open voor nieuwe dingen, zijn nieuwsgierig, 
hebben energie en nemen initiatieven. Ze ervaren ook dat ze in de groep een inbreng kunnen 
hebben die waardevol en belangrijk is. Dit versterkt het gevoel van competentie. Leerlingen met 
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speciale leerbehoeften profiteren van coöperatieve leersituaties, zowel wat betreft hun sociaal-
emotionele ontwikkeling als hun cognitieve ontwikkeling. 
 
 
Sociale en emotionele ontwikkeling.  
Alle kinderen ontwikkelen zich door interactie met hun omgeving. De kwaliteit van de interactie 
tussen leerkracht en kind, kinderen onderling en de materiële leeromgeving zijn van invloed op de 
ontwikkeling van het kind. Voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met speciale leerbehoeften is een 
veilig pedagogisch klimaat de basis. 
Castelijns en Stevens (1996) noemen drie voorwaarden voor het welbevinden en een actieve en 
gemotiveerde leerhouding van kinderen: 
- relatie; ze maken deel uit van een groep. 
- competentie; hun inbreng wordt gewaardeerd. 
- autonomie; samen verantwoordelijk voor het groepsresultaat.  
 
Cognitieve ontwikkeling.  
Uit het onderzoek  van Castelijns en Stevens (1996) blijkt dat er aanwijzingen  zijn voor een positief 
effect van coöperatief leren op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen met een matige tot 
ernstige beperking sterker zijn dan aanwijzingen voor een positief effect op cognitieve ontwikkeling. 
 
Versterkende factoren. 
De leerkracht kan het effect van coöperatief leren voor leerlingen met speciale leerbehoeften 
versterken door alert te zijn op een aantal factoren: 
- succeservaringen. 
- positieve attributie. 
- betekenisvolle activiteiten. 
- positieve feedback. 
- groepsvorming en klasvorming.  
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Onderzoeksaanpak 

De centrale vraag bij dit onderzoek is: “Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze 

leerlingen binnen de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?” 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag zijn er deelvragen opgesteld.  

 

Onderzoeksvraag 1  

 

“Waar moet de leerkracht rekening mee houden bij het integreren van coöperatieve werkvormen in 
de lespraktijk?” 
Deze vraag wordt beantwoord door een theoretische verdieping. Hiervoor zullen recente artikelen en 
boeken van experts worden gebruikt. Daarnaast zullen scholen in Nederland, bij wie coöperatief leren 
al een aantal jaren geïntegreerd is in het onderwijspraktijk, bevraagd worden naar hun ervaringen.  
 

Onderzoeksvraag 2  

 

“Wat ervaren specialisten van coöperatief leren als valkuilen en opbrengsten van coöperatieve 
werkvormen?” 
Deze vraag wordt beantwoord door een interview af te nemen met 3 scholen verspreid door het land 
die coöperatief leren al een aantal jaar toepassen in hun onderwijspraktijk. De opbrengsten van deze 
interviews zullen vergeleken worden met de theorie uit het ‘theoretisch kader’.  
 

Onderzoeksvraag 3  

 

“Welke coöperatieve werkvormen zijn geschikt om tijdens de begeleidende inoefenfase van het vak 
nieuwsbegrip in te zetten?” 
Allereerst zullen door middel van interviews 3 scholen bevraagd worden. Op basis van de interviews 

en de theoretische verdieping zullen een aantal werkvormen in verschillende groepen (zowel 

onderbouw, middenbouw als bovenbouw) uitgeprobeerd worden tijdens nieuwsbegrip op De 

Rietkraag. Naar aanleiding van al deze bevingen wordt er een antwoord gegeven op deze deelvraag. 
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Resultaten 

  

 

Onderzoeksvraag 1:  

 

Waar moet de leerkracht rekening mee houden bij het integreren van coöperatieve werkvormen in 
de lespraktijk? 
 

