
 

 

Samenvatting didactische werkvormen  
Les 1: didactische principes/werkvormen 

Visie: activerend onderwijs 
- Studenten geven constructief de leeractiviteiten mee vorm vanuit een proactieve 

ingesteldheid waarbij de inbreng van eigen ervaringen, meningen en voorkeuren als een 
verrijking voor de onderwijsleeromgeving wordt gezien 

-  Maakt gebruik van gericht didactische werk- en evaluatievormen die studenten actief 
betrekken in het onderwijs → Het denken van de studenten prikkelen 

- Vertrekkend vanuit evidence based methodes 
- Competentieontwikkeling 
- Studierendement verhogen 
- Engagement en betrokkenheid stimuleren 

Omschrijving:  
 
Met didactische werkvormen worden relatief stabiele patronen van onderwijs en leeractiviteiten 
bedoeld, die in hun onderlinge samenhang gericht zijn op het bevorderen van beoogde 
leerprocessen en resultaten. 
 
Omschrijving van Valcke:  
Een didactische werkvorm verwijst naar een specifieke en aangepaste vormgeving (organisatie, 
structurering) van de interactie – in een bepaalde context – tussen lerenden onderling en/of 
tussen lerende(n) en de instructieverantwoordelijke(n) waardoor leeractiviteiten worden 
uitgelokt die op basis van de specifieke leerstof en gebruikmakend van media – eventueel 
geïntegreerd met de toetsing, de doelstellingen nastreven. 

- Bepaalde werkvormen kunnen zelfs vertaald worden tot ‘onderwijssystemen’ op het 
mesoniveau van een onderwijsinstelling. Vb: probleemgestuurd onderwijs. 

- Laatste ‘eventueel’ moet hier eigenlijk niet bij, het moet gewoon altijd samenhangen met 
toetsing.  

Constructive 
allignement:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enkele vaststellingen:  
- Compernolle (1987) onderzocht de invloed van de school op het functioneren van 

leerlingen. Eén van de factoren die hij noemt is de didactische houding van de docenten. 
Hoe zit het met de houding van de leerkrachten en op welke wijze draagt deze bij aan het 
functioneren van de leerling. 

- De manier waarop studenten de instructieactiviteiten, en dus ook bijvoorbeeld 
werkvormen, ‘ervaren’ (vinden ze de werkvormen gepast, vinden ze de werkvormen 
leerrijk...), kunnen het studeergedrag en leren beïnvloeden (Struyven, 2006). 

- Ondanks de grote inzet, de goede bedoelingen en de zeer grote betrokkenheid van de 
docenten bij de leerlingen is de variatie in werkvormen zeer beperkt (van Bruggen, 2005)  

- Naarmate docenten langer voor de klas staan gebruiken zij minder didactische 
werkvormen. (Grell). 

-  Naarmate er meer orde- en gedragproblemen in de klas zijn is de variatie aan 
werkvormen eveneens minder. Hoe meer orde- en gedragsproblemen, hoe vaker er 
klassikaal instructie wordt gegeven en leerlingen individueel en in stilte aan het werk 
worden gezet! 

Effecten van belang van variatie in didactische werkvormen:  
 

1. Competentievergroting van de leerlingen:  
- Kennisverwerking: niet iedereen leert evengoed op dezelfde manier 
- Aanleren van vaardigheden: gaat samen met kennisverwerving. De transfer van kennis 
naar toepassen van kennis, moet systematisch gepland en geoefend worden. 
- Attitudevorming en ontwikkeling: gaat samen met de vorige. Het gaat hier om 
houdingen met betrekkingen tot het eigen sociale en sociaal-emotionele functioneren, de 
interacties tussen mensen en de invloed daarop van de inrihting van de samenleving en 
de normen en waarden die daarin een rol spelen)  

2. Voorkomen en aanpakken van ordeproblemen:  
Bv: leerlingen die te veel stil moeten blijven en moeten blijven zitten, houden dat maar 
een beperkte tijd vol bij een eentonige werkvorm.  

3. Betere en positievere dynamiek in de groep: door verschillende werkvormen van 
begeleiding met het groepsproces. Bv eerst belangrijk om te helpen met kennis maken, 
dan belangrijk om gedoseert info te geven, dan veiligheid bieden.  

4. Voorkomen en verminderen van individuele gedrags- en leerproblemen: afwisselende 
werkvormen kunnen probleemgedrag bij leerlingen vermijden.  

5. Een positievere sfeer 
 

Keuze voor een bepaalde didactische werkvorm wordt bepaald door:  
 

a) De doelen (pedagogische en onderwijskundige):  
welk gedrag willen we bereiken? (gekoppeld aan de fase van de les) zie titel hier 
onder.  

                Rekening houden met:  

• Cognitieve doelen 
o Deze hebben betrekking bij het denken, redeneren, geheugen,….  
o De bepaalde gedragingen voor de leerlingen hierbij zijn: iets 

herkennen,… 



 

 

o Hier kunnen verschillende werkvormen bij gebruit worden zoals: 
spreekbeurd, olg 

• Affectieve doelen:  
o Deze hebben betrekking op gevoelens, emotiesn interesses. 
o Het gaat om gedragingen als: interesse tonen, initiatief durven nemen, 

verschillen durven accepteren 
o Werkvormen: dramatiseren, rollenspelen, duscussie 

• Sociale doelen 
o Gedragingen: samenwerken, kunnen luisteren,.. 
o Werkvormen: partnerwerk, groepswerk, disscusie en simulatiespel 

 De block en Saveyn ondersheiden de volgende doelen van onderwijs:  

• Weten: opzettelijke doelen om in te prenten.  
o Werkvormen: vertellen, doceren, gesloten opdrachten, olg 

• Inzien:  vooral vragen zoals waarom, waartoe, wat 
o Werkvormen: Olg, debat, klasgesprek, practicum, groepsdisscusie  

• Toepassen: de leerlinhoud toepassen voor het oplossen van probleemsituaties. 
o Werkvormen: experimenteel practicum, geleide stage, vraagstukken 

• Intergreren: spontaan gebruiken van de kennis 
o Werkvormen: bij een projectwerk de kennis toepassen 

3 groepen van werkvormen volgens Boekaerts 

• Werkvormen die begrijpen: spreekbeurten, vraaggesprek, olg, zelfstudie 

• Werkvormen die integreren: assosiatieoefeningen, vragenlijst, brainstorm 

• Werkvormen die gricht zijn op analyseren en oplossen: dissucsievormen (bv 
nabespreking), miniprojecten 

 
b) Relevante situatiekenmerken: leerlingen: beginsituatie, motivatie, (leerstijl),…  

 
De docent:  

- Onderwijsstijl: sommigen betrekken hun lln. niet bij voorbereiding van een les. Zorg 
ervoor dat je je goed voelt bij bepaalde werkvorm. 

- Didactische vaardigheden: moeten voldoende beheerst zijn 
- Beschikbare tijd: disscusievormen kosten meer tijd om voor te bereiden dan gewone 

instructiemomenten. 
De leerlingen:  

- Beginsituatie → Je spreekt hier niet van leerstijl (bestaat niet), maar van leervoorkeur.  
- verschillende leervermogen 
- Kunnen samenwerken of niet: als een lnn. niet goed kan samenwerken, gebruik 

voorbereidende werkvormen, zoals partnerwerk of werken met vier. Zo kan je ze 
voorbereiden op een echt groepswerk. 

- De mate van faalangst: als lln. grote faalangst hebben kan je ze niet zelfstandig laten 
werken aan zeer open ongestructureerde vragen. 

De randvoorwaarden 
- Het schoolklimaat: geheel van waarden en opvattingen van de school 
- Beschikbare lestijd 
- Infrastructuur: inrichting van de lokalen, materiële voorzieningen en groepsgroote 
- zie p 47 voor fotos van juiste klasindeling voor een juiste les 

 



 

 

Bruikbaarheid in een bepaalde fase:  
 
Hoogeveen & Winkels (1996) onderscheiden 6 fasen:  

1. Peilen van de beginsituatie: hebben leerlingen baat bij deze werkvorm? 
2. Oriëntatie: taakstelling en motivatie van het doel van de les. Hoe kan je aandacht trekken 

van lln?  
3. Herhaling: beginsituatie bepalen en oproep van relevante kennis → Wat weten lln al? 

Voorkennis!  
4. Verwerving: van kennis en vaardigheden 
5. Verwerking: oefeningen en transfer naar de praktijk 
6. Toetsing/evaluatie: feedback, reflectie en vooruitblik → Doelen bereikt? Kan ook gebeurn 

met bepaalde werkvormen.  

Didactische principes:  
 

a) Activiteitsprincipe: 

• Studenten zo actief mogelijk laten deelnemen. Al doende leert men. 

• Zowel cognitief, pshychomotorisch (gedragsmatig), socio-affectief (emotioneel) 

• Wat men zelf doet, onthoudt men beter 

• Suggestie voor in de klaspraktijk: leid kinderen tot leren leren 

• Fundamentele behoefte tot exploratie, onderzoek, activiteit … 
b) Motivatieprincipe 

• Hoe kan ik interesse opwekken in een groep? 

• Intrinsieke motivatie (motivatie door interesse) 

• Extrinsieke motivatie (motivatie doordat je goede punten wil halen, diploma wil) 
→ Volgens de ZDT (zelfdeterminatietheorie, lkr moeten weten op welke manier ze lln kunnen 
meekrijgen en aanzetten tot leren) kan men motivatie verhogen door:  

• Behoefte aan competentie:  duidelijke verwachtingen, haalbare uitdagingen, 
constructieve feedback 

• Autonomie ondersteunen: keuzes aanbieden, lln moeten leren zelf keuzes maken 

• Nood aan verbondenheid: Betrokken zijn, warmte en zorg aanbieden 

• Suggestie voor in de klaspraktijk: de leerinhoud aantrekkelijk maken (leerinhouden 
vertelllen, in spelvormen aanbieden)  

c) Aanschouwelijkheidprincipe 

• De leerinhouden concreet en aanschouwelijk voorstellen? Concrete 
waarnemingen: Powerpoint, filmpjes, werken met verschillende voorbeelden 
waarbij de leerlingen het behandelde (werkelijk, in afbeelding of in 
gedachte) zien. 

• 2 soorten:   
o Rechtstreekse of directe aanschouwing: dingen in natura laten 

zien (dingen naar de klas brengen of naar de plaats toegaan) 
o Onrechtstreekse of indriecte aanschouwing: niet in natura bv via 

ppt of foto 

• suggestie voor in de klaspraktijk: reële toepassingen verkiezen, zorg dat 
materiaal goed waarneembaar is … 

d) Geleidelijkheidprincipe: De opbouw van de les volgen is belangrijk 

• concreet naar abstract 



 

 

•  gemakkelijk naar moeilijk  

• bekend naar nieuw 
e) Efficiëntieprincipe/beperkingsprincipe 

• Overbodige, verwarrende en niet relevante gegevens vermijden → Essentie 
van leerstof is belangrijk 

• Te hoge cognitive load vermijden 
f) Herhalingprincipe: voldoende en gevarieerd herhaling inbouwen 

• Starten met herhaling vorige les, op het einde enkele studenten laten 
samenvatten … 

• Niet overdrijven anders wordt het saai → gezonde dosis herhaling 

• Suggesties voor in de klaspraktijk: gespreide herhalingen zijn efficiënter dan 
lange herhalingen. 

g) Integratieprincipe 

• Nieuwe inhouden laten aansluiten bij voorkennis, buitenschoolse ervaringen 

• Sluiten ze aan bij wat in andere vakken aan bod komt…? Geef je genoeg 
voorbeelden uit de praktijk? 

• Horizontale en vertikale samenhang  
h) Individualiseringsprincipe/differentiatieprincipe 

• Rekening houden met individuele verschillen tussen de student (vb extra oef 
voorzien) 

• Vervschillende manieren om te differentieren: differentiatie naar instructie, 
leerstof, tempo/tijd, (minimum)doel (alle lln moeten niet op zelfde manie 
doelen beheersen), extra zorgt, toetsing, beoordeling  

• Convergente en divergente differentiatie: hele klas bij elkaar houden qua 
leerstofaanbod, wel werken met basis- en uitbreidingsoefeningen (convergent); 
aansluiten op individuele niveaus en onderwijsbehoeften van lln, lkr is hier 
begeleider (divergent)  

• Interne en externe differentiatie: binnen één groep verschillende 
onderwijsniveaus, je kan dan differentiëren in homogene en heterogene 
groepen (interne); lln zijn onderverdeeld in klassen obv hoogbegaafdheid, 
prestaties … (extern) 
 

Principes/startegieën 
- Marzano’s Classroom Instruction that Works 
→ Doel: werkvormen vinden die werken voor: (is beetje appelen met peren vergelijken) 

• Alle studenten 

• Alle jaren  

• Alle ontwerpen 
- Een goede leerkracht beschikt over veel didactische strategieën en de kennis wanneer 

deze strategieën het best kunnen worden ingezet.  
- Welke didactische strategieën hebben 

aantoonbaar effect op leerprestaties? 
(evidence-based) → Proces om strategieën 
te identificeren: via meta-analyse van 
onderwijsonderzoek en effect size meten.  
.20= small, .50=medium, .80= large, 1.50= 
very large 



 

 

- Uit een meta-analyse van 225 studies naar “examination scores or failure rates” op het 
gebied van de zogenaamde STEM-cursussen (zoals natuurkunde of wiskunde) blijkt dat 
actief leren gemiddeld tot 6% hogere examenscores leidt dan onderwijs dat uit 
uiteenzettingen door een docent bestaat. (meta-analyse van Freeman cs)  

• in de discussieparagraaf formuleren zij twee opvallende stellingen 
o Binnen de medische wereld waren dit type experimenten 

vermoedelijk voortijdig geëindigd. De voordelen van de ‘behandeling’ 
(i.c een meer activerende didactiek) zijn zo overduidelijk dat je de 
controlegroep (i.c. studenten die via alleen lezingen onderwijs 
krijgen) deze behandeling eigenlijk niet kunt ontzeggen. 
→ een stijging van 6% is in onderwijs wel veel, maar in de 
geneeskunde niet echt.  

o Indien alle studenten binnen de studies actief zouden hebben 
geleerd, dan zouden 3516 studenten minder zijn gezakt. Dit zou een 
kostenbesparing hebben betekend van $ 3,5 miljoen dollar. 

• Onderzoek doet geen uitspraak over welke vorm van actief leren het beste werkt 
 

Overzicht van veel gebruikte didactische werkvormen 
a) Instructievormen: 
Kenmerken:  

• Docent gestuurd 

• Leerstofgericht  
     
    Vormen 

1. Doceren 
            Omschrijving:  

o Voordracht, lezing, hoorcollege, uiteenzetting 
o Informatieoverdracht  
o Instructieverantwoordelijke - leiding  
o Eenrichtingsverkeer in de communicatie: van (deskundige) leerkracht naar 

(ongeïnformeerde) leerlingen 
            Mogelijkheden/type leerdoelen  

o Is geschikt voor het doorgeven van cognitieve informatie, van zakelijke inhouden  
o Is bruikbaar wanneer binnen een korte tijdsperiode een grote hoeveelheid informatie 

aan een grote groep moet worden gegeven  
o Is betrekkelijk eenvoudig te organiseren  
o Is vooral bruikbaar in de verwervingsfase 

            Zwakke kanten 
o Minimaal contact tussen lkt en leerlingen. 
o Aandacht van leerlingen kan sterk schommelen.  
o Moeilijk om in te spelen op de individuele verschillen (enkel aanpassen van het 

tempo).  
o Weinig ruimte voor de leerlingen om (actief) aan de uitvoering van de les een bijdrage 

te leveren.  
o Bepaalde doelen die onderwijskundig (en ook maatschappelijk) van belang zijn, 

worden verwaarloosd: creativiteit, zelfstandigheid,…  
o Informatie wordt op langere termijn vaak slechter onthouden 

              



 

 

Aandachtspunten 
o Beperk de tijd gespendeerd aan doceermomenten  
o Maak de structuur van de uiteenzetting doorzichtig  
o Wissel doceermomenten af met andere werkvormen  
o Motiveer tot actief luisteren  
o Zorgvuldige voorbereiding (structuur, presentatiematerialen, timing) 
Motiveer tot actief luisteren, het is mogelijk bij hoorcolleges, vooral belangrijk bij grote 
groepen:  
o Hinkstapsprong colleges:  

zorg voor pauzes zodat de lln. de nieuwe inhouden kunnen verwerken. Beste is elke 
12-18 min pauze waarin studenten in koppels overlopen wat er net gezien is en elkaar 
verduidelijken. Op het einde 3 min inlassen waar studenten alles op een rij plaatsen 
wat er in de les gepresenteerd is (free recall)  

o Feedbackcolleges:  
Studenten kennen de doelen, hebben alle stof op voorhand doorgenomen 
(zelfstudie), hebben “voorvragen” opgelost en hebben meestal ook een 
schema/structuur van de inhouden.   
De lezing duurt 20 minuten, gevolgd door een studiesessie van 20 minuten. Daarin 
werken groepjes van 2/3 studenten aan de “navragen” in het materiaal. 

o Responscolleges 
De lezing is gebaseerd op de (open) vragen van de studenten die bijv. via een forum 
zijn doorgestuurd. Stelt eisen i.v.m. zelfstudie 

o Knijpertjescolleges 
Inbouwen van interactief toetsen  
Wasknijpers met cijfers, kleuren op je schrijfplank (gekleurde kaartjes kan ook) . Het 
heeft Zeer grote effectiviteit  
Nu: response technology bvb turning point of via de app socrative of via mentimeter 

o Inbouwen discussie 
             Aangepaste infrastructuur voor een actief hoorcollege:  
             Voordelen: 

o De nieuwe lay-out van de HENN 200 maakt het mogelijk om naadloos te schakelen 
tussen werken in een kleine groep en het lesgeven in de ruimte, zonder dat meubels 
opnieuw hoeven te worden geconfigureerd 

o Voorzieningen aanbieden die zowel traditionele lezingen als groepsactiviteiten 
ondersteunen  

o Het ontwerp is erop gericht de interactie tussen docentstudent en student-student te 
verbeteren in een grote klasomgeving (180 studenten) wat niet mogelijk zou zijn in 
een traditioneel collegezaal 

 
2. Vertellen 
Omschrijving 

o Langs verbale weg concrete voorstellingen opwekken terwijl de leerlingen actief 
luisteren.  

o Verhalen kunnen terugslaan op een aspect van de realiteit of op gefantaseerde 
inhoud. Bv. sprookjes, verhalen die een moment uit de geschiedenis illustreren, echt 
gebeurde anekdotes …  

o Met een verhaal kan een authentieke situatie binnengebracht worden 
o Lengte: actief luisteren voor langere periode stelt eisen aan kwaliteit van verteller  



 

 

o Beeldend: Beeldend vertellen, met veel verbanden naar de denkwereld van de 
luisteraar helpt. Dat veronderstelt korte stiltes en het laten hangen van vragen  

o Opbouw: Goed actief mee luisteren kan als het verhaal helder is opgebouwd.  
o Taal: Blijf met het woordgebruik zo dicht mogelijk bij de luisteraar 
o Stemgebruik: Variatie in toonhoogte, volume en klank. Word een beetje de 

toneelspeler in de monoloog. Speel je onderwerp.  
o Beweging: Zitten achter een bureau is zelden de goede manier om sterk over te 

komen op je publiek. Beweeg door de ruimte en dwing de luisteraar je zo te volgen. 
Ondersteun je verhaal met armbewegingen en gezichtsuitdrukking.  

o Leergesprek: Door het mengen met vragen kan de luisteraar dichterbij gehaald 
worden. Als dat maar bewust gebeurt op die punten waar het echt nodig is.  

Aandachtspunten 
o Communicatievaardigheden/vertelvaardigheden van de instructieverantwoordelijke  
o Sfeer! 
Mogelijkheden/type leerdoel 
o Interesse wekken, lerenden gevoelig maken voor een thema …  
o Is vooral bruikbaar bij het peilen naar de beginsituatie en in de oriëntatiefase 

 
3. Demonstreren 

 
4. Via, film, video, tv vertoning 

Omschrijving 
o instructieve/informatieve films; benadrukken meestal(wetenschappelijk) geordende 

gegevens;  
o  reportages/documentaires; beschrijvend verhaal, met de intentie om een beeld van 

de realiteit weer te geven met audio-visuele middelen, al dan niet met een bepaalde 
interpretatie;  

o discussiefilms/thematische speelfilms; taboes bespreekbaar maken, discussie 
uitlokken.  

o Teacher tv, teacher tube, you tube …. 
Aandachtspunten 
o Keuze van de film/korte films  
o Bevorder gericht kijken door uitlokken van extra leeractiviteiten-kijkhandleiding  
o Nabespreking: eerste indrukken, algemene vragen, afspraken voor verdere verwerking 

             Mogelijkhenden/type leerdoelen 
o Doelen identiek aan verhaal, doceren en demonstratie  
o Vooral bruikbaar in de oriëntatie- en verwervingsfase  
o De leerlingen zijn bijna altijd geïnteresseerd en gemotiveerd om naar een film te 

kijken.  
o Voor grotere groepen bruikbaar  

 
b) Interactievormen: 

 
Kenmerken:  

• Lln zijn gesprekspartners  

•  Praten/discussiëren centraal 

• Tweerichtingsverkeer: beiden dragen informatie aan en wisselen ideeën uit 
 
 



 

 

Vormen: 
1. Carrouseldiscussie  
2. Bord- of muurdiscussie  
3. Alter-ego methode:  
4. Forumdiscussie:  
Omschrijving 
o Een groep lerenden voert een discussie o.l.v. een voorzitter, een andere groep, 

lerenden zijn toehoorders  
o Paneldiscussie: als toehoorders niet betrokken worden 

          Aandachtspunten 
o Lerenden met voldoende ervaring om productieve bijdrage te kunnen leveren  
o Activiteit van ‘luisterende’ groep moet bewaakt worden 
Mogelijkheden/type leerdoelen 
o Leerlingen leren om hun standpunt op een goede manier onder woorden te brengen  
o Vooral bruikbaar in de verwervings- en verwerkingsfase 

Voorbeeld: 
 

 
 
 
 



 

 

5. Brainstorming :  
Omschrijving 
o Vorm van vrije associatie bij een vraag of probleem  
o  Inbreng wordt niet kritisch beoordeeld of becommentarieerd 

              Aandachtspunten 
o Beperkte groepsgrootte  
o Goede leiding vereist 
Mogelijkheden/typeleerdoelen 
o Gevoelig worden voor een problematiek  
o Vergroten persoonlijke betrokkenheid  
o Vooral bruikbaar bij het bepalen van de beginsituatie en in de oriëntatiefase 

6. Kort geding  
7. Klasgesprek: nadruk op doorgeven van persoonlijke ideeën of ervaringen 
8. Kringgesprek  
9. Onderwijsleergesprek: 

Omschrijving 
o Socratische methode  
o Gestructureerd gesprek tussen leerkracht en leerlingen waarbij men de leerlingen via 

vraag en antwoord tot inzichten in nieuwe leerinhouden brengt.  
o Leerkracht is gespreksleider: brengt het gesprek op gang, bepaalt het gespreksverloop 

door het stellen van vragen, in functie van de vooropgestelde doel 
     Aandachtspunten 
o Criteria voor goede vragen  
o Duidelijke vragen  
o Eén vraag tegelijk 
o Vermijd suggestieve vragen  
o Vermijd ja/neen-vragen 
o Zet alle lerenden aan tot nadenken  
o Doorspelen en Doorvragen 
o Foutieve en correcte antwoorden contrasteren  
o Reageer constructief 
Mogelijkheden/type leerdoelen 
o Bereiken van inzicht in begrippen, relaties, methoden  
o Vooral bruikbaar in de verwervingsfase 

 
c) Indirecte instructie 

Kenmerken:  

• studentgecentreerd  

• centraal staat inspelen op nieuwsgierigheid van de lln  

• leerkracht: facilitator, coach 
             Vormen: 

1. Inquiry: 
Omschrijving 
o streeft naar een hoge mate van betrokkenheid van studenten  
o Het maakt gebruik van studenten interesse en nieuwsgierigheid,  
o Leerlingen leren zelf sturing te geven aan hun leerproces  
o Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden die ze nodig hebben in het 

vervolgonderwijs. 
 



 

 

Aandachtspunten 
o Leerlingen aanmoedigen alternatieven te genereren of problemen op te lossen  
o De juiste vragen stellen  
o Feedback geven 
Mogelijkheden 
o Verwervingsfase  
o Sterk gericht op competenties 

2. Concept mapping  
3. Case study 

 
d) Opdrachtvormen 

 Kenmerken:  

• Bepaalde taken worden aan lln opgedragen 

•  Zelfstandig werken 
Algemeen: 
Omschrijving 
o Lerenden worden individueel of in groep aan het werk gezet  
o Lerenden krijgen de verantwoordelijkheid zonder directe of permanente 

ondersteuning  
              Aandachtspunten  

o Voldoende basisgegevens  
o Duidelijke formulering van de opdracht  
o Duidelijke criteria  
o Aantrekkelijke taken  
o Waardeer de lln voor hun inspanning 

             Mogelijkheden/type leerdoelen  
o Zet lln aan tot zelfactiviteit  
o Biedt kansen tot attitudevorming  
o Biedt kansen tot individualisering en differentiatie 
 
Vormen:  

1. Huiswerk  
Omschrijving  
o Concrete voorbereidings- of verwerkings- opdrachten die lln zelfstandig thuis 

uitwerken  
             Aandachtspunten  

o Voorbereiding in eerdere leeractiviteiten, uitgezonderd oriënterende taak  
o Vereist opbouw van aantal vaardigheden  
o Kan interfereren met andere taken  
o Meer is niet beter  
o Ouderneutraal  
o Haalbaar voor elk kind  

             Mogelijkheden/type leerdoelen  
o Versterken van de bereikte leerdoelen van het type weten, inzien en toepassen  
o Inoefenen van leerstof  
o Zelfstandig leren werken  
o De brug vormen tussen thuis en school  
o Bruikbaar in de oriënteringsfase en vooral in de verwerkingsfase (inoefenen, 

herhalen). 



 

 

2. Film maken  
3. Practicum  
4. Contractwerk ̶ Hoekenwerk 

Omschrijving  
o Zelfde of individueel aangepast activiteitenpakket  
o Zelfstandig-zelfwerkzaamheidsvorm  
o Vastgestelde periode  
o Volgorde van de activiteiten vrij  
o Aansluiting bij eerder behandelde leerstof   

             Aandachtspunten  
o Formuleer de opdrachten in het contract duidelijk  
o Duid aan waar en hoe de resultaten noteren  
o Voorzie een overzichtsblad  
o Maak duidelijke afspraken ivm werktijd, planning, evaluatie 

             Mogelijkheden/type leerdoelen  
o Biedt mogelijkheid tot differentiatie  
o  Bevordert het verwerven van vaardigheden en attitudes  
o Verhoogt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  
o Leerdoelen van het toepassingsniveau, vooral in relatie tot methoden en attitudes  
o Bruikbaar in de verwerkingsfase 

 
e) Spelvormen 

              Kenmerken 

• ‘ervaringsleren’ 

• Persoonlijke betrokkenheid en verwerking 

• Achterliggende idee: kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit het spel werken 
door in het dagelijks leven  

                
               Algemeen:  
               Omschrijving  

o Door middel van een ‘doen-alsof-situatie bepaalde doelen nastreven ̶ 
o Grote variatie  

                Aandachtspunten  
o Bespreek verloop, bedoeling en verwachtingen  
o Opstellen van het lokaal  
o Afspraken i.v.m. wie, wat, hoe, waar en wanneer  
o Nabespreking in functie van vooropgestelde doelen 

                Mogelijkheden/type leerdoelen  
o Door inleven in een situatie en/of rol leerervaringen opdoen  
o problemen proberen op te lossen, beslissingen nemen, keuzes maken, een eigen 

houding en mening bepalen.  
o Kans tot actieve en persoonlijke betrokkenheid ̶ Veilige “alsof”-sfeer  ̶
o Spelvreugde werkt bekrachtigend en motiverend 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vormen: 
1. Dramatiseren  
2. Rollenspel-sociodrama:  

Doel:  
o de nabootsing van menselijke interactie, waarin tegenstellingen tot uitdrukking 

komen ̶ 
o De doelen liggen op het vlak van het veranderen van houdingen en gevoelens 

tegenover een problematiek  ̶
                    Kenmerken:  

o naar eigen gevoel en inzicht de rol van iemand anders naar best vermogen spelen 
binnen de grenzen van de vooraf-bepaalde situatie.  

o vertrekken van schaarse aanwijzingen: alleen de personages, hun achtergronden 
en hun gedragspatroon zijn schetsmatig weergegeven.  

  
3. Simulatiespel 

Doel:  
o Leren door nabootsing van besluitvorming in een organisatie als sociaal systeem 

uit de werkelijkheid. 
                   Kenmerken:  

o niet alleen de rollen van personen, maar ook hun situatie/context (leef- of 
werksituatie) wordt nagebootst.  

o gespeeld binnen een precies omschreven, geformaliseerde omgeving, met aantal 
expliciete spelregels en procedures, de sociale posities zijn aangegeven dmv 
rolverwachtingen, taakomschrijvingen en communicatieregels. De functies/rollen 
die men vervult zijn realiteitsecht. 

 
4. Gamification 

o Spelelementen gebruiken in het onderwijs om lln. beter te doen leren. 
o Wordt al in veel onderwijssystemen gebruikt 
o Leerlingen die werken met digitale oefenprogramma’s kunnen bijvoorbeeld 

muntjes verdienen, of plantjes waarmee ze een tuin kunnen onderhouden. In 
sommge scholen spelen leerlingen bijvoorbeeld serious games 

Voorbeelden:  
o Escape room voor het vak bio. Lln moeten met behulp van hun bio kennis het 

klaslokaal proberen te verlaten. 
o Beschavingsspel: lln. spelen een spel waarin ze een eigen beschaving op een 

onbewoond eiland maken. Hier gaan ze aan de slag met kerndoelen van 
aarderijkskunde, geschiedenis en natuur 

 
f) Samenwerkingsvormen 
       Kenmerken: 

• Gezamenlijke kennisontwikkeling 

• Leren van, aan en met elkaar 
               Vormen: Arbeidsverdelend groepswerk, gezamenlijk groepswerk, Viskommethode, 
Probleemoplossende discussie, Gevalsmethode, CSCL, PGO, Projectwerk/projectonderwijs, Peer 
tutoring, Clim, Jigsaw, TGT 

 



 

 

Les 2: differentiatie en diversiteit 
Mobile response technology (MRT) 

- Socrative, mentimeter, …  

The social nature of peer assessment in secondary and higher education  
 

- Sociaal affectieve component: interpersoonlijk: 
vertrouwen, spanningen, vriendjespolitiek, …  

o Anonimiteit is een belangrijke variabele  
- Cognitieve component: kwaliteit van de peerfeednack  
- Structurele component: organisatie en management : 

technologische hulpmiddelen, structuur en 
ondersteuning  

 

Onderzoeksresultaten  
- Positieve attitudes tav MRT (socrative)  
- Leerkracht geegt niet-anonieme feedback!  

o Controlefuctie leerkracht wenselijk: verzacht interperoonlijke spanning (leerkracht 
kan wel zien wie welke peerfeedback gegeven heeft) 

o Filterfuntie: leerkracht = inhoudelijk expert  
▪ FB basis voor selectie van PF die wordt meegenomen  

- Afbouwen van anonimiteit over tijd= succesvol  
o Onderseid tussen ‘voorkeur voor anonimiteit’ & ‘nut van afbouw anonimiteit ifv 

authenticiteit”  
- Kwaliteit van peerfeebdbazck: wordt beter bij inoefenen  

o Verificaties: correct/incorrect => over tijd meer negatieve verificaties  
o Elaboraites: informatieve & suggestieve elaboraties (bv. Informatieve: Door een 

balk in de slides toe te voegen waarop we de structuur kunnen volgen vond ik de 
presentatie heel goed) (suggestieve: hoe kan je het verbeteren: Het lettertype van 
die balk was te klein)  

 

Differentiatie  
 
Waarom? De leerlingenpopumlatie kent een grote diversiteit. 
Om alle leerlingen maximale kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen. !  
 
België is bovengemiddeld slecht in gelijke onderwijskansen: kansarmoede heeft een grote 
invloed op schoolresultaten  
 

Definitie Struyven  
 
Differnetiatie: proactief, positief en planmatig omgaan met alle vormen van diversiteit onder 
lerenden (bv interesse, aanles,n leerprofiel) voor een maximaal leerrendement.  
 



 

 

Rollen van de leraar  
- Niet enkel leerkracht als expert  
- Maar ook facilitator van het leerproces: 

o Educational designer: leerkracht is ook designer van de leeromgeving  
o Classroom manager: realiseren van warm leerklimaat  
o Assessor: evaluator: differntiatie gaat hand in hand met formatieve evaluatie  
o Lifelong learner/ innovator: blijvend inzettne op nieuwe werkvormen  
o Educational technologist: educatieve technologie inzetten  
o Quality guard: er moet steeds kwaliteit zijn, en zijn eigen kunnen in vraag stellen  

 

The differentiated classroom – Tomlinson  
 
Op vlak van inhoud, proces, product (wat moet de student kunnen? ) , affect (leerklimaat dat je 
afstemt op studenten) 
 

 
 

The learning environment actively supports learners and learning  
 

- De leeromgeving is de sleutel tot het success van de lerende  
- Drie elementen zijn sterk gelinkt: leeromgeving, curriculum en instructie  

 
✓ de leerlingen worden verwelkomd zoals ze zijn  
✓ de leerkracht is verzekerd van de capacitiet die ze nodig hebben om te leren wart ze 

moeten leren en zal hen daarbij ondersteunen 
✓ samenwerken om elkaar te laten groeien 
✓ vallen en opstaan is niet te vermijden en de klas is een safe space  
✓ hard werk moet zich vertalen in zichtbare groei 
✓ routines en processen in de klas zijn ontworopen iom alle studenten toegang te geven tot 

alles wat ze nodig hebben om het doel te bereiken  
 



 

 

The teacher actively attends to student differences 
- de leerkrachten begrijpen dat door in te spleen op de verschillen van de lerlingen ze de 

individuele studenten beste kunnen helpen om de algemene noden te beantwoorden  
- onze ervaringen, cultuur, gender, dna en neuroloigische structuren hebben efffect op wie 

we zijn en hoe we leren  
- de leerrkachten spelen in op de affectieve en cognitieve variëteit in de klas  

 

The curriculum is organized to support learning  
Duidelijkheid over wat het belangrijkste is in een onderwerp zorgt ervoor dat de studenten het 
passend, betekenisvol en interessant zullen vinden;  
 

Assessment and instruction are inseparable  
 
In een gedifferentieerde klas is assessment diagnostisch en continu!  
Assessment is er niet enkel om te beoordelen, maar vooral een bron aan informatie om de 
instructie van morgen aan aan te passen  
 
Voorbeelden van formatieve assessment: whole-class discussion, journal entries, portfolio 
entries, skill inventories, pre-tests, homework assignments, teacher observation  
 
+ studenten moeten zelfsturend worden in hun leren! Dit vraagt kennis van de leerdoelen (hier 
helpt assessment bij)  
 

The teacher modifies content, process and products based on student readiness, interest and 
learning profiles  
 
Wat kan je aanpassen 
 
Content  
= wat leerkrachten willen dat studenten leren  
= materiaal of mechanismen waardoor lerenden toegang krijgen tot de belangrijke informatie  
 
Proces  
= de activiteiten die ontworpen zijn  
 
Products 
= wat lerenden gebruiken om aan te tonen dat ze de kennis, begrip of vaardigheden hebben  
 
Op basis waarvan moet je dit aanpassen?  
 
Readiness 
= de positie van de student ten opzichte van een inhoud of vaardigheid  
 
Wat kan je doen om hierop te differentiëren ?  
zwakke leerlingen 

- iemand die de gaten in kennis vult zodat ze verder kunnen 
- meer kansen voor directe instructie of oefening 
- meer gestructureerde of meer concrete leeractiviteiten of producten  



 

 

- een ander tempo  
Sterke leerlingen  

- oefeningen overslaan  
- meer complexe , open-einde, abstracte, geävanceerde acitiviteiten of materiaal 
- een sneller tempo  

 
Readiness is niet gelijk aan ability, readiness is niet statisch , maaar dynamisch (growth 
mindset)  
 
Interests  
Learning profile  
 
the goal shouldn’t be to label students as particular kinds of learners but rather offer varied ways 
of approaching learning and then helping students determine which of those ways seem most 
effective in supporting their learning at a given time.  
 
Wanneer differentieer je?  

- Als er een nood is van de leerling  
- Als je reden hebt om te geloven dat aanpassing de waarschijnlijkheid zal verhogen dat de 

studenten het beter zal begrijpen of vaardigheden beter onder de knie zal krijgen  
 

The teacher and students collaborate (samenwerken) in learning  
 

- Studenten hebben veel inbreng in de organisatie van je klas, in het functioneren en in 
effectiviteit van de les  

- Studenten kunnen diagnostische informatie verzamelen,  klasregels opstellen, tijd leren 
reguleren, actief elkaar helpen!  

- Studenten moeten leerkracht laten weten welk materiaal moeilijk is en wat makkelijk, 
wat ze interessant vinden en wat niet en wanneer ze er klaar voor zijn om zelfstandig aan 
de slag te kunnen.  

 
Als leerkracht en lerende partners zijn in het leren, krijgt de lerende ownership van het leren.  
 
Eigenaarschap van het leren zorgt voor:  

- Vaardigheden in begrijpen van zichzelf  
- Elkaar apprecieren  
- Keuzes maken om eigen leren te verbeteren  

 
Een gedifferentieerde klas is student-centered  
 

The teacher balances group and individual norms 
 

- Als een leerling het moeilijk heeft, heeft de leerkracht twee doelstellingen 
o Het verbeteren van de huidige kennis, vaardigheden en begrip van de leerling zo 

snel mogelijk  
o De groei van de leerling richten naar de groep doelstelling  

 
Er zijn in een gedifferentieerde klas dus zowel groep doelstellingen als individuele doelstellingen. 



 

 

The teacher and students work together flexibly 
 

- Soms individueel  
- Soms de hele klas  
- Soms kleine groepjes  

 
Werken met een variëteit aan materialmen 
 
Soms bepaalt leerkracht wie met wie samenwerkt, en soms de leerlngen zelf  
 
Zie tabel op pagina 24 van het artikel : comparing classrooms  
 

Three pillars that support effective differentitation  
 

- Differentiatie is heuristisch = principes-gestuurd  
- Niet algoritmisch = formule-gedreven  

 

 
 

Philosophy of differentiation 
Diversiteit is normal en waardevol :  
Elke lerende heeft een verborgen en uitgebreide capaciteit om te leren 
Het is de taak van de leerkracht om de lerende te overtuigen van deze capacitiet. Hen 
doelstellingen geven om deze capacitiet ten volle te benutten en hard te werken.  
Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om de ontwerper te zijn van het succes van 
de lerenden 



 

 

Leerkrachten moeten de kampioen zijn van elke student die de school binnenkormt  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Voorbeeld: ADI model  
 

 
 

- gaat vooral in op het differntiëren van de leerstatus (voorkennis en mogelijkheden van de 
leeerlingen)  

 
1. Lln voorbereiden op topic van les: doelen kaderen, uitleggen waarom je bepaalde dingen 

van lln vraagt en hen dingen aanleert. Oriënteren en terugblikken op voorkenns. Wat zijn 
doelen van de les? 

2. Differentiatie: Sommige lln kunnen al zelfstandig werken, andere lln hebben echt wel 
nood aan instructie en met hen moet je dus samen alles bekijken en oef maken., 

3. Lln die extra instructie nodig hadden kunnen nog eens opgesplitst worden: ene groep kan 
zelfstandig beginnen, anderen hebben nog steeds hulp nodig.  

4. Feedback geven: positieve bekrachtiging 
5. Evaluatie: teruggaan naar de doelen die bereikt moesten worden en kijken of die dan ook 

werkelijk bereikt zijn.  
 
Differentiëren op vlak van verschillende groepen  

- zelfstandige verwerking: zelfstandig werken, oefenen,  
- instructie en begeleide oefening: instructie geven , dingen uitleggen, samen oefeningen 

oplossen  
o zelfstandige verwerking; als de leerling de instructie goed snapt => zelfstandige 

verwerking  
o verlengde instructei: extra uitleg, daarna zelfstadnig aan het werk  

- als de laatste groep zelfstandig aan het werk is, koppelt de leerkracht terug naar de 
andere twee groepen voor feedback!  