Resultaten: 

 

De leerkracht maakt voorafgaand aan het coöperatief leren heterogene werkgroepen van 3 tot 5 
kinderen. De leerkracht begeleidt de kinderen in het proces en geeft alle kinderen een rol in dit 
proces. Denk hierbij aan: de organisator, de stilte kapitein, de observator, de uitlegger, de 
tijdbewaker, de schrijver,  de aanmoediger etc. De leerkracht heeft tijdens het coöperatief leren 
vooral een begeleidende/ verdelende rol.  
 
Door rollen te verdelen hebben alle kinderen een aandeel in het proces. Hierdoor krijgen ze het 
gevoel dat hun deel belangrijk is. Wanneer niet alle kinderen mee doen in het proces, kun je als 
leraar ook vaststellen dat de groep het doel niet heeft behaald.  
 
Coöperatief leren moet voldoen aan 5 basiskenmerken. Hierin ligt een belangrijke taak voor de 
leerkracht. De 5 basiskenmerken zijn: 
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid. 
- Individuele verantwoordelijkheid. 
- Directe interactie. 
- Sociale vaardigheden. 
- Evaluatie van het groepsproces. 
De leerkracht geeft alle kinderen een andere rol, die belangrijk is om het proces goed af te ronden. 
Hierdoor zijn kinderen positief afhankelijk van elkaar en elk kind krijgt verantwoordelijkheid. Door de 
opdracht moeten de kinderen met elkaar overleggen, hierbij vindt interactie plaats en ze moeten 
gebruik maken van hun sociale vaardigheden (hoe praat je met elkaar, op welk geluidsniveau etc.). 
Na het uitvoeren van de opdracht wordt er overlegt hoe het werken ging en wat er beter kan de 
volgende keer. Dit kan met de leerkracht, maar dit kan ook in de groepjes worden uitgevoerd.  
 
Voordat de leerkracht een opdracht geeft die de kinderen coöperatief moeten uitvoeren, moet de 
leerkracht bedenken wat het doel van deze opdracht is. De leerkracht maakt dit doel ook duidelijk 
aan de kinderen, zodat de kinderen kunnen checken of ze het doel hebben behaald.  
 
Voordat de leerkracht kan beginnen met coöperatief werken, moeten de kinderen eerst goed samen 
kunnen werken in tweetallen. Dit is de basis voor het coöperatief werken.  
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Onderzoeksvraag 2: 

 

Wat ervaren specialisten van coöperatief leren als valkuilen en opbrengsten van coöperatieve 
werkvormen? 
 

Resultaten:  

 

Opbrengsten: 
- Kinderen worden actiever, begrijpen de stof beter, er heerst een prettige werksfeer, ze voelen zich 
verantwoordelijk,  er vindt goede interactie plaats, ze zijn bezig met de taak en ze leren dat vele 
handen licht werk maken. 
- Kinderen leren werken in een team. Hier hebben kinderen later veel aan, er zijn maar weinig 
beroepen waarbij je niet in een team werkt.  
- Het draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
- Kinderen leren dat ze met iedereen moeten kunnen samenwerken. 
- Maakt het onderwijs meer adaptief. 
 
Valkuilen: 
- Denk niet alleen aan het doel, vergeet het proces niet. Het proces is minstens zo belangrijk bij 
coöperatief leren. Blijf evalueren op de inhoud en het proces. 
- Zorg ervoor dat je uitleg duidelijk is, zonder duidelijke uitleg kunnen de kinderen niet in groepjes 
aan het werk.  
- Als leerkracht moet je goed kijken of iedereen bezig is met de taak. Doen alle kinderen hun deel of 
zijn ze aan het “meeliften” met de groep?  
- Coöperatief leren goed integreren kost veel tijd.  
 

 

Onderzoeksvraag 3:  

 

Welke coöperatieve werkvormen zijn geschikt om tijdens de begeleidende inoefenfase van het vak 
nieuwsbegrip in te zetten? 
 

Resultaten:  
 

De volgende cooperatieve werkvormen zijn goed in te zetten bij de begeleidende inoefenfase:  
-Denken- delen- uitwisselen  
-Tweetal coach.  
-Placemat. 
-Tafelrondje. 
-Wandel en wissel uit. 
-Twee vergelijk.   
-Genummerde hoofden. 
-Binnenkring-buitenkring.  
-Waar of niet waar. 
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Conclusie en discussie  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in relatie tot de onderzoeksvragen 

beschreven. De centrale onderzoekvraag zal in dit hoofdstuk leidend zijn. Daarnaast zullen er 

kanttekeningen worden geplaatst bij het uitgevoerde onderzoek en zullen suggesties worden 

genoemd voor vervolgonderzoek.  