 

 



 

 

Universal design of learning  
 
Het proactief ontwerpen van het curriculum (lesmateriaal, evaluatie, methode, enz.) op een 
manier dat deze toegankelijk zijn voor iedereen, onafhankelijk van leerstijlen, noden en 
beperkingen van de student  
→ Vanaf het begin nadenken over hoe je kan differentiëren. Bv trappen toegankelijk maken voor 
rolstoelgebruikers vanaf begin.  

- Neurologisch onderzoek :  
o 3 samenhangende netwerken  

▪ Herkenningsnetwerk → Wat? Informatie op verschillende manieren/via 
verschillende zintuigen aanbieden. (vooruitblik, doelen -> ADI model) 

▪ Strategisch netwerk → Hoe? Verschillende manieren aanbieden waarop lln 
kunnen duidelijk maken dat ze leerdoelen bereikt hebben. 

▪ Affectief netwerk → Waarom? Lln laten weten waarom ze iets leren, 
interesse opwekken en lln motiveren. Verschillende manieren van 
betrokkenheid 

 

Het BKD-leer-kracht model 
 
Binnenklasdifferentiatie is het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen 
leerlingen in de klas met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling.  
 
Opmerkelijk; ook leerlingen bovenaan het leerspectrum ondervinden negatieve gevolgen van het 
gemeenschappelijk one-size-fits all onderwijs  
 

- Specifieke onderwijsbehoeften vertalen zich meestal in één of meerdere verschillen in 
leren waarop binnenklasdifferentiatie zich richt, met name:  verschillen in interesses, 
leerstatus en leerprofiel.  

 



 

 

Het model 
- Heeft als doel= maximaal leren te faciliteren 

o Verschillen zijn een hefboom om het leerrendement te verhogen ipv obstakel 
o Maximaal leerrendement omvat verhoogde leermotivatie, verhoogde leerwinst 

(cognitief, metacognitief en sociaal-affectief) en een verhoogde leerefficiëntie  
o Verschillen tussen leerlingen situeren zich op vlak van  

▪ Interesses 
▪ Leerstatus 
▪ Leerprofiel 

- Is een basisfilosofie  
o Twee principes concretiseren de visie 

▪ Het ethisch handelen van de leerkracht is in functie van de leerling  
▪ Groeigericht denken 

- Vraagt een proactieve, positieve en planmatige 
uitwerking in de klas (triple-p) 

o BKD gebeurt binnen context van één klas, 
waarbij de klasgroep als een sociale 
eenheid wordt beschouwd  

o Twee principes  
▪ Het flexibel groeperen via routes op 

maat 
▪ Input= output  

 
BKD heeft als doel maximaal leren te faciliteren  
 
BKD model kijkt naar verschillen in leren, eerder dan naar de verschillende dimensies van 
diversiteit zoals kansarmoede, leerstoornissen, beperkingen, etniciteit …  
 
De verschillen tonen zich in:  

- Interesses (motivatie, waarom wordt er 
geleerd? ) 

- Leerstatus (voorkennis, mogelijkheden, wat 
wordt er geleerd? )  

- Leerprofiel (voorkeuren, wijze waarop best 
geleerd wordt? )  

 
Verschillen in interesses 
De vraag die gestled wordt, is dus niet “hoe motiveer ik mijn leerlingen?”, 
maar eerder hoe kan ik mijn onderwijs zo ontwerpen dat ik ‘raak aan” of aansluiting vind bij de 
interesses van mijn leerlingen.  
 
Inspelen op interesses → positief leergedrag : bereidheid om uitdaging aan te gaan, langer 
volhouden 
 
Inzetten op verschillen in interesses verhoogt de leermotivatie.  
 
Zelfdeterminatietheorie: kwaliteit van motivatie (autonoom vs controlerend) belangrijker dan 
kwantiteit van motieven (intrinsieke vs extrinsieke motieven)  
 



 

 

Automonome motiviatie kan worden gestimuleerd op verschillende manieren via het inspelen op 
verschillen in interesses.  
 
Hoe? Luister-en spreektijd: wat lukt er goed, wat minder, wat hebben leerlingen nodig om 
succesvol te zijn, wat kan hierbij helpen! → Interesse hebben in de leefwerelden van je 
leerlingen 
 
Het aanbieden van verschillende keuzes speelt hierbij een centrale rol; bv keuze uit 2 of 
meerdere taken.  
 
Verschillen in leerstatus  
 
De verschillen in leerstatus uiten zich op (meta)cognitief, (sociaal)affecteif en motorisch niveau.  
 

- (meta)cognitief: verschillen die te maken hebben met diverse leerprocessen die bij 
leerlingen kunnen worden geactiveerd  

o bv gebruik maken van basis-, herhalings- en uitbreidingsoefeningen of modellen 
zoals ADI  

o laten hanteren van hulpbronnen, zoals stappenplannen, extra info …  
- (sociaal)affectief:  

o leren kennen ven leerlingen door spreektijd  
o leren samenwerken zodat ze leren van elkaar  
o het op maat werken van sociaal emotionele ontwikkeling van het kind  

- (psycho)motorisch: speelt belangrijke rol bij beweging en LO, maar ook fijne motorische 
vaardigheden bij schrijve, tekeken, labo, …  

o gebruik hulpmiddels zoals een schrijfdriehoekje voor op een potloof  
 
Opgelet: gerbuik leerstatus en niet leerniveau! Het is een dynamisch gebeuren, afhankelijk van 
context, thema en vak  
 
Verschillen in leerprofiel 
 
= de manier waarop geleerd wordt.  
 Hoe differentiëren? Aanbieden van variatie in leeractiviteiten  
 
 
BKD is een filosofie 
 
Principe 1: ethisch handelen gericht op de leerling  
 
De andere windrichtingen (handboeken, leerplannen, verwachtingen van inspectie, directie, …) 
werken oriënterend en zijn een middel om het leren van leerlingen te faciliteren.  
 
Doel: altijd leerlingen laten groeien, leerlingen laten geloven in zichtzelf, leerlingen iets 
bijbrengen …  
 
Vereist een automone manier om om te gaan met het leerplan. Zodat hij keuzes kan maken over 
welke doelstellingen gecombineerd kunnen worden, wat uitbreiding is en kan inspelen op 
specifieke onderwijsbehoeften.  



 

 

Principe 2: groeigericht denken- de lat omhoog voor iedereen  
 
Elke leerling kan groeien! = growth-mindset  
➔ leerkrachten met growth mindset gaan ervan uit dat het gegeven succes gerelateerd is 

aan een geleverde inspanning  
 
<-> fixed mindset = succes is gerelateerd aan intelligentie 
 
BKD vraagt een positieve, proactieve en planmatige uitwerking in de klas  
 

- Triple-p-aspect van het model wijst op feit dat lkr anticipeert op wat zich aanbiedt in de 
klas en niet door reactief of toevallig te handelen.  

- Verschillende leeractiviteiten worden ingericht gekoppeld aan convergerende (verschillen 
worden samengebracht) of divergerende werkvormen (verschillen krijgen specifieke 
aandacht)  

 
Divergerende werkvormen: belichten verschillen van leerlingen op positieve manier door de 
verschillen te isoleren via homogene groepen (en/ of individuele begeleiding)  
Homogenitiet werkt hier positief.  
doel? Maximale ondersteuning en/of uitdaiging  
Onderwijs wordt op maat geboden van homogne groepen naar status, interesse en/of 
leerprofiel. 
 
Convergerende werkvormen/differentiatie: heterogene groepreringen worden als meerwaarde 
gezien om de veelheid aan diversiteit van de deeltaken binnen een opdracht of project tot een 
goed einde te bregnen.  
 
Twee centrale principes bij hanteren van divergerende en convergerende werkvormen: 
Principe 1: flexibele routes op maat  
 
Bv. Routes met extra hulp en ondersteunende materialen  
Via de creatieve routes op maat van leerlingen nodigen we leerlingen elke dag opnieuw uit om 
deel te nemen aan het leerproces en om die mee vorm te geven.  
➔ Hierdoor ontstaan eigenaarschap, waarbij leerling de keuze heeft, elke dag opnieuw om 

al dan niet in te gaan op de uitnodiging.  
 
Principe 2: output= input  
 
Evaluatie wordt niet langer gezien als een afzonderlijke stap die volgt op het ‘geven van 
onderwijs’, maar als essentieel onderdeel van het onderwijs zelf.  
 
Evaluatie is het continue nagaan of leerlingen leren, maar ook wat hun interesses en motivatie 
zijn, hoe ze denken, hoe ze leren  
 
= evaluatie= brede evaluatie  
 
de leerkacht moet feedack geven en krijgen!!!  
 
 



 

 

Conclusie 
 
Het BKD-leer-kracht model ambieert een dubbele doelstelling. Enerzijds biedt het houvast voor 
een schoolbrede aanpak vertrekkende vanuit een triple-p-visie (postief, planmatig en proactief 
werken) gebaseerd op twee principes (ethisch handelen en groeigericht werken).  
Anderzijds biedt het model concrete handvatten voor de uitwerking van differentiatie in de klas: 
differentiatie volgens leerstatus, op interesse en op leerprofiel aan de hand van divergerende of 
convergerende werkvormen en via het inrichten van flexible routes op maat waarbij input gelijk 
is aan output met als doelstelling het verhogen van leerrendement van iedereen, in de vorm van 
verhoogde leermotivatie, leerwinst en leerefficiëntie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Les 3: assessment  
Evaluatie 
 
Examen; uitspraak over evalautie (bv klassieke examens werken niet) en wij gaan een 
gefundeerde mening moeten geven.  
 

1. Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Explosie en snelle veroudering van kennis ➔ nood aan levenslang leren!!! 
 

Maatschappelijke trends 
- Eisen van de arbeidsmarkt  

o Directe inzetbaarheid , flexibiliteit, zelfstandigheid 
o Dit gaat verder dan enkel kennis 

- Kerncompetenties (kennis, vaardigheden en attitudes) gaan er wel mee gepaard 
 

Kurzweil  
- Exponentiële vooruitgang  
- We zijn lineaire denkers, maar de kennis stijgt exponentieel 
- Het is moeilijk om te voorspellen welke kennis nodig zal zijn voor de jobs van de toekomst 

(die we nog niet kennen)  
- Gedachte-experiment: in het jaar 1900 vertellen over hoe het nu gaat? Ze zouden het niet 

begrijpen (toen werkten 38% vd mensen op boerderijen en 25% in fabrieken, nu 
respectievelijk 2 en 9 percent)  

-  

Andere visie op leren en instructie 
 
Hernieuwde aandacht voor constructivisme → leren als actief, zelfgereguleerd proces in een 
authentieke context waarbij kennis geoncustrueerd wordt .  
→ Kritiek: er wordt te veel verantwoordelijkheid bij de lerende gelegd. Leerlingen mogen zelf 
doelen kiezen, zelf werkvormen kiezen, … Er moet wel nog steeds leraar zijn die stuurt.  
 
Sociaal constructivisme: focus op interactie en samenwerking tussen studenten 
 

> Past binnen de visie van competentiegericht onderwijs: onderwijs waarbij kennis, 
vaardigheden en attitudes centraal staan  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Vertaling van visie in het onderwijs/onderwijspedagogische visie 
 

- Verschillende innoverende instructiestrategieën waaronder peer 
lerarning/samenwerkend leren  

➔ Variëteit van leeruitkomsten kunnen vooral met deze vormen bereikt worden en niet 
altijd met de traditionele vorming (metacognitieve vaardigheden, zelfsturing vh 
leerproces)  
 

- Vernieuwde visie op leren en instructie leidt uiteraard ook tot hernieuwing van visie op 
evaluatie!!! 

 

Nieuwe vorm constructivisme: constructive allignment (John Biggs), tekst 8 reader 
 

1. Abstract: 
Twee denkstromingen worden belangrijker in het hoger onderwijs  

- Afgeleid van constructivische leertheorie  
- Afgeleid van het Instructioneel design voor leren 

 
Constructivisme die wordt gebruikt als een raamkader voor het maken van beslissingen en 
instructioneel design voor het afleiden van curriculumdoelen voor resultaten die gepast zijn voor 
hoger onderwijs.  
 

2. Nadenken over lesgeven en leren 
 
Twee brede theoretische tradities  

- Objectivists 
o Kennis staat buiten de lerende  
o Begrijpen is het te weten komen van kennis die al bestond 
o Kennis is onafhankelijk van context  
o Dualisme tussen de wetende en de kennis 

- Construvisime en phenomenography 
o Betekenis wordt gecreeërd door de lerende en wordt niet opgedrongen door de 

realiteit of overgebracht door directe instructie 
o Lerende staat centraal niet de leerkracht  
o Lerenden krijgen kennis door actief te selecteren en het cummulatief construeren 

van eigen kennis door individuele en sociale activitieten  
 

3. Constructivisme and instructional design 
 

- Constructivisme is geen methode (het volgen van een constructivistische methode is dus 
niet constructivistisch) → Probleem van de afstand tussen epoused theory (theorie) en de 
theory in use (hoe de theorie wordt toegepast)  

Leraren moeten focus leggen op lerende en zijn omgeving: 
- Zorg voor situaties waarin leerervaringen kunnen ontstaan, aansluiten bij leefwereld lln 
- Kijk naar de concepties van leerlingen vanuit hun perspectief 
- Bekijk fouten als informatie over het huidige niveau van ontwikkeling 
- Leren gebeurt door conflict, verrassing, over periodes van tijd en door sociale interactie 

 



 

 

4. instruction as an internally alligned system  
 
Cohen: instructional allignement: curriculum en assessment methods moeten uitgelijnd worden, 
hetzelfde niveau aanspreken. Curriculum moet zich focussen op het geheel en niet enkel op 
bepaalde delen.  
Bijvoorbeeld: als je assessment een lager niveau verwacht van je leerlingen dan de doelen in je 
curriculum zullen je leerlingen over het algmeeen minder goed scoren.  
 Wanneer het curriculum en assessment “aligned” zijn , zijn de leerresultaten van de 

lerenden stukken beter!  
 
 

5. From aims to objectives: the descent from rhetoric (van doelen naar leerdoeln) 
 

Veel leerkrachten beweren dat ze ‘lesgeven om te begrijpen’ (zodat studenten begrijpen), maar 
slechts weinigen doen dit op de goede manier. Dit komt doordat ze niet weten hoe ze de 
‘retorische’ doelen moeten omzetten naar specifieke ‘doelen’ van een gegeven les of unit. 
Hiervoor hebben ze een kader nodig dat hen helpt inzien wat ‘begrijpen’ betekent in hun geval.  

SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) beschrijft hoe de performance van een lerende complexer 
wordt wanneer die vele academische vaardigheden verwerft. Er zijn 5 levels van ‘understanding’. Deze kunnen 
dienen als raamwerken om de doelen te omschrijven: 

1. Perstructural: de student heeft the point niet begrepen; 

2. Unistructural: Slechts enkele aspecten van de taak zijn door de student opgepikt en gebruikt (understanding 
as nominal); 

3. Multistructural: Verschillende aspecten van de taak zijn geleerd, maar ze worden afzonderlijk behandeld 
(understanding as knowing about); 

4. Relational: De componenten zijn geïntegreerd in een samenhangend geheel, waarbij ieder deel bijdraagt tot 
de gehele betekenis (understanding as appreciating 

relationships); 

5. Extended abstract: Het geïntegreerde geheel op het relationeel niveau is gereconceptualiseerd op een 
hoger abstractieniveau. Dit laat generalisatie toe, of het kan ‘turned reflexively into oneself) (understanding as 
far transfer, and as involving metacognition). 

Levels of understanding zoals deze kunnen gebruikt worden voor het structureren van curriculumdoelen op 
een hiërarchische manier. 

 
6. Teaching/learning activities (TLA’s)  

 
- De lesgeefmethodes die we kiezen moeten leerlingen betrekken in activiteiten die hen 

waarschijnlijk aanzet om zich te gedragen zoals beschreven staat in een curriculum 
doelstelling.  

 
Standaard lesgeefmethodes zoals doceren lokken vooral “receiving” uit. 
 



 

 

If teaching is to stimulate competence rather than to reflect it, teachers need to activate an 
approxiately wide range of learning-related activities.  
 
Na het hoorcollege vindt ‘tutorial’ plaats. Dit leidt tot elaboratie, uitklaren, misconcepties verwijderen, 
interpretaties testen ... Dit is een lange lijst van activiteiten die niet worden behandeld in het hoorcollege. 
Maar of de geschikte activiteiten worden gekozen, is afhankelijk van de groepsgrootte en de competentie 
van de tutor.  

Belangrijk om te melden: de leerkracht is niet de enige actor voor het opzetten van TLA’s! Individuele en 
sociale activiteit spelen ook een belangrijke rol in het construeren van kennis: 

1. de LEERKRACHT heeft een grote controle over formele instructieactiviteiten: hoorcolleges, uitstappen 
... en zet formele coöperatieve activiteiten op (waarin peers betrokken worden). 

2. PEER-CONTROLLED ACTIVITIES kunnen gaan van formeel (opgezet door de leerkracht), zoals 
groepswerk, naar informeel, zoals spontane samenwerking buiten de klas om. 

3. SELF-CONTROLLED ACTIVITIES. Dit is alles dat te maken heeft met onafhankelijk leren en studeren 
(waaronder ook samenvatten en nota’s nemen, algemene studievaardigheden en metacognitieve 
strategieën). 

TLAs benadrukt dus dat de spontane activiteiten minstens even cruciaal zijn in een constructivistische 
leeromgeving als de teaching activities. Leerkrachten zien ‘studievaardigheidstraining’, ‘leren nota’s 
nemen’, ‘monitoring’ ... niet als hun taak, hoewel leerlingen die vaardigheden wel inzetten in een teaching 
context. 

7. Assessment and grading (evalueren en het geven van scores) 

Er zijn verschillende evaluatiesoorten. Het is belangrijk dat we nagaan wat hun doelen zijn en hoe 
goed ze zich ontlenen tot individuele evaluatie.  

Examinations:  

Gaat voornamelijk vanbuiten leren, onderlijnen, herbekijken, relateren van informatie uitlokken  

 Die behoren niet tot doelstelling van hoog niveau  
 Leerlingen weten dit en gaan dan ook geen hoge cognitieve activitieten vertonen  

Short answer and multiple choice  

Gaat nog minder hoge niveau acitiviteiten uitlokken. Vooral reproduceren. 

Het enige voordeel lijkt te zijn: bredere coverage: je kan van alles iets vragen  

Gardner: the greatest enemy of understanding is coverage.  

Klassieke toetsvormen: 

- de meeste activitieten die de lerenden moeten stellen werken rond declaratieve kennis, geen 
procedurele kennis  

- de leerkracht limiteert wat leerlingen zien als “goed leren” en gaat zichzelf niet meer uitdagen om 
hogere cognitieve activiteiten te ondernemen  

 



 

 

constructivisme raadt aan: assessment portfolio  

De studenten moeten zelf bewijs verzamelen waarvan zij vinden dat het overeenkomt met doelstellingen  

- wordt veel gebruik gemaakt van self- en peerassessment  

De volgende vragen moeten gesteld worden  

- Welke leerkwaliteiten  zoeken we? Welke activiteiten moeten er getoond worden in deze 
assessment?  

- Moet de assessment gesitueerd zijn of los van context?  
o Los van context: declaratieve kennis 
o Gesitueerd: procedurele kennis  

- Wie zet de criteria voor het leren, wie zorgt voor het bewijs en wie beoordeelt hoe goed het 
bewijs overeenkomt met de doelstellingen?  
 

- Constructive allignement: de doelstellingen definiëren de activiteiten, de teaching methods 
lokken deze activiteiten uit, en de assessment bevestigen of deze activiteiten de doelstellingen 
matchen.  
Het forceert de leerlingen om te reflecteren wat ze willen kunnen en hoe ze dit gaan bereiken, 
dit motiveert de leerkracht om hen situaties aan te bieden waarin ze dit kunnen bereiken. 
Op deze manier zijn alle componenten van het systeem “aligned” met de doelstellingen. 

✓ Leerkrachten moeten duidelijk zijn over wat ze willen dat de leerlingen leren en welk gedrag ze 
moeten kunnen stellen om de doelstellingen te kunnen bereieken 

✓ De performance objectives moeten geordend zijn in een hiëarchie van beste tot net 
aanvaardbaar, deze hiëarchie wordt het evaluatiemiddel 

✓ Leelringen moeten iun situaties geplaatst worden die het gedrag uitlokken 
✓ Leerlingen moeten bewijzen verzamelen door activiteiten die ze zelf sturen of 

leerkrachtgestuurde activitieten dat hun gedrag matcht met de doelstellingen.  
hun uitiendelijk punt wordt de graad waarvan ze voldoende kunnen bewijzen dat hun gedrag 
daarmee matcht  

Economisch rationalisme gaat hiertegen in 
ze willen steeds grotere klassen wat leidt tot meer hoorcolleges en meer final exams en minder 
groepswerken en complexere situaties die betere leerervaringen uitlokken 

There is a real tension here between adminastrive and academic requirements 

Main point van het artikel 

Constructive alignment kan geïntegreerd worden in het ontwerpen van instructive op drie cruciale 
verschillende manieren:  

1. De doelstellingen zijn duidelijk weergegeven en toegepast op je inhoud en in specifieke niveaus 
van begrijpen die de nodige leeractiviteiten vereisenn 

2. De teaching methods bestaat uit het leerlingen in bepaalde contexten plaatsen die die 
leeractiviteiten zullen uitlokken bij de lerenden 

3. Assessment taken gaan over diezelfde leeractiviteiten  

In de term constructive alignment komt naar voren dat door de studenten gestelde leerdoelen, 
competenties van studenten, het onderwijsarrangement, de didactische aanpak en de 
assessmentvormen op elkaar dienen afgestemd te worden. 
 



 

 

3. Trends in evaluatie 
 
Begripsverwarring: 
Toetsen: beoordeling in traditionele leeromgeving, klassieke beoordeling 
Assessment: beoordeling in competentiegerichte leeromgeving (dit is een onderdeel van de 
leeromgeving en moet dus ook het leerproces van de studenten ondersteunen!)  
 
Assessment of learning →  assessment for learning  
Testcutluur → assessmentcultuur  
 
Sumatief → formatief! 
 
Assessmentbenaderingen (in evolutie) 
Formatief: informatie over leerdoelen (feed up), leerproces (feedback) , en hoe de leerdoelen te 
bereiken (feed-forward).  
Duurzaam (sustainable): ontwikkelen van beoordelingsvermogen => leerprocessen zelf 
reguleren. Lln moeten zich voor een stuk zelf inschatten. Ze moeten levenslang leren.   
 
 Nieuwe assessmentvormen vereist: peer assessment (PA)  

 

Agentic engagement  
- Literatuur over feedback en duurzame beoordeling verschoven naar een focus op de 

betrokkenheid van studenten bij feedback. 
- Het concept van proactieve feedback is gedefinieerd als de beoordeling waar de student 

ook een verantwoordelijkeid op zich neemt  
- Begeleid proces voor studenten om op een “agentic” manier deel te nemen aan het 

leerproces => dit wil zeggen dat de beoordeling ook deel is van het leren 
- Actieve betrokkenheid in instructie en beoordeling worden apart beschouwd, is het 

eigenlijk niet  
 
Examen: weblecture op Zeyphyr bekijken!! 
 
Discussie centrale examens – hoe linken aan evolutie?  
➔ Nadeel: scholen onderling vergelijken, je kan geen school met bv allemaal OKAN’ners 

vergelijken met school met allemaal sterke leerlingen. Er kan een soort ranking van 
scholen ontstaan. Zorgt ervoor dat er ook geen ruimte meer is voor differentiatie. Er is 
niet genoeg controle op het feit dat eindtermen wel of niet worden behaald. Teaching to 
the test: sommigen vinden dat niet erg, maar het is eigenlijk niet allesomvattend. 
Centraal examen zou veel moeite vragen want ze moeten dan altijd vernieuwd worden.  



 

 

Evolutie aan de hand van zeven continua (Segers, 2003) 

 
 

4. Effecten van evaluatie op leren  
- Toetsen heeft een diepgaande invloed op wat, hoe en hoe lang studenten studeren  

 
Traditioneel testen 

- Heeft soms negatieve gevolgen  
- Toets als controle instrument van docent=> teaching to the test en wantrouwen van 

studenten in eigen oordelen (ze denken: enkel docenten kunnen mij evalueren)  
- Toetsvormen die enkel aanzetten tot feiten vanbuiten leren, leidt tot een oppervlakkige 

studiemethode  
 
- what you teach is what you get-principe  = WYTIWYG-prinipe 
kiezen voor een passende evaluatievorm is essentieel bij het ontwerpen van onderwijs.  
 

Casus; Centrale examens: discussie volgen in de media  
- Controle vs teaching to the test  
- Centrale toetsen zijn summatief !!! 
- Centrale toetsen zijn te veel gefocust op cognitieve 

 

Assessment (Dochy), tekst 9 reader 
 
De maatregelen ter bevordering van de effectiviteit van assessment stimuleert niet alleen het 
leren, maar ook de prestaties van de lerenden. Assessments hebben positieve invloed op 
leerproces van lerenden. 
 
 



 

 

Bevorderen van kennisontwikkeling en leeprestaties door assessment wordt bepaald door 5 
sleutelfactoren: 

1. Het verschaffen van effectieve feedback aan studenten 
2. Actieve betrokkenbeid van studenten bij het eigen leren  
3. Afstemming van het onderwijs aan de resultaten van assessment  
4. Erkenning van de sterke invloed die assessment heeft op motivatie, de eigendunk en het 

welbevinden van de studenten, die op hun invloed uitoefenen op leerproces  
5. Behoefte van studenten om in staat te zijn zichzelf te beoordelen, te begrijpen hoe ze hun 

prestaties kunnen verbeteren, en invloed hebben op hun ontwikkling;  
 
Remmende factoren:  

- De neiging van docenten om de hoeveelheid werk en de inzet van studenten te 
beoordelen in plaats van de kwaliteit van de verworven kennis en competenties  

 
Nieuwe assessmentvormen: bruikbaarheid in opleidingen 
→ Overgang van testcultuur naar assessmentcultuur al op verschillende niveaus doorgedrongen 
Onderzoek naar gedrag en perceptie studenten rond assessment: 

- Studenten vinden assessment meer fair dan klassieke toetsvorming  
- Ontwikkelen kritische zin en evaluatievaardigheden 
- Ontwikkelen diverse academische vaardigheden 
- Kennis wordt meer geïntegreerd  
- Studenten werken meer samen en zijn gemotiveerd om zich in te zetten in het 

onderwijsproces  
 
Onderzoek naar effecten van assessment: 

- Draagt bij aan ownership studenten van eigen leerproces 
- Leidt tot objectievere houding samen leren  
- draagt bij tot interactieve uitwisseling van kennis 
- leidt tot meer direct en effectief leren 
- geeft signalen aan studenten dat hun ervaringen en beoordelen worden gewaardeerd 
- ontwikkelen van transferabele vaardigheden 
- kan resulteren in een reductie van tijd die docenten aan begeleiding besteden 
- leidt tot een meer diepgaande manier van leren  
- het lokt constructieve kritiek uit  

 
➔ in 72% van de gevallen wordt voldoende hoge betrouwbaarheid vastgesteld 

 
Kwaliteitskenmerken van assessment 
 

1. Relevantie en evenwichtigheid  
a. vroeger: begripsvaliditeit en inhoudsvaliditeit 

i. begripsvaliditeit: je test wat je wil testen 
ii. inhoudsvaliditeit: alle aspecten komen aan bod 

 
Argumentatieve validiteit: in plaats van de validiteit achteraf te berekenen , beargumenteren 
docenten tijdens het construeren hoe en waarom bepaalde handelingsdimensies worden 
opgenomen en waarom ze juist op die manier in bepaalde beheersingsniveaus worden vertaald.  
 
 



 

 

2. Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid  
a. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de overeenstemming in beoordeling van 

verschillende beoordelaars wordt belangrijk → omdat het niet meer wordt 
uitgedrtukt in cijfermateriaal  

b. Generaliseerbaarheid; in welke mate kunnen authentieke taken uitspraken doen 
over prestaties in andere realistische taken  

i. casusspecifiteit: de beperking aan de specifieke authentieke taken 
ii. de generaliseerbaarheid kan worden verhoogd door de beoordeling te 

baseren op meerdere taken en meerdere beoordelingsmomenten 
 
Het belang van de bertouwbaarheid en generaliseerbaarheid mag gerelativeerd worden: een 
perfecte betrouwbaarheid is niet haalbaar  
 
Consequentionele validiteit : de grote impacht die beoordleing heeft op de activiteiten van 
studenten en onderwijs in zijn totaliteit 
Hier werd geen rekening mee gehouden in de klassieke testcultuur waar evaluaite en onderwijs 
gescheiden verliepen 
 
Uiteraard zijn er wel effecten; bij afgescheiden toetsen; pre-assessment effecten  
bij geïntegreerde assessment: pre- en post-assessment-effecten 
 
Peer- en co-assessment 
1. Peerassessment = proces waarbij studenten producten of andere opbrengsten van hun 
medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria.  
- gebruik gemaakt van beoordelingsschalen, kwalitatieve formulieren of instrumenten  
- ontworpen door derden of door de gebruikers.  
- wat beoordeeld wordt is niet de persoon maar wel zijn/haar prestaties, processen of producten.  
 
peerassessment is ook deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden ontwikkeld 
worden.  
-> verantwoordelijkheid, eerlijkheid, accuraatheid,..  
peer en selfassessment kan niet los gezien worden van elkaar  
-> als ze medestudenten moeten punten geven op criteria, worden ze zich ook bewust van de 
criteria waaraan hun werk moet voldoen.  
 
2. Co-assessment = studenten kunnen elkaar beoordelen, maar het eindoordeel wordt 
uitgesproken door de leraar. Studenten hebben dus samen met de docent een rol in het 
beoordelingsproces.  
-> kan zijn doordat leraren beoordeling op zich nemen of dat de student meewerkt aan het 
bepalen van wat moet worden beoordeeld en door wie. (leraar kan criteria zelf maken, 
studenten kunnen zelf criteria aanbrengen, of men kan items van een lijst bediscussiëren) . 
-> kan louter formatief zijn maar kan ook deel uitmaken van het summatieve 
beoordelingsproces.  
 
Drie bedoelingen : (Dochy en Segers)  
- student kan rol van docent in nemen (rolwisselend onderwijs)  
- student verwerft inzichten in het beoordelingsproces, waardoor hij beter andere kan 
beoordelen 
- de student is meer vaardig in het beoordelen van zichzelf (self assessment) 



 

 

Belangrijkste aspecten peer- en co-assessment  
- Actief betrekken van studenten bij beoordelingsproces 
- Beoordeling van de vaardigheid van probleemoplossen en het proces van leren leren  
- Ontwikkeling van authentieke nauwgezetheid en volledigheid in de manier waarop 

studenten zichzelf beoordelen 
- Meeting criteria improves learning: 

o studenten zijn active participanten in eigen leerproces  
o presteren beter als ze weten naar welke doelen ze moeten toewerken  
o wanneer ze gelegenheid krijgen om de relevantie van bepaalde criteria te 

onderzoekene 
o wanneer ze begrijpen hoe hun eigen competenties vergeleken worden met set 

van vastgestelde criteria 
- Ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden 

o Studenten leren via discussies en dialogen hun mening te uiten en voorzichzelf op 
te komen 

- Studenten krijgen inzicht in groepsdynamiek 
- Studenten worden voorbereid op hun toekomstig professioneel functioneren 
- Studenten leren de vakinhouden op diepgaande manier  

 

5. Peer assessment: wat is het ?  
= proces/activiteit waarin lerenden elkaar beoordelen  
tool for learning: niet enkel beoordeling, ook leermoment  
Tool for learning  

- Maakt deel uit van het leerproces  
- Onderzoek: een mengvorm werkt het beste : combinatie tussen peer-, self- en 

staffassessment  
= Co-assessment: combinatie van peers en docent die feedback geven 

 

waar of niet waar?  

- Peer assessment is niet nieuw  
o Peer assessment werd al in de jaren 20 onderzocht, wel enorme toename de 

laatste jaren 
o Toepassingen in het onderwijs worden al beschreven sinds 1980 in de 

onderzoeksliteratuur  
o Ook in Vlaanderen reeds meer dan 15 jaar ervaring  

- Studenten geven elkaar punten? Niet voldoende: studenten moeten ook feedback geven  
o Studenten evalueren de kwaliteit, de waarde of het niveau van een medestudent 
o Niet noodzakelijk in het kader van eindscore (formatief, meestal niet summatief)  
o Dialoog wordt belangrijker  

- Peer assessment dient meerdere doelen : waar  
o Sociale controle in de klas: extrerne motivator (goede attitude stimuleren) 
o Evaluatiemiddel: surrogaat-docent (visie van lln is interessant voor lkr) 
o Leermiddel: didactische werkvorm 
o Zichzelf leren evalueren; levenslang leren  
o Gelijkwaardige participatie in de klas: empowerment  
o Sociale cohesie in de klas: sociaal netwerk 

 



 

 

- Peer assessment is enkel van toepassing op groepswerk 
o Veelzijdiger  
o Er bestaan verschillende vormen van peer assessment  

▪ Kan bij: samenwerkingsvormen, tussentijdse werkjes, eindopdrachten 
presentaties, stages  

 
Invloed peer assessment op eigen leren  
Wanneer je medestudenten moet beoordelen, word je ook genoodzaakt de criteria waarop je dit 
doet, helder te formuleren  
Hiierdoor: inzicht in eigen crireria waaraan eigen werk moet voldoen  
Self- en peerassessment kunnen dan ook niet helemaal los van elkaar gezien worden  
 

Peer assessment op samenwerking  
- Peer ranking: ieder groepslid plaatst alle groepsleden van beste tot slechtste  
- Peer nomination; ieder groepslid geeft aan welke student hij het best beoordeelt op 

bepaald criterium  
- Peer rating: ieder groepslid scoort elk ander groepslid op een set van karakteristieken op 

basis van één of meerdere beoordelingsschalen  
 

Beter: Werken met rubrics  
- Zorgt voor verduidelijking van verschillende scores 
- Bieden houvast bij het begrijpen van bepaald criterium 
- Goed overzicht 
- Positief! 
- Een goed rubric biedt docente houvast bij het beoordelen van allerhande competenties 

(prestaties) van leerlingen, zoals het doen van onderzoek, het maken van een ontwerp, 
samenwerken, communiceren en presenterern 

- De rubric heeft vaste normen  
o Verticaal: overziccht van criteria waaraan de presentatie moet voldoen 
o Horizontaal: aantal niveaus van beheersing (van zeer zwak tot uitstekend en van 

beginner tot expert)  
 
Wat is een rubric?  

- Formatief evaluatie instrument  
o Maakt deel uit van gehele doceer- en leerproces 

- Ook de leerlingen worden  betrokken bij het evaluatieproces, aangezien rubics goed te 
geburuiken zijn bij zelfevaluatie  

- Op die manier krijgen leerlingen inzicht in eigen leeproces  
 
De docent:  

- Krijgt beter inzicht in competentie/vaardigheid en wat hij van de leerling verwacht  
- Kan zijn leerlingen de comptetentie/vaardigheid beter aanleren 
- Heeft meer houvast bij het beoordelen de competentie/vaardiggeid waardoor 

objectievere beoordeling 
De leerling  

- Weet beter wat er verwacht wordt  
- Krijgt aanwijzingen voor het aanleren van de competentie/vaardigheid  
- Levert hogere kwaliteit bij de compententie/vaardigheidsproef  



 

 

- Studenten besteden meer tijd aan de taak (higher rates of time on task) 
- Ze maken minder vaak dezelfde fout (reduction of cumulative error) 

 
Samenvatting van de onderzoeksresultaten 

- Objectievere beoordeling  
-  Biedt houvast bij beoordelen of observeren van vaardigheid  
- geeft mogelijkheid een beoordeling duidelijk naar leerlingen te verantwoorden  
- tijdsbesteding aan de opdracht effectiever  
- kwaliteit wordt hoger  

 
nadeel  
tijd, maar je kan ze hergebruiken waardoor je tijd terugwint  
 

D-PAC: COMPARATIEF TOETSEN  
 

- de leerlingen vergelijken tov andere leerlingen.  
- Per twee, steeds de beste kiezen  
- Comparatief beoordelen werkt (onderzoek) 

 
- nadeel: de sterkte van je klasgroep is zeer bepalend !!! Je moet eigenlijk tov jezelf verbeteren, 
je persoonlijke groei wordt niet in kader gebracht  
 
voordelen: makkelijk te gebruiken  
 
 

peer assessment : veel verschillende vormen  
 
inventaris van 20 variabelen waarin PA-vormen van elkaar verschillen! (S. Gielen, 2007) 
 

- een checklist van belangrijke beslissingen die genomen moeten worden 
- elke beslissing heeft impract op het verloop en de resulaten van peer assessment  
- elke vorm kan geschikt zijn voor een bepaalde siuatie, maar niet elke vorm is voor elke 

situatie geschikt  
- geen vaste regels om keuze tussen alternatieven te maken 

 
5 clusters!!!! Die moet je kennen  

- belissingen mbt gebruik  
- link met andere elementen in de leeromgeving  
- interactie met medestudenten  
- samenstellingen evalaluatiegroepen 
- beheer van evaluatieproces  



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Voordelen: literatuur (Segers, 2004) 
- hoge betrokkenheid  
- verantwoordelijkheid student -> motivatie (ZDT) 
- studie-ijverend  
- leermoment : feedback geven+ krijgen 
- uitval voorkomen 
- de cognitieve en metacoginitieve effecten zowel voor beoordeler als ontvanger van 

feedbakc 
- peerassessment stimuleert het hogere-ordedenken  
- leidt tot beter begrip van taken en tot betere transfer naar nieuwe situaties  

o vooral omdat peerassessment onmiggelijke, just-in-time en op het individu 
afgestemde feedback geeft  

- effecten op sociale en communicatieve vaardigheden  
o vaardigheden om in teams te leren en te werken 
o acief leren  
o ondehandleen 
o evaluaeren 
o feedback geven  
o diplomatisch handelen 

 
 



 

 

valkuilen:   
 

- diverse variabelen kunnen negatieve invloed hebben op het leerproces en de 
leeropbrengst!  

o De accuraatheid van de beoordeling  
▪ Wordt bedreigd door:  

• Vriendjespolitiek 

• Verantwoordelijkheid wordt niet opgenomen, gebrek aan 
moitivatie  

• Collusive marking :  
o Zeer weinig spreiding binnen de scores (altijd het midden 

kiezen) 

• Decibel marking  
o De haantje de voorsten in de klas krijgen betere score  

• Parasite marking 
o Je merkt aan de workshop niet dat iemand zich minder 

heeft ingezet, en geven goede punten 
o Interpersoonlijke variabelen zoals peer pressure, fear of disapproval 

 

Peer-assessment: voorwaarden en richtlijnen (Dochy en collega’s, 2003) 
 

o De transparantie van de beoordeling  
▪ Duielijkheid van doelen , procedure, criteria en normen   

o De ervaring in het gebruik van peerassessment  
▪ Het geven van trainingen kan deze valkuil helpen vermijden 
▪ Ook de ervaring van docenten met het modelleren van feedback blijkt ook 

van belang te zijn 
richtlijnen 

- studenten eerst formatief peerassessment laten ervaren, 
- een goede transparantie van de assessment organiseren en studenten vertrouwd maken 

met procedures en criteria. 
-  
- opvallend is de vaststelling dat het niet volledig bekend zijn met elkaars onderwerp niet 

hoeft te leiden tot een meer oppervlakkige beoordeling. 
 

- docenten moeten niet noodzakelijk ook feedback geven 
o eerder is het aan te bevelen dat de docent zich op het moment van bilaterale 

feedback beperkt tot de rol van procesbewaker. 
 

Co-assessment (Dochy)  
Bij co-assesment hebben de studenten de gelegenheid om elkaar te beoordelen maar het 
eindoordeel wordt uitgesproken door de docent  
Rolwisselend onderwijs; co-assessment geeft studenten de kans om de rol van docent in te 
nemen 
 
 



 

 

Conclusie van literatuurstudie 
- voornamelijke positieve toon in literatuur rond assessmentcultuur  
- weinig onderzoek naar integratie van innoverende assesmmentvormen in de praktijk  

o the road from theory to practise is a rocky ine (Birenbaum)  
 

Onderzoek rond peer assessment  
 
Dominique Sluisjman  

→ De effecten van een training in beoordelingsvaardigheden op de ontwikkeling van de 

beoordelingsvaardigheid van studenten  

1. Hoe wordt studentbetrokkenheid in toetsing in hoger onderwijs bewerkstelligd door vormen 

als self-, peer- en and co-assessment?  