 

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

 

De leerkracht neemt een begeleidende rol aan tijdens de coöperatieve werkvorm. 
De leerlingen werken samen in groep van 3-5 personen. Iedere leerling heeft een bepaalde rol in zijn 
groep. Deze rol wordt toegewezen door de leerkracht of onderling bepaalt door de leerlingen. 
Daarna wordt het doel van de opdracht benoemt.  
De 5 basiskenmerken waaraan een coöperatieve opdracht moet voldoen zijn: positieve wederzijdse 
afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe interactie,sociale vaardigheden en 
evaluatie van het groepsproces. 
Dit kan gestimuleerd worden door leerlingen aan het einde van het proces een andere rol te laten 
vertolken (positieve wederzijdse afhankelijkheid), de leerling voorafgaand aan de opdracht een 
bepaalde rol toe te wijzen, de ruimte geven om te overleggen, stil te staan bij interactievaardigheden 
en het proces van samenwerking en te reflecteren op de inhoud en het proces.  
 
Voordat coöperatief leren geïntegreerd kan worden is het belangrijk dat de leerlingen kunnen 
samenwerken in tweetallen.  
Daarnaast dient de leerkracht het doel niet uit het oog te verliezen. Van te voren moet bepaalt 
worden of coöperatief leren ingezet wordt als doel of middel in de desbetreffende les. Om 
coöperatief leren zo effectief mogelijk te integreren, waarbij de leeropbrengsten optimaal zijn, is tijd 
nodig. Hiermee dient rekening gehouden te worden.  
 
Er zijn vele positieve effecten van coöperatief leren waaronder:  

 De leerlingen zijn actiever bezig met de leerstof, waardoor ze de stof beter zullen begrijpen. 

 Het draagt bij aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 Het draagt bij aan het geven van adaptief onderwijs 

 Het draagt bij aan een positief groepsklimaat, waarin leerlingen leren samenwerken en 
communiceren. 

 
Er zijn talloze coöperatieve werkvormen die inzetbaar zijn tijdens de les. Bij het kiezen van een juiste 

coöperatieve werkvorm dient steeds te worden gekeken naar: de groep (welk leerjaar, welk gedrag, 

welk niveau), het doel van de les, de beschikbare tijd en de fase waarin de coöperatieve werkvorm 

wordt aangeboden.  

 

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de volgende werkvormen effectief zijn om in te zetten tijdens 

de begeleidende infoefeningsfase van nieuwsbegrip: denken- delen- uitwisselen, tweetal coach, 

placemat, tafelrondje, wandel en wissel uit, twee vergelijk, genummerde hoofden, binnenkring- 

buitenkring en waar of niet waar.  

 Dit zijn mogelijke opties, hier kan van afgeweken worden.  
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Discussie 

Tijdens het onderzoek is gebleken welke coöperatieve effectief zijn om in te zetten tijdens begrijpend 

lezen. Echter er zijn ook enkele beperking aan het onderzoek. Zo is het onderzoek uitgevoerd op 

kleine schaal en zijn de geselecteerde werkvormen niet allen getest in de praktijk. De werkvormen 

die wel geselecteerd zijn, zijn maar enkele malen getest in de praktijk.  

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt vergroot door het benaderen van verschillende 

scholen in Nederland die al enkele jaren actief coöperatief leren inzetten. Ook het feit dat de 

werkvormen in zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn getest vergroot de betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

Een kanttekening die moet worden geplaatst bij de tabel 1 ‘Coöperatief leren’ is dat er enkele van de 

velen coöperatieve werkvormen zijn opgeschreven. Dit betekent niet dat dit de enige werkvormen 

zijn die toepasbaar zijn binnen nieuwsbegrip. Er is gekozen voor drie werkvormen per fase van het 

IGDI- model zodat de tabel overzichtelijk blijft en makkelijk inzetbaar is.   Tijdens de fase ‘presentatie’ 

worden geen werkvormen genoemd omdat uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 

coöperatieve werkvormen in deze fase niet wenselijk zijn gezien het korte tijdsbestek. Dit betekent 

niet dat het niet mogelijk is om hier geen coöperatieve werkvormen in te zetten.    