2. Zijn peer beoordelingen in probleem gestuurd onderwijs betrouwbaar?  

4. Wat zijn de ervaringen van studenten met betrekking tot peer assessment in probleem 

gestuurd onderwijs?  

Bevindingen:  
Bij het ene onderzoek waren de resultaten wel in aan acceptabele overeenstemming 
tussen peer scores en tutor scores, in andere onderzoeken niet .  

 het succes van betrouwbare assessment ligt aan de ene kant in een nauwe relatie 
tussen leren, instructie en toetsing, (constructive alignment) aan de andere kant in 
getrainde assessoren.  

 De training moet zich richten op de beoordelingsvaardigheden en de 
inhoudsgebonden vaardigheden 

 Training in peer-assessment leidt in de meeste gevallen tot een verbetering van 
het leerresultaat met betrekking tot de module-inhoud.  

Belangrijke richtlijnen voor de praktijk zijn :  

- De literatuur rond peer assessment benadrukt zeer sterk het belang van 
“onderhandelen over de critera” 

- Maar dat is niet voldoende: een model waarin drie belangrijke skills naar voor 
worden geschoven:  

o Definiëren van criteria   

o De “performance” van een peer beoordelen: reflecteren over de sterktes  
en zwaktes 

o Het geven van feedback in functie van het toekomstige leren  

→ Een training programma zou op deze drie vaardigheden moeten gebaseerd zijn.   

 

 



 

 

Effecten van peer-assessment training 
✓ Studenten klrijgen meet vertrouwen in eigen handelen 
✓ Studenten krijgen meer inzicht in kwaliteit van eigen werk 
✓ Studenten reflecteren meeer iop hun eigen studiegedrag  
✓ Verbeterde leerprestaties 
✓ Verhoogd onafhankelijkheids- en verantwoordelijkheidsgevoel bij studenten 

 
Kanttekening: de vakinhoud is van invloed op de percepties van de studenten! 
 

• Collectieve feedback door de leraar leidt op termijn niet tot betere leeruitkomsten dan 

enkel feedback door peers  

→ PA is waardige vervanger.  

• Wanneer PA omkaderd wordt met extra didactische ingrepen (bvb. scoreformulier) kan 

dit leiden tot betere leeruitkomsten  

→ verder onderzoek nodig naar voorwaarden.  

 



 

 

 
constructieve feedback= examen! 
 

 



 

 

 
 
Annelies Raes, Ellen Vanderhoven, Hannelore Montrieux en Tammy Schellens  
 

- Face to face peer assessment in secondary education: does anonimity matter?  
o Positieve attitudes tav CRT  
o Anonimiteit => meer comfort  
o Aanvullende schriftlijke en mondelinge toelichting wenselijk  

- Increasing anonymity in peer assessment using an electronic voting system in higher 
education 

 
Tijs Rotsaert & Tammy Schellens  
 

- Formatieve en duurzame feedback praktijken binnen het hoger en middelbaar onderwijs 
gebruik  

→ Mobile Response Technology-socrative  

- De voorwaarden waaronder de face-to -face peer assessment praktijk het beste kan 

worden uitgevoerd   

- Het effect van de anonimiteit op de interpersoonlijke variabelen tussen studenten   

- Rol van de leraar binnen deze peer assessment praktijken   

 
 
 
 



 

 

Er is een positief attitude tov MRT (Socrative) 
- leerkracht geeft best niet anonieme feedback 

o controlefunctie leerkracht wenslijk: verzacht interpersoonlijke spanning  
o filterfunctie: leerkracht feedback is de basis voor de selectie van de peerfeedback 

die wordt meegenomen voor toekomstige presentaties  
- afbouwen van anonimiteit over de tijd blijkt succesvol  

o studenten maken onderscheid tussen “voorkeur voor anonimiteit (mening blijft 
redelijk ongewijzigd) & nut van afbouw anomiteit ifv authenticiteit (inzich groeit 
door ervaring opeenvolgende settings)  

 
kwaliteit van de feedback neemt toe naarmate meer oefening  
✓ verificaties: correct/incorrect => over tijd méér negatieve verificaties  
✓ elaboraties: meer informatie & suggesteive elaboraties  
✓ evenwaardige kwaliteit anonime & niet-anonime setting over tijd  

 

conceptueel kader: peer feedback/assessment driehoek 
 

 
 



 

 

enkele onderzoeksresultaten  

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Towards an integrated model for developing sustainable assessment 
skills  
 

- binnen een competence-based curriculum 
- sustainable assessment skills=vaardigheden die studenten in staat stellen om hun eigen 

prestaties te beoordelen en om hen te leren levenslang te leren. De lerenden worden 
zelfgestuurde lerenden die zich bewust zijn van hun eigen talenten en tekortkomingen.  

o in het latere leven krijg je geen summatieve beoordeling meer weinig externe 
feedback dus moet je jezelf kunnen beoordelen en je eigen doelen voor de 
toekomst opstellen.  

 

Verschil tussen summatieve en formatieve assessment  
 
Het verschil met summatieve assessment is dat formatieve assessment zich vooral richt op de 
groei en de ontwikkeling van de lerenden. Het sleutelelement is om constante feedback te geven 
die het hiaat tussen de huidige prestaties en de beoogde prestaties dicht.  
 
In de ideale vorm van formative assessment hebben de lerenden een rol in het beoordelen van 
hun eigen prestaties (internal feedback) en in het verwerken van feedback die door anderen 
gegeven wordt (peers en tutor) (external feedback) 
 
Zwakheden van formatieve assessment  
 
➢ de focus is te veel op de performance en niet op het proces  
➢ er is geen duidelijk onderscheid tussen feedback en scoren  
➢ er in een onvoldoende gebruik van peer en self assessment  
➢ formatieve feedback is niet voldoende om de studnten aan te leren hun eigen leren te 

beoordelen en het bereidt hen niet voor om levenslang te leren  
 
Als reactie hierop introduceerde Boud sustainable assessment als een nieuwe vorm van 
assessment 
 
✓ geeft hen vaardigheden om hun eigen proces te plannen, monitorren en hun eigen leren 

te controleren.  
✓ Bouwt verder op formateive assessment maar legt de focus meer op het inschatten van 

jezelf om jezelf te kunnen sturen en bijsturen  
✓ De focus van summatieve en formatieve assessment is op de het huidige leren en 

prestatties terwijl sustainable assessment zich focust op leren in de toekomst, zelfs na het 
afstuderen 

✓ Bij sustainable assessment is het belangrijk dat de lerenden de self-assessment, peer-
assessment, tutor-assessment en daar conclusies uit kunnen trekken 

✓ Assessment moet geleidelijk aan shiften van leerkracht naar studenten omdat ze het na 
afstuderen ook zelf zullen moeten doen  

 
Het model 
 



 

 

 
 
Drie condities om sustainable assessment vaardigheden te ontwikkelen  
 
✓ Constructive allignement  
✓ Studenten moeten actieve leerders zijn 

o Studenten moeten constant bezig met drie vragen  
▪ Waar ga je heen ?  
▪ Hoe ga je er heen? 
▪ Waar ga je daarna heen?  

o Studenten moeten leren om external feedback te interpreteren om zo hiaten te 
vinden tussen de huidige prestaties en de beoogde prestaties.  

o Lerenden moeten leren om internal feedback te formuleren om het hiaat tussen 
de huidige prestaties en de beoode prestaties te beschrijven? 

✓ Studenten hebben begrip van de assessment criteria  
o Transparante criteria leiden tot betere prestaties en betere self-assessment 
o Dit kan je als leerkracht doen door ze duidelijk te overlopen, door ze samen met 

hen op te stellen of door lerenden hun eigen criteria te laten opstellen 
 
Elements of sustainable assessment  
 
Sustainable assessment skills bestaat uit twee belangrijke elementen:  

1. het evalueren van je eigen leren en prestaties  
a. je moet relevante criteria en standaarden kunnen identificeren  
b. je moet assessments van je leren en prestaties met met elkaar kunnen vergelijken  

2. het opstellen van doelstellingen voor het verdere leren en prestaties (future)  



 

 

a. je moet discrepatnties tussen je huidige prestaties en je doelstellingen 
identificeren 

b. je moet die discrepanties formuleren als nieuwe doelstellingen voor de toekomst  
 
zie hiërarchie op pagina 121  
 
methodes om studenten ge begeleiden in het onwikkelen van sustainable assessment 
vaardigheden  
 

- het cognitive apprenticeship model heeft drie methodes om de verantwoordelijkheid van 
het evalueren te shiften van leerkracht naar studenten 

o modelling: je doet het voor 
▪ je geeft hen een voorbeeld van excellentie prestatie.  
▪ Heel belangrijk is dat je met hen overloopt hoe je tot dit eindresultaat bent 

gekomen 
▪ De voorbeelden moeten dus vooral gericht zijn op het proces en aantonen 

waarom bepaalde activiteiten de gewenste resultaten met zich 
meebrengen 

o coaching : je doet het voor en je geeft informatieve feedback 
▪ studenten feedback geven op de criteria die ze gebruiken  
▪ je leert hen wat goede criteria zijn en geeft voorbeelden 

o scaffolding: de ondersteuning van de leerkracht neemt langzaam af  
▪ de lerenden gaan zichzelf eerst evalueren met criteria gekozen door de 

leerkracht  
▪ later zullen de lerenden zelf criteria moeten opstellen 
▪ de feedback op deze criteria zal langzaam afnemen  

zie schema p. 125 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Didactische werkvormen les 4 
presentatietechnieken 
 

Grootste waardering in een presentatie  
- Onderzeok bij 1000 ingenieurs  

 
1. Heldere structuur 
2. Bondige, kernachtige inhoud 
3. Spreekvaardigheid/ boeiende verteller  
4. Enthousiaste, dynamische spreker  
5. Gebruik van humor  

 

Humor  
Grappig: 3 principes:  

- Onverwacht of absurd 
- We voelen ons er superieur bij 
- We voelen ons opgelucht (ontlading)  

 
Gouden regels 

- Humor is niet vanzelfsprekend (hoe rekening met context) 
- Humor is nooit nodig  
- Grappen zijn gevaarlijker dan een humoristische sfeer  
- Grappen moeten eerst getest worden 
- Niet iedereen wil bespot worden 

Wetenshappelijke achtergrond  
 

Doctoraar: het optimaliseren van de instructieomgeving bij het aanleren van de 
comptetentie presenteren 
 

- Goede presentatievaardigheden worden beschouwd als een kritische professionele 
vaardigheid.  

 
- Vooral in het hoger onderwijs krijgt instructie m.b.t. schriftelijke en mondelinge 

presentatievaardigheden een belangrijke plaats in het curriculum.  
 

- In tegenstelling tot het belang en de feitelijke aandacht die eraan besteed wordt, is er 
nauwelijks onderzoek verricht naar het aanleren van presentatievaardigheden. 

 
 

- Theoretische onderbouw van instructieaanpakken en geralateerd evaluatieonderzoek 
ontrbeekt  

- Mondelinge presentatievaardigheden zijn complexe vaardigheden. Dit vraagt een 
tijdrovend instructie- en leerproces.  



 

 

 

Het theoretisch raamwerk  
- Sociaal cognitieve invalshoek benadrukt voor het verwerven van complexe vaardigheden 

het observationeel leren: met modellen werken  
- Bandura beschrijft observationeel leren  

o Observeren van mensen die presentaties geven , en die positieve bekrachtiging 
krijgen = vicarious reinforcement 

 
Observationeel leren 

 
4 processen  

o aandachtrichtende processen  
▪ lerende moet aandacht hebben voor kennis/vaardigheid die aangeleerd 

moet worden door modellen te tonen 

• mogen goede en slechte voorbeelden zijn 
▪ kenmerken van het geobserveerde model beïnvloeden deze processen  
▪ multimedia in dit geven zorgen voor een constante kwaliteit  
▪ de leerkracht moet zorgen dat ze modellen die een waarde hebben voor 

de lerende  
▪ observeren van modellen verhoogt self-efficacy  

o retentieprocessen  
▪ de informatie moet verwerkt en opgeslagen worden  
▪ cognitief multimedia theorie: belang van informatie visueel en auditief 

tegelijkertijd te tonen! 
o productieprocessen  

▪ uitvoeren van het geobserveerde gedrag  
▪ dit gedrag lokt op zijn interne of externe feedback uit die de lerende inzicht 

geeft over het feitelijke gedrag en het gewenste gedrag  
▪ feedback zorgt voor self-monitoring 

• slechte self-monitoring: poor calibration  
o calibration: relait tussen wat je denkt van je prestaties en de 

echte kwaliteit van je prestaties 
o external en accurate feedback kan calibration verbeteren 

o motivationele processen  
▪ spelen een grote rol 
▪ ziuj bepalen wat van het geleerde effectief zal getoond worden 
▪ het opstellen van doelen op voorhand is super belangrijk! 

 
- Studenten verwerken via een multimediapresentatie (gebaseerd op videoclips) de 

criteria/standaarden voor een goede mondelinge presentatie. Participanten doorlopen de 
gestandaardiseerde instructie individueel aan eigen tempo.  

- Daarnaast wordt hen de mogelijkheid geboden om de presentatievaardigheden te oefenen 
door het voorbereiden en geven van een echte presentatie aan een mini-publiek.  

- Ze krijgen feedback over hun presentatie. Deze feedback verkrijgen ze ofwel via 
zelfobservatie, op basis van peer beoordelingen of op basis van oordelen van 
professionals.  

 
 



 

 

Instructie bestaat uit vier delen:  
 
▪ Eerste deel: waarom zou ik leren om te presenteren?  
▪ Tweede deel: focust op leerstrategieën en is gebaseerd op getuigenissen  

o Bandura: rolmodel aan het woord  
▪ De moeilijkheden met de presentatieopdracht  
▪ De reflectie over de gebruikte leerstrategieën 
▪ Veranderin in aanpak 
▪ Succesvol einde  

▪ Derde deel: negen criteria om succesvol te presenteren wordt geïllustreerd met video  
o Negen clips die het te verwerven gedrag tonen 
o Vijf clips die tonen hoe het niet moet  

▪ Vierde deel: studenten krijgen zelf de kans om te oefenen , gebaseerd op de negen 
criteria,  

o Dit deel komt overeen met de derde set van processen van observationeel leren, 
Bandura 

o Studenten worden uitgenodigd om een andere mondelinge presentatie op video 
te boordelen op basis van negen criteria 

 
Resultaten van het onderzoek 
 
✓ een significante vooruitgang wordt geboekt in de kwaliteit van de mondelinge 

presentatievaardigheden. ( wel slechts bij bepaalde aspecten. De sterkte van inleiding en 
slot is significant verbeters , terwijl stemgebruik en oogcontact niet verbeterden) 

✓ studenten staan positief tegenover de aanpak, vooral het multimediale apsect en het 
belang dat gehecht wordt aan feedback  

✓ De impact van peer feedback is even groot als die van feedback van de “professionals” 
✓ Er is geen verschil gemeten tussen de drie vormen van feedback  
✓ Enkel taskgoal orientation is een persoonlijk kenmerk dat een significant mediërende 

factor is.  
 
 
 Gallo: drie kerncomponenten in een overtuigende presentatie:  

- emotion  
- novelty 
- being memorable  

 

maken van een presentatie 
 



 

 

 
 
Gallo onderscheidt drie kerncomponenten in een overtuigende presentatie  

- emotion 
- novelty 
- being memorable  

 

1. Bepaal de inhoud en de structuur  
` 
meest voorkomend: driedeling  
 

- inleiding  
- kern  
- slot 

 
Hollywood script: set up, confrontatie, resolutie  

1. begin: situatieschets: wat is de huidige situatie, beschrijf zo gedetailleerd mogelijk 
2. conflict: schets probleem of uitdaging.  

a. Doe dit op een manier die emotie oproept zodat ze gaan meeven in de situatie 
3. einde: oplossing , uitkomst of conclusie 

 
storytelling  
 

- vertellen van verhalen: de beste mannier om je passie over te dragen  = storrytelling 
- zeer effectieve manier om mensen emotioneel te bereiken  

 
tips:  
- verhalen over persoonlijke ervaringen  
-case studies  



 

 

inleiding 
 

- zorg dat het publiek je kent  
- maak publiek nieuwsgiering  

o interessante opening  
- formuleer doelstellingen  

o titel alleen zegt te weinig  
- kondig hoofdpunten aan  

o grote lijn van het verhaal bewaken 
 
NIET  

- starten met verontschuldigen  
- cliché-inleiding  
- klinken als vakidioot 
- trage starter  
- onverstoorbare  

 
mogelijke introducties 
anekdote, humor, uitndoigende vraag,rhetorische vraag, shockerende stelling, citaat, contrast  
 
traditionele functie van de inleiding  

- aandacht trekken  
- band scheppen 
- tonen wat je waard bent  
- geef redenen waarom men moet luisteren 
- kader scheppen 

De kern  
- maak duidelijk wanneer je overgaat op een nieuw hoofdpunt  

o gemakkelijker om zo de info te onthouden  
o middel om aandacht opnieuw te trekken  
o tijd nemen om duidelijk te maken dat er een nieuw hoofdpunt komt  

- gzbruik voorbeeelden en concretiseringen   
o vergelijkingen met menselijke maat, dit zorgt ervoor dat onvoorstelbaar klein of 

groot getal een voorstelbare vorm krijgt  
 

slot  
 
waarschuw het publeik dat het einde nabij is  

- signaalwoorden: tot slot, samenvattend 
vat de hoofdpunten samen en trek een conclusie 

- samenvatting van de belangrijkste elementen  
- meer dan een indicatieve samenvatting  

o kernpunten en hoofdpunten op een rij  
o gebruik van herhaling en visualisering  

- trej zelf de belangrijkste conclusies  
o onderzoek wijst uit dat studenten zelfs de eenvoudigste conslusies niet trekken 



 

 

 
- de vraag zonder antwoord techniek: inleiding vraag zonder antwoord, op het einde geef 

je antwoord , of je laat de zaal de vraag beantwoorden  
- call to action: doelstelling aan het publiek geven   

 
top vijf foute conclusies  

1. niet-bestaanconclusies 
2. onverwachte conclusies 
3. eindeloze conclusie 
4. lege conclusie 
5. hak op de tak conclusie 

 

slotzinnen  
- je mag alles vergeten, behalve  
- citaat of spreekwoord  
- dreiging  

o Greta Thunberg : ze werd heel emotioneel “shame on you” 
- Toost  
- Wens en aansporig  

 
 

Het presenteren zelf  
 

Vijf technieken om met panning om te gaan  
1. Denk niet aan angst maar aan opwinding  
2. Put hoopn uit een goede voorbereidng 
3. Maak je vertrouwd met de zaal en met het publiek 
4. Doe ontspanningsoefeningen  
5. Maak fouten goed  

 

Maak contact lmet publiek 
- Oogcontact  
- Retorische vragen stellen 
- Puliek aanspreken  

o Voorbeelden gebruiken waarbij publiek een rol speelt  
o Het gebruik van “wij” 

- Publiek iets laten doen 
- Gebruik je stem effectief  

 

Snelheid : 125 woorden per minuut , gevarieerd  

Pauzeren  
 

Houdingen  
Non-verbale communicatie is belangrijk: 65 a 70% van de communicatie 
 



 

 

Presentatie 

 
 
1 dia = 1 idee 
1 dia= 6 regels  
1 regel = 6 woorden 
 

basisregels  
- Multimedia:  Gebruik zowel tekst als beelden 
- Nabijheid : Zet tekst en beelden dicht bij elkaar 
- Modaliteit:  Voeg audio toe aan beelden 
- Overtolligheid : Beperk wat je communiceert 
- Coherentie:  Zorg voor een passend geheel 
- Verpersoonlijking:  Personaliseer de boodschap 

 

pakkende titel  
- intigrerende titel verzekert zekere opkomt  
- gebruik woorden die stimuleren 
- pas liedtitel, boek- of filmtitel aan 
- woorspeling 
- wees verrassend  
- provoceer  

 
 
 
 



 

 

LES 5 Samenwerkend leren 
Enkele uitspraken  

- Volgens John Spencer zijn individuele eigenschappen de belangrijkste belemmering voor 
samenwerking.  

- Je moet eerst in een vertrouwde omgeving met naasten samenwerken, voordat je met 
anderen kunt samenwerken. 

- samenwerken -en dus ook samenwerkend lerenkan een complex proces zijn.  
- Online samenwerking extra complex, mede omdat online communiceren vaak lastiger is  

Samenwerkend leren:  
Staat voor een waaier aan werkvormen waarbij leerlingen in kleine groepen samenwerken en zo 
hun eigen leren en dat van anderen maximaliseren (Slavin, 1995). Voor alle partijen een win-
winsituatie. Samenwerken vergroot ook onze eigen kennis.  

Achterliggende onderwijsvisie: 
De pedagogische bewering dat studenten leren - kennis construeren - door middel van 
groepsinteractie is de basis/fundering van samenwerkend leren 

Kernpunten:  
-  Door samen te werken vergroten we onze kennis en begrip van de wereld  
- Samenwerken vereist van lktn en studenten dat ze op een andere, nieuwe manier te werk 

gaan en nieuwe vaardigheden aanleren  
-  Studenten steunen niet enkel meer op de presentatie/uitleg van de lktn maar exploren 

zelf de leerstof  
- studenten creëren iets nieuw met de informatie en ideeën 

Cooperative versus collaborative learning 
- Cooperative learning → Slavin en Johnson&Johnson hebben meta-analyses over 

cooperative learning gedaan.  

• Eerder gestructureerd door lk. 

•  Sterk gestructureerde taken  

• Accent eerder op product 
 

- Collaborative learning 

• Student gecentreerd 

• Meer open taken, minder gestructureerd  

•  Accent eerder op proces 

Empirische basis 

Uit alle meta-analyses komt altijd naar voor dat dit de werkvorm is waar empirisch bewezen is 
dat het een grote effectiviteit is.  

-  De Amerikaanse onderzoekers David and Roger Johnson hebben heel veel gedaan om het 
concept” collaborative” learning bekend te maken.  



 

 

- Zij identificeerden 700 studies die betrekking hadden op SL 
- Onderzoek leert ons positieve effecten op:  

• Diepere kennisconstructie:  
Studenten werken samen. Zij brengen de output van hun eigen cognitieve 
activiteit naar voor en de output van de andere studenten vormt de input voor 
de eigen verdere verwerking Het is deze uitwisseling van input en output die 
leidt tot een kwalitatief diepgaandere verwerking (ZNO) 

• Motivatie 

•  Sociale vaardigheden/werken in team 
o Omgaan met diversiteit: iedereen leert met iedereen samenwerken. 

o Aanvaarden van individuele verschillen: verschillende 
perspectieven komen aan bod -> completer en meer omvattend  

•  Betrokkenheid: verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leerproces en 
dat van de groep  

• Reflectie: Meer directe feedback: door voortdurende interactie met peers  

• Metacognitie  

• Probleemoplossingsvaardigheden  

• Kritische zin en Zelfsturing 

• Omgaan met diversiteit: iedereen leert met iedereen samenwerken 

•  Aanvaarden van individuele verschillen: verschillende perspectieven komen 
aan bod à completer en meer omvattend 

• Actieve betrokkenheid: verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen 
leerproces en dat van de groep 

•  Meer directe feedback: door voortdurende interactie met peers 
→ Let op! Studenten per 2 of in groep plaatsen en hen opdragen om samen te werken resulteert 
niet automatisch in samenwerking.  

- Negatieve aspecten van samenwerken: 

• Vage doelen  

• Vage verwachtingen t.a.v. individuele bijdragen :wat wordt er van mij 
verwacht? 

• Verantwoordelijkheid afschuiven op de studenten: Wij moeten zelf alles 
zoeken: zelf info zoeken en verwerken en meegeven aan anderen -> 
gemakkelijk voor de leerkracht”  

•  Teveel druk op de schouders van sommige studenten 

• Tijdrovend, waardoor men niet altijd tot diepere verwerking komt 

Binnen de groep zelf kan het fout lopen:  
-  Groepen die in conflict komen ivm de taakverdeling 
-  Een bepaald groepslid zit stil omdat die bvb verlegen of onzeker is 
- Één iemand doet al het werk terwijl de anderen meeliften  
- Een meer getalenteerd groepslid pakt alles in handen en komt met alle antwoorden of 

werkt apart en negeert de andere groepsleden  

Effectieve samenwerking  
- Gebeurt niet bij toeval  
- Kan niet gebaseerd zijn op de assumptie dat alle studenten de nodige sociale 

vaardigheden en leervaardigheden hebben.  
- Gebeurt wanneer de essentiële componenten voor SL aanwezig zijn. 



 

 

 
Samenwerkend leren gaat niet zomaar! → De leerkracht moet een krachtige leeromgeving 
creëren 

Basisprincipes (johnson & johnson 1994) 
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid  

- Studenten hebben elkaar nodig om de groepsopdracht tot een goed einde te brengen  
- Studenten hebben 2 verantwoordelijkheden:  

• Leren/verwerken van het hen toegekende materiaal  

• Ervoor zorgen dat alle leden van de groep het materiaal zullen beheersen 
-  Mogelijkheden om afhankelijkheid te bevorderen: gemeenschappelijke doelen, 

gemeenschappelijke beloningen, verdeelde bronnen, complimentaire rollen 
 

2.  Individuele verantwoordelijkheid  
- Bij het uitvoeren van de opdracht is iedere individuele student verantwoordelijk voor de 

hem/haar toebedeelde taken:  

• Ieder groepslid aanspreken op zijn of haar bijdrage aan het groepswerk 

• Meeliftgedrag voorkomen 
- Lkt moet direct of indirect zicht hebben op hoeveel inspanning elk lid heeft gedaan om bij 

te dragen tot het groepswerk. 
- Lkt moet feedback voorzien voor de groep en voor de individuele studenten. 
3. Directe interactie  

- Communiceren op een stimulerende en motiverende manier, Direct contact 
4. Sociale vaardigheden 

- Studenten spreken elkaar aan op hun samenwerkingsvaardigheden.  

• Studenten moeten elkaar leren kennen en vertrouwen  

• Studenten moeten op een accurate en ondubbelzinnige manier met elkaar 
leren communiceren  

• Studenten moeten elkaar aanvaarden en steunen  

• Studenten moeten conflicten op een constructieve manier leren oplossen 
 

5.  Evaluatie van het groepsproces  
- De groep studenten houdt zelf (evt. onder begeleiding) het onderliggende 

samenwerkingsproces in de gaten.  
- Bv: kijken aan het eind van het proces welke acties goed waren en welke minder 
- Geven van feedback op elkaars participatie 
- “Provide a platform for accountability and peer evaluation.” 

-> Deze 5 aspecten zijn ook terug te vinden in de desing-richtlijnen (hou hier rekening mee als je 
zelf een manier van samenwerken wilt introduceren ) 

Design richtlijnen  

1. Garandeer dat er duidelijke en gedeelde leerdoelen zijn 
2. Bouw verder op de groepsverantwoordelijkheid om de doelen te bereiken. 3. Bouw verder op 
individuele verantwoordelijkheid 
4. Garandeer gelijke kansen in de groepsactiviteiten. 
5. Een duidelijke planning. 

6. Grote taken opdelen in subtaken.  



 

 

7. Hou rekening met individuele verschillen (niveau, interesse, ...). 
8. “Blend” groepsactiviteiten met individuele activiteiten 
9. Ontwikkel communicatie- en sociale vaardigheden. 
10. Monitor communicatieprocessen.   
11. Zorg voor expliciete evaluatie criteria  
 

Extra: Clim, Jigsaw: spelen vooral in op heterogene groepen. Anderen kunnen inspelen op 
homogene groepen. 

Designcomponenten samenwerkend leren  focus HO  

 
-  GLAID-raamwerk: Group Learning Activities Instructional Design (focus op hoger 

onderwijs) - de Hei et al. (2016) – zie reader  
-  GLA als gemene deler gebruikt => ‘students need to work to attain learning benefits that 

cannot be attained by working individually’: draagt bij tot leerresultaten van de 
studenten, zoals de betrokkenheid van de studenten bij het leren en het het verbeteren 
van hun veronderdenkvaardigheden.  

- Thematische reviewstudie  
-  Finale selectie: 14 meta-studies => 8 designcomponenten  

4 componenten verkleinen dat de kans dat GLA zal leiden tot leren:  
1. Weerstand bij studenten & docenten: gespaste ondersteuning is nodig om deze 

weerstand te overwinnen.  
2. Gebrekkige integratie onderwijstechnologie: de technologie om het te gebruiken kennen 

veel leekrachten nog niet altijd. Of hebben ze niet  
3. Gebrekkige inbedding in onderwijstheorieën over orchestratie, scaffolding & guidance.  
4. Gebrekkige afstemming tussen designcomponenten – i.e. onvoldoende rekening houden 

met implicatie van eerdere designbeslissing op een andere designcomponent => 
Doordachte designbeslissingen noodzakelijk!  

8 design componenten 
1. Interactie: nadenken over interactieaanpakken en -vormen 

Doelt op ‘samenwerkingsproces dat nodig is om de leerdoelen te bereiken’  
Twee ontwerpbeslissingen:  

-  Interactie over declaratieve & procedurele (domein)kennis 
→ Met als doel gedeelde & diepere kennisverwerving bv. expliciteren van tekstbegrip aan 
elkaar 

- Interactie als sociale & metacognitieve activiteit 
→ Met als doel beter inzicht in opdracht te krijgen, groepscohesie & gedeelde 
regulatieactiviteiten bv. Plannen, monitoren, evalueren samenwerkingsproce 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Beoogde leerdoelen 
- Welke leerwinst m.b.t. kenniscomponent(en) & sociale vaardigheden wordt beoogd?  
- Simultaan geformuleerd met component 1 ‘interactie’  
 

- Leerdoelen bepalen  

• Individueel? (bv. peerfeedback vaardigheden) 

• In groep? (bv. gedeel begrip over fenomeen)  
Op voorhand vastgelegd of doorheen het groepsproces? 
 Door onderwijskundige ontwerper, leerkracht of leerlingen?  
 

- Leerinhouden  

• Declaratieve & procedurere kennis verwerven EN/OF inzet op metacognitive 
leeractivitetien (planning, monitoring, evaluatie van de samenwerking) 

 
3. Assesment 

- Toetsing van het behalen van de leerdoelen => 2 ontwerpbeslissingen:  
1. Evaluatiecriteria: opgelegd of onderhandeld met studenten?  
2.  Welke assessmentvormen? 

• Combineer individueel of groepsassessment (individual & group accountability) 

• Wie is assessor? (co-, peer-, self-assessment)  

• Verhouding formatieve en summatieve evaluatie? 

•  Aantal, timing, and integratie van assessmenvormen in lijn met (deel)taken  
-  Evaluatie moet aansluiten bij wat met de werkvorm wordt beoogd. 
-  Duidelijke doelstellingen en criteria noodzakelijk 
-  Om te controleren of studenten met elkaar hebben samengewerkt kan bij de beoordeling 

nagekeken worden of het geheel consistent is, en niet bestaat uit enkel losse stukjes van 
verschillende auteurs. 

- Mogelijkheden van peer en self assessmen 
 

4. Taakeigenschappen 
 

-  Aard van de activiteiten  

• Inzet op competentieontwikkeling & gezamenlijk groepsproduct 

• Authenticiteit inbouwen! 
 - Fasering van de activiteiten 

• Opsplitsing in deeltaken?  

• Deeltaken individueel voorbereiden/uitvoeren/delen? 
 -  Duur & frequentie van de activiteiten 

• Vooraf bepalen van aantal groepsbijeenkomsten of autonomie verlenen? 
 - Controle van de kwaliteit van de taakuitvoering  

• In lijn met de evaluatiecriteria: door wie? Docent? Studedent? Beiden? 
 

5. Structuur 
→ Ter ondersteunding van positieve wederzijde afhankelijkheid & individiduele 
verantwoordelijkheid  
- A priori structurering 

• Reward-interdependence: incentive geven om positieve interacties te onderhouden door 
middel van bv. punten op het groepsproces  



 

 

• Task-interdependence: elementen inbouwen zodat student elkaar nodig hebben om tot 
een succesvolle taak te komen bv. leerbronnen verdelen over groepsleden, rollen 
toekennen  

-  Structurering tijdens samenwerkend leren-activiteiten  

• Inbouwen van monitorprocessen voor de docent (bv. intervisiemomenten, tussentijdse 
opdrachten, FAQs) 
  

         - Reflectie & Evaluatie 

• Studenten laten terugblikken op groepsproces 
 

6. Begeleiding 
 
→ Coachen van studenten tijdens groepsleerproces  

- Uitvoerder van de begeleiding  
• Enkel de docent? 
• Studenten zelf onderling? Welke mate van zelfstandigheid wordt verwacht?  
• Gidst technologie hen door het proces?  

- Rol van de leerkracht/docent  
• Actief monitoren van de voortgang (eventueel op basis van self-assessment v. Studenten) 
• Feedback geven  
• Gericht op expliciteren van metacognitieve vraagstukken  
• Samenstellen van verschillende groepen voor verschillende doelen  
• Modelling en scaffolding van vaardigheden die samenwerkend leren bevorderen 
•  Diagnosticeren van problemen 
• Trainen van studenten om hen te leren hoe ze hun peers kunnen mentoren en 

onderwijzen 
• Veilige omgeving scheppen  
• Uitdagende taak voorzien 

- Vorm  
• Mondeling? Schriftelijk? Technologieondersteund (video, audio FB)? Intervisie? 

Supervisie? 
- Duur & timing  
• Evolutie in intensiteit van begeleiding? 
• Verplichte begeleiding of vrijblijvend? 

 
7. Groepssamenstelling 
- Aantal groepen en groepsgrootte  

• Taakafhankelijk  

• Max. 6 leden  
-  Heterogeen/homogeen  

• Extern bepaald: op basis van bv  Expertise, Achtergrondkenmerken?  
Of intern: Geslacht, 

• O.b.v. prestatie in vorige groepswerken?  
- Duur groepsfase  

• Afgebakend! Negatieve relatie groepsduur & leerresultaat (Tomcho & Foels, 2012) 
: leerresultaten nemen af naarmaatte de tijd waarin dezelfde studenten 
samenwerken!  



 

 

• Groepssamenstelling behouden voor meerdere taken draagt bij tot 
groepsidentiteit  

• Afwisselen met individuele fase. 

• Bv groepswerk bij onderwijskunde  
8. Faciliteiten 
- Leermaterialen 

• Informatiebronnen: reader, boek, websites….  

• Functionele bronnen: software, hardware, ruimtes om samen te werken…  

• Aanpasbare bronnen: rubrics, voorgestructureerde leermaterialen…  
- Technologieondersteuning  

• Communicatie tussen groepsleden faciliteren: LMS, asynchroon vs. Synchroon, 
wiki’s, kluizen, google docs…  

• Gelinkt aan structuurcomponent!  

• Gebruik van learning analytics i.f.v. monitoring en begeleiding? 8.3 Ruimte & tijd  

• Tijdsinschatting in lijn met toegekende ECTS-punten?  

• Virtuele en/of fysieke ruimte om samen te werken georganiseerd door 
onderwijsinstelling? 

 

Beperkingen GLAID- raamwerk:  
- Sterke vereenvoudiging van complexe 

processen binnen elke component  
- Kan leiden tot ‘over-scripting’ wanneer 

rigide toegepast 
-  Focust op Hoger-Onderwijssettings: 

gaat uit van reeds ontwikkelde inter- 
en intraindividuele 
samenwerkingsvaardigheden bij 
studenten o.b.v eerdere ervaringen 

 
 
 
 
 
 
 

Rol van de leerkracht 

De rol is anders, maar niet minder belangrijk. Het is belangrijk dat ze kijken hoe de groepstaak 
georganiseerd moet worden en hoe de begeleiding gaat verlopen. De leerkracht moet de 
controle een beetje loslaten, maar blijft nog steeds wel de ‘baas’.  
→ De rol van leerkrachten is voorwaarden scheppen 
Belangrijkste: uitdagende taak voorzien 
Onderzoek naar hoe discussiegroepen goed functioneren: veel staat met de taak die men geeft, 
geen uitdagende taak dan valt samenwerking in duigen – dus taak te moeilijk om alleen te doen, 
maar ook niet te complex want dan haakt men ook af. 



 

 

- Samenstellen van verschillende groepen voor verschillende doelen  
- Modelling en scaffolding van vaardigheden die samenwerkend leren bevorderen  
- Diagnosticeren van problemen 
-  Trainen van studenten om hen te leren hoe ze hun peers kunnen mentoren en 

onderwijzen; 
- Veilige omgeving scheppen 
- Uitdagende taak voorzien 
- Zorg voor een goede technische ondersteuning: vooral bij het opstarten is een goede 

uitleg een must 
- Creëer duidelijkheid omtremt de precieze verwcahtingen 
- Garandeer gemeenschappelijke leerdoelen 
- Volg de communicatieprocessen in de samenwerking 
- Om discussie te bevorderen kan er gebruik gemaakt worden van scripts of 

structuringtools om interactie te bevorderen.  

Computerondersteund (samenwerkend) leren 
 
De 5 basisprincipes zitten hier ook in verwerkt.  

- De mogelijkheden van web 2.0 (Sociale software) 
Mogelijkheden van social software gaan gebruiken: hoe kunnen we werken met 
whatsapp,... al die verschillende vormen bekijken: kunnen we die inzetten?  
= open omgeving, de hele omgeving 
= leren delen van informatie, interactie, zelf informatie toevoegen (gebruikers zorgen zelf 
voor inhoud) 

• Sociale netwerk sites 

• twitter  

• Social software encompasses a range of software systems that allow users to 
interact and share data  

• Social Software lets people connect or collaborate by use of a computer network. 
It results in the creation of shared, interactive spaces. (P. Gorissen) 

•  Gebruikers verzorgen zelf de inhoud, met geen of nauwelijks tussenkomst van 
een professionele redactie 

• Zorgt voor contributing, collaborating en creating 

Verschil  

• Web 1.0 was gewoon informatie opslorpen: dingen opzoeken en lezen. Bij sociale 
software: delen van info, interactie is belangrijk, zelf info toevoegen, ... 
Gebruikers zorgen zelf voor inhoud. 
Principes: reading, receiving, researching  

• Web 2.0 ook zelf dingen toevoegen, zorgen voor inhoud maar meer in een 
gesloten groep, delen met een kleine groep, bij wiki is dit gesloten met je klas, 
maar op fb (web 1.0) is dit voor iedereen vaak. 
Principes: contributing, collaborating, creating  

 
 
 



 

 

- Gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO)  

• Wiki uFora  

• Leerpad (kan evt samenwerken)  

• Portfolio (in principe meestal individueel) 

• Leg nadruk op het formeel karakter, dissucsie is niet zomaar vrijblijven, het 
maakt deel uit van het formeel curriculum 
 

- Didactische voorderen van computergestuurd samenwerkend leren:  

• Aansluiten bij belevingswereld  

• Informeel : maar het mag niet te dicht komen bij hun persoonlijke zaken, 
eigen facebookprofiel gebruiken... Informele omgeving van Facebook is soms 
meer aantrekkelijk dan Minerva)  

• Contacten met buitenwereld : Minerva enkel binnen eigen groep blijven, kan 
niet samenwerken met een groep uit Nederland want UGent-account is 
vereist. 

•   Leren netwerken  

• Feedback ontvangen 

•  Online aanwezigheid is zichtbaar 

•  het gebruik van social networking tools, zoals Facebook, verhoogt de 
producDviteit en verbetert de belangstelling Bredere betrokkenheid (Petrović, 
Petrović, Jeremić, Milenković & Ćirović (2012) 

- Er moet goed mee geoefend worden: 

• Op 'Tomorrow's Tech' : voorbeeld van het gebruik van Facebook voor het 
vak geschiedenis. Lln krijgen opdracht een Facebook-profiel te maken van 
een historische figuur; bv. John F. Kennedy.  

• Op de Facebookprofielpagina vullen de leerlingen van alles in over hem:  
waar en wanneer hij geboren is, met wie hij getrouwd is, waar zijn politieke 
voorkeur lag, wat zijn hobby's waren en wat zijn favoriete films en boeken.  

• Op de fotopagina zetten leerlingen foto's van Kennedy en op het prikbord 
(wall, in de Engelstalige versie) komt te staan wat Kennedy 'recent' heeft 
gedaan. 