Suggestie voor vervolgonderzoek 

Mogelijk onderwerpen voor vervolgonderzoek naar coöperatief leren zijn: 

 Hoe kan coöperatief leren geïntegreerd worden tijdens het begrijpend luisteren in de 

kleuterklas? 

 Hoe kan coöperatief leren geïntegreerd worden tijdens andere vakken? 

 Hoe kan de leerkracht begeleid worden tijdens het integreren van coöperatief leren? 
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Innovatie/aanbevelingen 

 

Uit dit onderzoek naar het inzetten van coöperatief leren op KBS de Rietkraag, blijkt dat: 
 
- Tijdens de begeleidende inoefenfase van het IGDI-model een aantal werkvormen goed inzetbaar 
zijn. 
- Het goed integreren van coöperatief leren tijd kost.  
- De leerkracht zich eerst moet verdiepen in het coöperatief leren, voordat dit in de klas ingezet kan 
worden.  
- De leerkracht goed moet kijken naar de, om te beslissen welke coöperatieve werkvorm het beste 
ingezet kan worden.  
 
Wanneer het werken met coöperatieve werkvormen bij nieuwsbegrip goed bevalt, kan het team 
ervoor kiezen om coöperatief leren in te zetten bij meer vakken. Hierbij valt te denken aan: taal, 
rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek etc.  
 
Aanbevelingen: 
- Om coöperatief te kunnen gaan werken moeten leerlingen eerst goed kunnen samenwerken in 
tweetallen.  
-Om coöperatief leren goed in te kunnen zetten, moet de leerkracht de eerste keer wat meer tijd 
vrijmaken voor de uitleg. Wat gaan we doen? Wat is het doel? Wat wordt er van de kinderen 
verwacht?  
- Kijk per les en per strategie welke coöperatieve werkvorm goed kan worden ingezet. Voor tips kijk 
eens naar bijlage 1.  
- Maak gebruik van de uitlegkaarten, zo kunnen kinderen snel zien hoe de werkvorm uitgevoerd 
moet worden.  
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Bijlage 1 Tabel Coöperatieve werkvormen 

    Terugblik 
 
 

Presentatie 
 
 

Begeleidende 
inoefening 
 

Verwerking 
 
 

Afsluiting 
 
 

Vragen Stellen 1,3,8 
 

 4,5,6 1,4,7 5,8,9 

Samenvatten 1,6,9 
 

 3,7,9 2,6,7 1,3,9 

Relaties en 
verwijswoorden 

4,6,9 
 

 1,4,6 2,5,6 2,4,8 
 
 

Ophelderen van 
onduidelijkheden 

1,3,9  2,6,7 2,5,7 1,3,6 

Voorspellen 2,5,8  1,3,8 1,3,6 4,5,6 
 

      

1. Denken- delen- uitwisselen  

2. Tweetal coach  

3. Placemat 

4. Tafelrondje 

5. Wandel en wissel uit   

6. Twee vergelijk   

7. Genummerde hoofden 

8. Binnenkring-buitenkring  

9. Waar of niet waar 
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Bijlage 2 Uitleg verschillende coöperatieve werkvormen 

Coöperatieve werkvorm Uitleg Personen 

Denken – delen - 
uitwisselen 

1. Stel een vraag 
2. Laat de leerlingen 1 à 2 minuten erover 

nadenken. 
3. Laat de leerlingen in tweetallen 

overleggen 
4. Laat de antwoorden klassikaal uitwisselen 

Twee /  
klassikaal 

Tweetal coach 1. Zorg dat ieder tweetal 1 set vragen heeft 
en 1 pen. 