Twitter in het onderwijs:  
 

- Twitter wordt gekozen om volgende redenen: 

• Belangrijke educatieve organisaties en invloedrijke personen: Actief gebruik 
van Twitter om op de hoogte te blijven van actuele 
onderwijsaangelegenheden  

• openbare dialoog 
 

- Didactische voordelen:  

• Attenderen  

• Vragen stellen en beantwoorden  

• Impressies 

• To the point formuleren  

• Netwerken 
- Voordelen: 

• Studenten leren bondig te schrijven (woordlimiet)  



 

 

• Betere relaties tussen studenten en docent (en)Ondersteuning van formeel en 
informeel leren 

•  Sociale aanwezigheid van studenten en docenten in breder onderzoek en 
academische gemeenschappen 

- Valkuilen:  

• Het verspillen van tijd door het schrijven van irrelevante tweets  

• Beperkingen op de vrijheid van meningsuiting  

• Verzwakking van grammaticale vaardigheden van studenten (woordlimiet) 

•  Privacy-gerelateerde zorgen → open toegankelijke aard van Twitter 
 
 

- Onderzoek van gao & zhang (2012) 

• Tweeting for learning: A critical analysis of research on microblogging in 
education published in 2008–2011 

• Potentieel om Participatie te stimuleren, Meer engagement van de studenten , 
Reflectief denken, Samenwerkend leren  

• Maar veel hangt af van de manier van inzetten! 
 

- Blog rubens 
 

• Studenten een aantal vooraanstaande personen laten volgen, die veel lezen en op veel 
conferenties komen (en daar over twitteren). Zo blijven ze op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op bep. vakgebied.  

• Studenten attent maken op nieuwe -relevantebijeenkomsten, blogberichten, 
gebookmarkte bronnen en online artikelen  

• Je vindt er mensen met dezelfde interesses, waar je mee kunt communiceren. Het 
gebruik van hashtags of ‘track a word’ helpen hier bij. Een netwerk aanleggen 

•  Studenten kunnen vragen stellen aan volgers  

• Na afloop van een sessie kan een docent via Twitter contact onderhouden met lerenden, 
en bijvoorbeeld elke dag een 'tip van de dag' posten of vragen stellen.  

 
- Onderzoek Britt Adams 

Onderzoek over wat de verwachtingen van twitter zijn in het onderwijs, over hoe 
gemotiveerd studenten zijn om twitter te gebruiken. 
 
→ de uitslagen 

• De motivatie van studenten om Twitter te gebruiken: "Gemengde gevoelens” "Een gevoel 
van verplichting" 

•  Gebruik van Twitter in de context van de cursus (76,6%), niet voor privé-doeleinden 

• Studenten houden minder van het gebruik van Twitter, vanwege:  
o Het publieke karakter (61,7%) 
o  Bang zijn om 'foute' tweets te sturen (43,3%)  
o  Gebrek aan kennis over de verschillende functies van Twitter (58,7%) 

• Wat zijn de percepties van studenten betreffende de voordelen van twitter na de 
interventie en hoe verschillen deze van hun oorspronkelijke verwachtingen ? 

o Studenten menen dat Twitter een goed hulpmiddel is om inzicht te krijgen in 
meningen van medestudenten  



 

 

o Een positieve evolutie was te zien in het feit dat studenten aangeven dat 
Twitter een goed hulpmiddel is om kennis te maken met relevante expertise 
in ons onderwijsveld. 

• Suggesties voor een soortgelijke opdracht in de toekomst: Een gesloten forum over het 
leermanagementsysteem van de universiteit (43,3%) Een gesloten Facebook-groep 
(28,3%) Minder interesse in een open blog (15%) of Twitter (3%) 

1. Elo: Elektronische LeerOmgeving  
 

- Definitie : 
Een definitie ….(Joke Droste,2003): ▫ "Een ELO omvat de technische voorzieningen 
(hardware, software en telecommunicatieinfrastructuur) die:  
1. het proces van leren  
2. de communicatie die nodig is voor dat leren 
 3. de organisatie van het leren faciliteert" 

Verschil met Facebook en Twitter: Open vs gesloten (privé: enkel je naam) Informeel vs 
formeel/enkel voor school  

- Waarom werken met een ELO als leermiddel ?  

• Aansluiten bij de huidige visie op leren:  

• Het is niet voldoende om inhoud alleen maar aan te bieden.  
o Actief leren  
o In interactie , samenwerkend leren  
o leren in authentieke situaties 
o  probleemgeoriënteerd leren 
o  persoonlijke ervaringen en aanpak 

 
- Meerwaarde ELO? Biedt kansen ivm:  

• Competentiegericht en praktijkgelijkend onderwijs 

• verhoogde communicatie tussen student en docent en tussen studenten 
onderling 

• activeren met voorbereidings- en verwerkingsopdrachten 

• Grotere groepen studenten  

• Verhoogde flexibiliteit in plaats, tijd, tempo 
- Kritische noot…  

• Worden teveel voor administratieve aspecten ingezet en te weinig voor het 
leren zelf  

• 81% van de lktn die effectief een ELO gebruiken, doen dit om lokalen of 
materiaal reserveren, maken gebruik van de rapporteringsfunctie (82%) en 
plaatsen er documenten op (84%)  

o De administratieve ondersteuning van het leerproces scoort dus vrij 
hoog.  

• amper 6% van de lktn gebruikt de chatfunctie, 6% de toetsenmodule, 10% het 
leerpad, 11% de wiki en 14% het forum (De Smet & Schellens, 2009)  

o ELO als leermiddel scoort laag 
 



 

 

Praktijkvoorbeeld van elo als leermiddel 
Op ufora kan je in dicussiegroepen werken aan een taak.  

Discussiegroepen met rollen 
bij de Introductiesessie: demostratie van de disscusieomgeving, concrete afspraken maken qua 
doel, deelname, scoring 

• 4 rollen, belangrijk omdat studenten niet op elkaar verder volgden maar 
telkens zelf met nieuw bericht kwamen  

 
o Moderator : volgen van de discussie, de andere studenten  

aanmoedigen, kritische vragen stellen en iedereen aanspore om 
actief deel te nemen aan de discussie 

o Theoreticus: aanstippen van inhoudelijke elementen uit de theorie 
die nog ontbreken in de discussie, waarbij zo veel mogelijk aspecten 
uit de cursus en de lessen betrokken worden op de discussie 

o Bronnenzoeker :selecteren van bronnen (naast de cursus en de  
lessen) die extra informatie, verduidelijking of voorbeelden  
toevoegen aan de discussie. Concreet kunnen deze bronnen bestaan 
uit andere cursussen, websites, boeken, films en praktijkvoorbeelden 

o Samenvatter: tussentijds samenvatten van de verschillende 
bijdragen, een overzicht te geven van de gelijkenissen 

= krachtige leeromgeving, omgeving structureren en reguleren (3 puntjes hoe het wel kan 
werken)  

Kritische noot: 

• Sommige instructeurs die groepsprojecten toewijzen, verplichten ook dat 
groepsleden bepaalde vooraf gedefinieerde rollen op zich nemen (de 
coördinator, de contactpersoon, de manager, de bemiddelaar, enz.). 

• Het opleggen van specifieke rollen kan leiden tot persoonlijkheidsmismatches, 
die gedwongen en kunstmatig kunnen aanvoelen. 

• Laat in plaats daarvan groepen hun eigen interne structuur, organisatie en 
protocol bepalen. Studenten zullen meer deelnemen aan een project als zij de 
interne regels en structuur in hun groepen mogen bepalen. Laat studenten 
organisch beslissen hoe ze taken moeten verdelen, hoe ze aan elke ot moeten 
rapporteren 

Peertutoring in  discussiegroepen  

• een vorm van samenwerking  

•  op regelmatige basis  

•  tussen 1 tutor (4e jaar) en een groep tutees (1e jaar)  

•  die een vaste groep vormen  

•  met een duidelijke helperrelatie tussen tutor en tutee  
 



 

 

o ➔  Eerst gebeurt opvolging zeer strikt, dan wordt dat wat afgebouwd  
o ➔  Resultaten van peertutering bleken te verbeteren.  
o ➔  Tutors moeten getraind worden en de rol van tutor mag evolueren  

Tutor  

• Accent op: Graduele overgang van model over coach naar consulent  

• Model: als studenten hun leeractiviteiten nog onvoldoende zelf kunnen sturen. De tutor 
demonstreert de cognitieve activiteit (concretiseren, samenvatten, …)  

• Coach: geeft suggesties tot verbetering en grijpt in als leeractiviteiten onvoldoende 
worden geacht  

•  Consulent of raadpleger: als leeractiviteiten vlot en zelfstandig verlopen; komt slechts 
tussen met extra weetjes en feedback. 

• Opmerking: de rolovergangen zijn niet strikt te onderscheiden: rollencombinatie is niet 
uitgesloten. 
 

Discussiegroepen met typologie: Zeshoedenmodel  

6 studenten in een groep om kritisch reflecteren te bevorderen 
Men bood een casus/stelling aan waarover studenten moesten discussiëren 
Eerste keer werkte men niet met zeshoedenmodel en bleek dat studenten telkens dezelfde 
reacties gaven, maar bij kritisch denken gaat het meer dan enkel over zeggen dat is juist of niet 
juist, je moet zelf analyseren en zelf kijken hoe men kan verbeteren/suggesties  

-> 6 hoeden om niet bij 1 type van denken vast te blijven hangen 
Binnen de discussies moet je alle hoeden minstens 1x gebruikt hebben 
In bericht moest je zelf aangeven: “ik, witte hoed,...” 
Hierdoor was er een bredere variatie aan bijdrages en diepere discussies over wat kritisch 
denken eigenlijk moet zijn. Doel is natuurlijk niet verplichten om deze hoeden allemaal altijd te 
gebruiken, maar dat studenten zelf aanvoelen en automatisch verschillende hoeden gebruiken.  
"Witte hoed": De witte hoed omvat objectieve informatie. 
"Blauwe hoed" : Deze hoed staat voor een reflecterend perspectief, voor het beschouwen van 
het denkproces op zich.  
"Groene hoed": Wie de groene hoed draagt, schuift voorstellen en suggesties naar voor en 
brengt nieuwe ideeën en alternatieven aan.  
"Zwarte hoed": Deze hoed evalueert de naar voor gebrachte oplossingen kritisch.  
"Gele hoed": Wanneer we de gele hoed dragen doen we een inspanning om de meerwaarde, het 
nut en de voordelen van een aan bod gekomen suggestie of bijdrage te vinden.  
"Rode hoed": De rode hoed staat voor gevoelens, intuïtie en emoties. (Bono’s denkhoeden)  

lOMoARcPSD|1814772  



 

 

 

Praktijkvoorbeelden:  als leermiddel (2)  

Wiki 

• Verschil met online discussiegroepen is dat het meer op proces gericht is: leren kritisch 
denken, leren samenwerken 
Bij wiki heb je beiden: proces van samenwerken maar ook komen tot gezamenlijk 
eindproduct . online discussiegroepen binnen Minerva: sterk gericht op samenwerken. 

o  
Het is open: iedereen kan wijzigingen aanbrengen, maar je kan dit 
beperken   

o Dynamisch groeimodel: pagina’s kunnen naar elkaar verwijzen  
o  Traceerbaar: wie veranderde wat wanneer?  
o  CreËren: online redeneren en schrijfvaardigheden stimuleren 
o Uitdragen: goed opgezette wiki kan helpen om informatie, kennis en 

ervaringen met anderen te delen.  
o Flexibilisering: tijds- en plaatsonafhankelijk kan je eraan werken  

 
 



 

 

Praktijkvoorbeelden: Minerva als leermiddel (3)  

Leerpad (statistiek individueel leerpad): binnen ufora minder gericht op samenwerken –> je kunt 
wel vragen elkaar hier feedback op te geven, en evt. Per twee doorlopen 
Een leerpad gaat de studenten begeleiden in het uitgestippelde parcours dat de leerkracht heeft 
uitgewerkt.  

•  Zelfstandig aan de slag blijven. 

• Docent kan op elk moment controlen en evalueren  

• Individuele begeleiding is mogelijn 

• Beginnen waar je vorige keer geeïndigd bent 

• In kleine groepen leerpad doorlopen  

Praktijkvoorbeelden: Minerva als leermiddel (4)  

EPortfolio: binnen Ufora: minder gericht op samenwerken en heeft ook een wat andere 
bedoeling:  

• eigen competenties in kaart brengen 

• feedback van docenten en medestudenten 

• eigen reflecteren over wat je al bereikt hebt, eigen leerproces sturen adhv wat je al 
bereikt hebt 

• In het portfolio zijn overzichtn opgenomen van bewijsmateriaal waarmee studenten 
competenties, kennis en vaardigheden zichtbaar maakt 
–> je kunt dus wel vragen om feedback te geven op portfolio’s van medestudenten (zo 
gebruiken voor samenwerkend leren)  

Rol van de docent bij implementatie samenwerkend leren via tool 
binnen een elo. 

• Anticiperen op mogelijke problemen + XXX Mogelijke oplossingen (waar moet je aan 
denken als je online samenwerkend leren wilt bereiken op een online leeromgeving?)  

o  Technische problemen, frustratie  
Oplossing: Inleidende les waarin alles gedemonstreerd wordt ➔ Op dit e-
mailadres kan ik terecht met problemen  

o  Deelname wordt niet gewaardeerd:als je studenten vraagt dit te doen zet je hier 
best een aantal punten op. 
Oplossing: Een zekere inspanning moet beloond worden met punten of deel van 
een taak. 

o  Studenten voelen zich niet aangesproken  
Oplossing: Echt nadenken over taak: als taak niet werkt moeten we het 
herontwerpen, goed over nadenken 

o Studenten wachten op elkaar  
         Oplossing: Studenten op hun gemak stellen + duidelijke tijdslimiet: Hoe kan je       
maken dat studenten regelmatig op elkaar reageren? 



 

 

Vb 3 weken tijd om iets te doen, maar na 1 week verwacht ik dit al van de studenten (vb 1 
reactie)  

o  Studenten weten niet precies wat te doen  
Oplossing: Duidelijke taakomschrijving opstellen/doel verduidelijken, relatie met 
andere leeractiviteiten aantonen, aangeven welke cognitieve activiteiten precies 
verwacht worden. 

o  Studenten weten niet hoe deel te nemen 
        Oplossing: Concrete afspraken: hoe aan de slag gaan, hoe vaak bijdragen plaatsen, 
wanneer moet het afgerond zijn, wat is een goede bijdrage? lOMoARcPSD|1814772  

Rol van leerkracht-orchestration  
• Er zijn ook vormen van online leren die binnen de klas kunnen gebruikt worden, maar 

vaak moeilijk voor leerkracht om dit te managen 

• Aandacht voor de organisatie is nodig 

•  Prachtige didactische toepassingen maar denk na over de organisatie 
Oplossing:  

• Orchestration load minimaliseren? 
o Uiteraard topics nemen die al deel uitmaken van curriculum (extra topic dan kom je in 
tijdsnood) 
o Usability central: kies voor gebruiksvriendelijke en haalbare 
o Minimalisme idee: probeer dit even uit, maar dit kan zeer klein zijn – zeker  
o niet alles moet via (online) samenwerkend leren zijn 

-Kies voor een vorm van blended learning: staat voor de combinatie van 
verschillende werkvormen, maar als wij dat horen staat het bijna altijd voor 
combinatie van online en face-to-face werkvormen  

o  Flipping the classroom: om in te zetten op inoveren, activeren, waarbij studenten 
thuis al enkele voorbereidende zaken doen (artikels lezen, filmpjes kijken) zodat 
binnen klas op specifieke zaken gericht kan worden.  

o  Er wordt weinig samengewerkt tussen onderzoekers en leerkrachten zelf, terwijl 
dit zeer belangrijk is om uit te zoeken welke vormen van (online) samenwerkend 
leren nu het best werken, wat leerkrachten meest haalbaar zien -> starten vanuit 
probleem.  

o “Train to innovate, but listen to the teachers/students. -> moeilijk evenwicht want 
soms willen ze geen verandering. Stimuleren maar toch luisteren?  

Conclusie (richtlijnen nieuwe media voor Samenwerkend Leren)  

o  Technologie kan leerkracht nooit vervangen!  
o  Verwaarloos rol van de leerkracht niet (in de klas: orchestratie. + binnen 

onderzoek)  

Bedenkingen  

o  Het moet niet altijd, het is niet altijd noodzakelijk  
o We moeten ons afvragen als we een vorm van social software, ELO of vorm van 

samenwerkend leren in het algemeen wil inzetten of dit een meerwaarde heeft?  
o  Een les kan ook zonder 1 van deze vormen geslaagd zijn!  



 

 

  



 

 

 

 
 

Definiëring & Oorsprong 

STAD & TGT zijn voorbeelden van coöperatief leren, als onderdeel van de 17 werkvormen in 

samenwerkingsleren. De term ‘Cooperative Learning’ of samenwerkend leren kende zijn opmars in de jaren ‘30 

en ‘40. Verschillende pedagogen en psychologen, waaronder John Dewey, Kurt Lewin, Roger & David Johnson 

etc. deden verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van ‘Cooperative Learning’. Deze diverse studies 

lieten blijken dat samenwerkend leren tot betere leerprestaties leidt. Het zou ook een positieve invloed 

hebben op het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van leerlingen. Coöperatief leren is een leerproces in 

groep, dat bedoeld is om zowel het eigen leerrendement, als het leerrendement van groepsgenoten te 

verhogen. Belangrijk daarbij is dat de leeromgeving zo opgebouwd is, dat leerlingen samenwerken naar een 

gemeenschappelijk doel. Tijdens die samenwerking is het belangrijk dat elke individu kijkt of zijn of haar 

groepsgenoten ook mee zijn met de leerstof. De voornaamste kenmerken van het coöperatief leren zijn 

gemeenschappelijke doelen, werkverdeling, onderlinge afhankelijkheid en groepsbeloning. (Johnson, D. W., & 

Johnson, R. T. ) 

Bij coöperatief leren worden er vier groepen aangehaald: ‘team learning’, ‘expert groups’, ‘collaborative task 

completion’ en ‘collaborative problem solving or investigation’. Beide methodes zijn een onderdeel van team 

learning, aangezien er geleerd wordt in groepen (Nastasi & Clements, 1991). Daarnaast wordt STAD gekenmerkt 

door individuele quizzes die door de leerkracht worden opgesteld. TGT wordt dan weer gekenmerkt door 

academische spelletjes, waarbij er een wedstrijd georganiseerd wordt tussen verschillende groepen of teams. 

Belangrijk hierbij is de rol van de leerkracht en het gebruik van werkblaadjes als leidraad voor de leerlingen 

(Nastasi & Clements, 1991; Scholichah, 2018). 

TGT, ofwel ‘Teams-Games-Tournament’, werd ontwikkeld door David DeVries en Keith Edwards. Het betekent 

het organiseren van lessen omtrent spelvormen en bekrachtiging. Deze lesmethode wordt gekenmerkt door 

vijf stappen. Als eerste wordt het spel aan de volledige klas gepresenteerd. Daarna wordt er gewerkt in 

groepen of teams. Ten derde wordt het spel in teams of groepen gespeeld, gevolgd door een toernooi. Hierbij 

moeten leerlingen presteren om een groepsbeloning te behalen, wat zorgt voor een competitie-element. Als 

laatste worden de teams herkend als groepen die samen voor een groepsscore vechten (Nadrah et al., 2017; 

Slavin, 1980). Daarnaast wordt deze methode gekenmerkt door groepen van 4-5 studenten, waarbij er 

‘instructional tournaments’ georganiseerd worden. Hierbij worden de groepen ingedeeld volgens ‘ability 

levels’, geslacht en ras (Permadi, K. S.,2013; Slavin, 1980; Scholichah et al., 2018). 

STAD, ofwel ‘Student Teams-Achievement Divisions’, werd ontwikkeld door de psycholoog Robert E. Slavin. Het 

is een methode waarbij ook gewerkt wordt met groepen van 4-5 studenten. Een belangrijk verschil met TGT is 

dat er geen ‘individual tournaments’ georganiseerd worden, maar korte individuele quizzes geleid door de 

leerkracht. De resultaten van deze quizzes zorgen voor een team score, ofwel ‘achievement divisions’ (Slavin, 

1980; Nastasi & Clements, 1991; Sholichah et al., 2018). 

Literatuurstudie stad & tgt 



 

 

Wanneer en hoe in te zetten in het onderwijs? 

Beide methodes, STAD en TGT, kunnen worden ingezet in verschillende vakken en onderwerpen. Daarnaast 

worden deze toegepast in zowel basis- als secundair onderwijs (Nastasi & Clements, 1991). 

 

Stappen om STAD te integreren in de lessen: 
 

1. Oriëntatie: De leerkracht overloopt klassikaal het lesonderwerp. 

2. Verwerking: Verdeel de klas in heterogene groepen van 4-5 studenten. Verdeel de groepjes afhankelijk 

van hun niveau, geslacht en etniciteit. Elk groepje ontvangt een werkblad dat bij de leerstof hoort. De 

leerlingen moeten de materie met hun groepje verwerken en zien dat elk groepslid de leerstof begrijpt en 

hanteert. 