2. Eén leerling maakt de vragen, de ander 
(de coach) die begeleid hierbij. 

3. De coach controleert of hij het eens is met 
zijn parner. 

4. De coach geeft een complimenten. 
5. Laat ze van rol wisselen. 
6. Laat de leerlingen in groepjes van 4 hun 

antwoorden vergelijken 

Twee / 
vier 

Placemat 1. Geef elk groepje van 4 leerlingen een vel 
papier met in het midden en rechthoek. 
Van elke hoek van die rechthoek staat een 
lijn naar de hoek van het papier. 

2. Geef een opdracht of stel een vraag. 
3. De leerlingen schrijven hun ideeën / 

antwoorden allemaal in hun eigen vak op 
het papier.  

4. De leerlingen gaan overleggen en 
schrijven hun gemeenschappelijke 
antwoord in het rechthoek in het midden.  

5. Vergelijk de gemeenschappelijke 
antwoorden daarna klassikaal.  

Vier /  
klassikaal  

Tafelrondje 1. Zorg dat elk tweetal een vel papier en een 
pen heeft. 

2. Stel een vraag die meerdere mogelijke 
antwoorden heeft.  

3. Leerlingen maken op het papier een lijst 
van mogelijke antwoorden. Na elk 
antwoord schuift het papier één persoon 
naar links, zo gaat het de hele tafel rond. 

Twee / 
groepjes 

Wandel en wissel uit 1. Alle leerlingen lopen onafhankelijk van 
elkaar door het lokaal. 

2. Roep ‘Sta stil!’ en alle leerlingen moeten 
stilstaan.  

3. De leerlingen vormen een duo met 
degene die het dichtst bij ze staat.  

4. Stel een vraag of geef een opdracht.  
5. Laat de duo’s hun antwoorden 

uitwisselen. 
 
 

Twee / 
klassikaal 
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Twee vergelijken 1. Stel een vraag. 
2. De leerlingen bedenken in tweetallen 

antwoorden op deze vraag.  
3. De tweetallen vergelijken de antwoorden 

met het tweetal tegenover hen. 
4. Met zijn vieren worden nog meer 

mogelijke antwoorden bedacht.  

Twee /  
vier 

Genummerde hoofden 1. Zorg dat de kinderen in groepjes zitten. 
2. Geeft elk kind in het groepje een 

nummer.  
3. Geef een opdracht / stel een vraag.  
4. Alle leerlingen denken voor zichzelf na en 

schrijven een antwoord op.  
5. De leerlingen delen hun antwoord met 

hun groepje.  
6. De leerlingen overleggen wat het beste 

antwoord is, dit wordt hun 
groepsantwoord.  

7. Noem een nummer. 
8. Laat van elk groepje de leerling met dat 

nummer hun groepsantwoord delen met 
de klas.  

Groepjes / 
klassikaal 

Binnenkring-buitenkring 1. De leerlingen vormen twee kringen, de 
ene kring binnen, de andere kring daar 
omheen.  

2. Stel een open vraag. 
3. De kinderen in de buitenkring geven 

antwoord, het kind wat er tegenover in de 
binnenkring staat luistert.  

4. Daarna geven de kinderen in de 
binnenkring hun antwoord en luistert de 
buitenkring.  

5. Laat de buitenkring 5 plaatsen met de 
klok mee draaien.  

6. Stel een nieuwe vraag en doe hetzelfde 
als hiervoor.  

Twee /  
klassikaal 

Waar of niet waar 1. Zorg dat de leerlingen in groepjes van 4 of 
5 personen zitten.  

2. Van elk groepje bedenkt één leerling een 
geloofwaardige onwaarheid of een 
ongeloofwaardige waarheid.  

Groepjes / 
klassikaal 
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3. Laat de overige teamleden even 
nadenken en overleggen. 

4. Als zij denken dat het waar is houden ze 
hun duim omhoog en als zij denken dat 
het niet waar is houden zij hun duim 
omlaag.  

5. De leerlingen kunnen punten verdienen 
voor elke keer dat ze hun teamgenoot 
gefopt hebben.  

Dit kan ook klassikaal! 
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Bijlage 3 Uitlegkaarten coöperatieve werkvormen 

Vanaf volgende bladzijde.  

 