3. Test: De leerlingen maken individueel een quiz om aan te tonen dat ze de leerstof begrepen hebben en 

kunnen hanteren. Geef de leerlingen een score op hun quiz. De scores zijn gebaseerd op de vooruitgang 

die ze boeken tegenover de vorige quiz. Tel daarna alle scores van de teamleden samen om een groepsscore 

te bekomen. 

4. Beloning: De individuele scores worden opgeteld om een groepsscore te verkrijgen. De groepsscores worden 

getoond voor heel de klas. De teams die een hoge score hebben behaald, ontvangen een beloning of 

certificaat 

Dit stappenplan werd aangepast uit: (Slavin, R. E., 2006). 

Stappen om TGT te integreren in de lessen: 

1. Oriëntatie: De leerkracht overloopt klassikaal het lesonderwerp. 

2. Team Game: Verdeel de klas in heterogene groepen van 4-5 studenten. Verdeel de groepjes afhankelijk 

van hun niveau, geslacht en etniciteit. Elk groepslid krijgt een aantal vragen toegewezen, waar deze op moet 

antwoorden. Als hij of zij het antwoord op de vraag niet weet, kan die ten rade gaan bij een 

teamgenoot. 

3. Tournament: Er worden nieuwe groepjes gevormd, zodat alle leerlingen in een groepje terechtkomen met 

leerlingen van hetzelfde niveau. We spreken hier dus van homogene groepjes. 

4. Score: De leerlingen keren terug naar hun groepje van tijdens de Team Game. De groepsscores worden 

berekend, vergeleken met elkaar en gepubliceerd. Het winnende team ontvangt een prijs. 

Dit stappenplan werd aangepast uit: (Scholichah et al., 2018; O’Malley, 2006). 



 

 

Onderzoek naar effectiviteit 

The effect of STAD on English achievement of Iranian EFL learners 
 

In een Iraanse school werd onderzocht hoe efficiënt de STAD-methode zou zijn tijdens de Engelse lessen. Alle 

leerlingen hadden via de klassieke lesmethode reeds les 1 en 2 verwerkt. Over die lessen werd eerst een test 

afgenomen. Daarna startte het onderzoek. De studenten werden opgedeeld in twee klassen, waarvan één klas 

de experimentele groep was. In de experimentele groep zou STAD toegepast worden. De andere groep was de 

controlegroep, die de twee nieuwe lessen aangeleerd kreeg aan de hand van de klassieke lesmethode. Na 

twee maanden werd opnieuw een test afgenomen bij de leerlingen. Deze keer ging de test over les 3 en 4. De 

resultaten van de leerlingen lagen veel hoger bij de experimentele groep dan bij de controlegroep. In de 

controlegroep was de gemiddelde score van de tweede test ongeveer hetzelfde als de gemiddelde score van 

de eerste test. In de experimentele groep lag de gemiddelde score van de tweede test 2,55 punten hoger dan 

bij de eerste test. Deze resultaten wijzen wel degelijk op een grote effectiviteit van de STAD-methode 

(Alijanian, E., 2012). 

 
‘Physics Learning Outcome: SMAN 2 Makassar’ 
 

In een school in Makassar, Indonesië, werd er een onderzoek gedaan naar de invloed van de implementatie 

van TGT t.o.v. directe instructie. Daarbij werden twee vragenlijsten gebruikt, waarbij werd gepeild naar de 

motivatie om het vak ‘fysica’ te leren en naar de resultaten op een test voor het vak ‘fysica’ (Nadrah et al., 

2017). De directe instructie werd omschreven in verschillende stappen, waarbij de leerkracht begon met de 

voorbereiding om met de les te beginnen. Daarna gingen de leerlingen samen met de leerkracht bidden. Ten 

derde werd het leermateriaal meegegeven aan de leerlingen en werden er extra voorbeelden gebruikt. Hierna 

kregen de leerlingen werkblaadjes om in te vullen en werd er als laatste stap van de leerlingen verwacht om 

huiswerk te maken (Nadrah et al., 2017). 

De resultaten van het onderzoek leggen de nadruk op het positieve effect van de implementatie van de TGT- 

methode. Ten eerste werd verklaard dat het leerresultaat van de leerlingen bij het gebruik van de TGT- 

methode hoger ligt dan bij het gebruik van de directe instructiemethode. Daarnaast hebben de twee factoren, 

hoge en lage motivatie, een positief effect op de leerresultaten bij de TGT-methode. Leerlingen met zowel een 

hoge als een lage motivatie scoren hoger op testen voor het vak fysica, indien de methode wordt toegepast. 

Als laatste werd de positieve correlatie tussen de leermethode en de motivatie voor het vak fysica aangehaald 

(Nadrah et al., 2017). 



 

 

Voordelen 

Zowel de STAD- als TGT-methode focussen op het verwerven en uitbreiden van de ‘basis skills’. De 

basisvaardigheden kunnen werken rond ‘arithmetic skills’, waarbij de cijfvervaardigheden verder worden 

ontwikkeld. Bovendien kan er ook gewerkt worden rond ‘language mechanics’, ofwel de manieren waarop 

leerlingen taal verwerven (als moedertaal of tweede taal). Naast basisvaardigheden, werken beide methodes 

ook rond sociale vaardigheden, waarbij respect voor elkaar en gelijkheid worden benadrukt. Daarnaast spelen 

de academische vaardigheden en cognitieve groei een belangrijk rol bij het organiseren van beide methodes 

(Alijanian, E., 2012; Nadrah et al., 2017; Nastasi & Clements, 1991; Scholichah et al., 2018; Slavin, 1988). 

Doordat beide methodes werken met spelvormen, zorgt het competitie-element in deze quizzes of toernooien 

voor een verhoging van de intrinsieke en extrinsieke motivatie. Hierbij is het belangrijk dat de motivatie die 

afkomstig is van de leerling, ook wel intrinsieke motivatie genoemd, wordt geprikkeld. En hierbij speelt de 

leerkracht ook een belangrijk rol, aangezien deze de leerlingen van buitenaf motiveert tot het participeren in 

de les. Een tweede kenmerk van beide methodes, het voorop plaatsen van gemeenschappelijke groepsdoelen, 

zorgt ook voor een verhoging van de motivatie (Nadrah et al., 2017; Nastasi & Clements, 1991). Hierbij ontstaat 

er een positieve correlatie tussen de groepsdoelen en de individuele doelen van de leerlingen zelf, aangezien 

de groepsdoelen vaker bereikt worden als één van de groepsleden ook zijn/haar doelen behaalt. Ten derde 

zorgt de actieve participatie van de leerlingen voor een verhoging van de concentratie binnen de klascontext 

en een toename van de resultaten bij leerlingen, aangezien deze gefocust aan de slag gaan via d e 

gemeenschappelijke doelen om zo de vooropgestelde evaluatiedoelen te behalen (Nastasi & Clements, 1991). 

Als laatste kunnen de scores op de quiz gebruikt worden om deze te vergelijken met vorige scores, om zo aan 

de leerlingen duidelijk te laten zien of ze al dan niet aan het groeien zijn doorheen hun leerproces (Alijanian, 

E., 2012; Nadrah et al., 2017; Nastasi & Clements, 1991; Scholichah et al., 2018; Slavin, 1988). 

Nadelen 

Naast vele voordelen, zorgen beide methodes voor een aantal negatieve gevolgen bij leerlingen. Doordat de 

focus op competitie wordt gelegd, kan de leerkracht de focus op leren uit het oog verliezen. Hierdoor gaat de 

kwaliteit van het lesgeven naar beneden. Bovendien nemen de STAD- en TGT-methodes veel tijd in beslag en 

moet de leerkracht voldoende voorbereid zijn (Scholichah et al., 2018). Doordat er gewerkt wordt met 

gemeenschappelijke doelen en scores, wordt vaak de individuele score genegeerd. Belangrijk hierbij is dat de 

leerkracht een focus legt op de ‘individual accountability’ en ook op de ‘group accountability’. Ten laatste kan 

het werken met toernooien en competitie voor sommige leerlingen hard aankomen om de ‘zwakke’ leerling in 

de groep te zijn. Dit kan eventueel ook leiden tot een daling in de mo tivatie bij ‘zwakkere’ leerlingen 

(Scholichah et al., 2018; Slavin, 1988). 



 

 

Randvoorwaarden 

Aangezien deze methodes beiden een belangrijke rol van de leerkracht vragen, zijn er enkele 

randvoorwaarden die leerkrachten kunnen helpen bij het organiseren van STAD- of TGT-activiteiten. Als eerste 

moeten groepen heterogeen zijn, waarbij de leerlingen volgens geslacht, ras, niveau of ‘ability levels’ worden 

ingedeeld (Scholichah et al., 2018; Slavin, 1988). Daarnaast moeten de leerlingen goed gecoacht worden 

tijdens de methode, waarbij een goede voorbereiding van de leerkracht centraal staat. Hierbij wordt er 

aandacht besteed aan de timing van de opdrachten, het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de sessie etc. 

Bovendien moeten het aanwezige materiaal en de nodige infrastructuur voldoende aangepast zijn aan de 

werkvorm. De leerkracht heeft tijdens de quizzes of toernooien de rol van facilitator, mediator, evaluator en 

motivator. Hij/Zij coacht de leerlingen om de ‘tournaments’ tot een goed einde te brengen, en zorgt hij/zij 

ervoor dat de leerlingen gemotiveerd zijn om te participeren. En daarnaast legt de leerkracht de focus op het 

evalueren van de leerlingen, waarbij hij/zij tussenkomt waar nodig om het groepsproces zo opbouwend 

mogelijk te laten verlopen. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen het juiste antwoord geven bij evaluaties, 

aangezien er gewerkt wordt met gesloten antwoorden. Hierdoor zijn beide methodes gemakkelijker te 

gebruiken bij waterdichte antwoorden in vakken, zoals in een les wiskunde waar gewerkt wordt rond het 

resultaat van een vergelijking (Scholichah et al., 2018; Slavin, 1988; Slavin, 2006). 

Praktijkvoorbeeld(en) 

STAD: Engelse woordenschat 
 

Tijdens een les over Engelse woordenschat kan STAD gemakkelijk toegepast worden. Bij een klas van 30 
leerlingen worden er dan zes heterogene groepen van vijf leerlingen gevormd. Iedere groep kiest een unieke 
groepsnaam. Van iedere groep worden foto’s genomen die bij het uitreiken van het certificaat gebruikt zullen 
worden. 
In het begin van de les begint de leerkracht met het introduceren van de nieuwe woordenschat. Na de 
introductie zetten de leerlingen zich samen in hun groepje. Ze bekijken en verwerken samen de woordenschat. 
Hierbij is belangrijk dat de leerlingen hun groepsgenoten betrekken bij het leerproces. Na de groepssessie 
leggen de leerlingen een aparte test af. Deze test is in de vorm van een quiz en bestaat uit ongeveer 20 
vragen. De score op deze test wordt bepaald op basis van de vooruitgang die de leerlingen geboekt hebben 
tegenover de vorige les. De individuele scores worden opgeteld en zo wordt de groepsscore bepaald. De 
groepsfoto van het winnende team wordt op het prikbord gehangen, onder de term ‘Super Teams’. Het 
winnende team ontvangt ook een certificaat (Alijanian, 2012). 

 

TGT: Chemieles over redoxreacties 
 

Voor een les rond redoxreacties wordt een klas van 29 leerlingen verdeeld in groepen van 4-5 leerlingen 

a.d.h.v. de hoogste en laagste scoorders van de klas. Belangrijk hierbij is dat er per groepje een ‘high achiever’ 

en ‘low achiever’ aanwezig is (Sacco, n.d; PETRA: Education Beyond Academics, n.d.). Als eerste geeft de 

leerkracht een korte introductie over de redoxreacties, aangezien de leerstof in de voorgaande les reeds werd 

besproken. Vervolgens worden de groepjes gevraagd een oefentoets als werkblad in te vullen met aandacht 

voor het volledig begrijpen van de theorie, en hierbij ervoor zorgen dat elk groepslid begrijpt wat 

redoxreacties inhouden (University of Cambridge, n.d.). Daarna worden de groepen opnieuw verdeeld volgens 

resultaat op de oefentoets. Nu komt de echte toets, waarbij de testscores worden samengevoegd met de 

oefenscores (Sacco, n.d.; University of Cambridge, n.d.). 
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Verschillen 

- Geen individueel toernooi 

- Wel individuele quizzes 

- Score = ‘achievement divisions’ 

- ≠ Stappenplan 

- Individuele & 

groepstoernooien 

- Groepsbeloning 

- Instructional Tournaments 

- ≠ Stappenplan 

Conclusie 

In veel artikels worden er uitgebreide onderzoeken naar de effectiviteit van TGT en STAD besproken. De 

resultaten van deze onderzoeken zijn erg veelbelovend. Beide leermethodes hebben een positief leereffect bij 

de leerlingen. Coöperatief leren zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen, doordat er gewerkt wordt in 

groepen. Werken in heterogene groepen zorgt er niet alleen voor dat alle leerlingen input hebben tijdens de 

les, maar ook dat leerlingen met een verschillend niveau van elkaar bijleren. Het is hierbij belangrijk om de 

vaardigheden van lerenden te analyseren. Bij de STAD-methode en TGT-methode worden leerlingen 

gegroepeerd in groepen van 4-5 studenten, volgens het geslacht en ras van de leerlingen en de ‘ability skills’ 

(Alijanian, E., 2012; Nastasi & Clements, 1991; Sholichah et al., 2018; Slavin, 1980). Het grote verschil tussen 

beide methoden is dat de organisatie en evaluatie lichtjes anders verloopt (Nastasi & Clements, 1991; 

Sholichah et al., 2018). 

 
Het ziet er naar uit dat de STAD- en TGT-methode zeer effectieve leermethoden zijn. Zowel leerkrachten als 

leerlingen moeten wel gemotiveerd aan de slag gaan met deze methoden. Het vraagt veel voorbereidingswerk 

en materiaal. Ook de leerlingen moeten weten hoe ze efficiënt deze leermethoden kunnen hanteren, om het 

leerrendement zo hoog mogelijk te houden. Eens alle actoren de manier van leren onder de knie hebben en 

alles vlot verloopt, kan het voor een zeer positief, maar vooral leerrijk klasklimaat zorgen (Alijanian, E., 2012; 

Nastasi & Clements, 1991; Sholichah et al., 2018; Slavin, 1980; Slavin, 1988). 



 

 

Group Investigations 

 

1. Definiëring 
Group Investigations is een vorm van coöperatief leren. Coöperatief leren staat centraal bij Group 
Investigations en omvat taken of oefeningen waarbij het succes afhangt van de gecombineerde inzet en 
vaardigheden van alle individuele leerlingen binnen een groep (Zingaro, 2008). Bij Group investigations 
vormen leerlingen groepen op basis van hun interesses. Studenten nemen actief deel aan het plannen en 
volbrengen van een onderzoek die ze daarna in de vorm van een presentatie naar voren brengen (Joyce & 
Weil, 1972, Sharan & Hertz-Lazarowiths 1980, Miel 1952, Sharan & Sharan 1976). 
 
Er zijn vier belangrijke componenten bij Group Investigations namelijk: onderzoeken, interactie, 
interpretatie en intrinsieke motivatie. Het onderzoek slaat op het feit dat de leerlingen onderzoek doen over 
hun gekozen onderwerp. De interactie is belangrijk opdat de leerlingen hun ideeën kunnen communiceren 
en van elkaar kunnen leren. Interpretatie vindt plaats als de groep individueel hun gevonden materiaal en 
ideeën in de groep brengen. De intrinsieke motivatie wordt geprikkeld omdat de leerlingen autonoom 
beslissen over het onderzoeksproces (Zingaro, 2008). 
 

2. Oorsprong 
Het model van Group Investigation werd beschreven door Herbert Thelen in 1960. Hierbij deed hij inspiratie 
op uit de educatieve filosofie van John Dewey met betrekking tot democratische probleemoplossing. Voor 
Dewey was het van belang om mensen verantwoordelijkheid bij te brengen en hen aan te leren hoe je, door 
samen te werken, problemen oplost. Volgens Dewey moeten deze vaardigheden getraind worden in het 
onderwijs. Dit kan gerealiseerd worden door reële situaties te creëren waarin leerlingen de kans krijgen om 
keuzes te maken en ideeën te delen met de groep. Deze werkvorm was reeds aanwezig in Dewey’s klassen 
in het begin van de 20ste eeuw (Dewey, 1897). “Dewey's visie op lesgeven en leren houdt rekening met de 
organisatorische, sociale interactieve, motiverende en cognitieve aspecten van het scholingsproces ”(Sharan 
& Sharan, 1992, p. 2). Dewey’s theorieën liggen aan de basis van Group Investigation. 
 
Het model van Thelen tracht dynamieken van het democratisch proces en het proces van academisch 
onderzoek (Joyce & Weil, 1972) te combineren. De basiselementen van de werkvorm worden 
gepresenteerd, in een vroege vorm, als “small group teaching” (Sharan & Sharan, 1976). Sharan en Hertz-
Lazarowitz (1980) hebben later de methode verfijnd en ze gevormd tot de huidige methode. 

 

3. Wanneer en hoe in te zetten in het onderwijs? 

3.1 Wanneer inzetten? 
Group Investigations verleent zich uitstekend wanneer de leerkracht een activiteit onderzoekend leren wil 
uitvoeren met de leerlingen. De methode biedt een excellente structuur voor het hanteren van verschillende 
onderzoeksvaardigheden.  
 
Daarnaast is Group Investigations perfect inzetbaar om:  
1. Om algemeen onderzoek te doen. 
2. Het participatieniveau/interactieniveau te verhogen. 
3. Om vragen te stellen over een probleem. 
4. Om beslissingsmacht te ontwikkelen. 
5. Logisch denken te ontwikkelen. 
6. Het kritisch denkniveau te verhogen. 
7. Om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. 
8. Om communicatieve vaardigheden van de studenten en de leerkracht te verbeteren. 
 



 

 

3.2 Hoe inzetten? (Sharan & Sharan, 1990) 
Group investigation vereist dat studenten kleine groepen vormen op basis van hun voorkeur, hun onderzoek 
plannen en uitvoeren, de bevindingen van groepsleden samenvatten en hun groepsbevindingen aan de klas 
presenteren. Bij group investigation zijn studenten verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Studenten 
zijn ook volledig betrokken, zodat ze veel intrinsieke motivatie ervaren om hun studie voort te zetten 
(Sharan & Sharan, 1992, 1999).  
 
Bij het plannen en uitvoeren van Group Investigations gaan de leerlingen door zes opeenvolgende stadia. 
Deze stadia kunnen lopen over gelijk welke tijd (1 maand, 2 weken, jaar…). Dit hangt af van het onderwerp 
en het niveau van leerlingen en leerkracht.  
 
STADIUM 1: De leerkracht presenteert een veelzijdig probleem voor de hele klas. 
Deze verkennende stap kan twee of drie lesuren in beslag nemen. De leerkracht presenteert een veelzijdig 
probleem voor de hele klas. Het is belangrijk dat de interesse van de leerlingen word geprikkeld. Dit kan 
worden ondersteund door verschillende hulpmiddelen zoals boeken, foto's, video's en kranten. 
 
Studenten formuleren nadien vragen op basis van het algemene probleem. De vragen zijn onderverdeeld in 
subonderwerpen die door afzonderlijke groepen kunnen worden onderzocht. Daarna mogen de studenten 
een subonderwerp kiezen waarin ze geïnteresseerd zijn en worden ze op die manier in groepen gedeeld. 
 
STADIUM 2: Planning van het onderzoek in groep 
De verschillende groepen plannen hun onderzoek. Uit de lijst met vragen die door de klas is samengesteld, 
kiezen ze vragen die betrekking hebben op het subonderwerp en voegen nog een paar vragen toe voor hun 
eigen onderzoek. Groepsleden kiezen de middelen die ze nodig hebben en, afhankelijk van de aard van het 
onderwerp, kunnen ze de verschillende taken onderling verdelen. Daarnaast kunnen ze ook een werkplan 
opstellen om hun activiteiten overzichtelijk in kaart te brengen. 
 
STADIUM 3: uitvoeren van het onderzoek 
De verschillende groepen voeren hun onderzoek uit. Studenten doen dit door informatie uit verschillende 
bronnen te zoeken, gegevens te ordenen en vast te leggen en vervolgens hun bevindingen te rapporteren 
aan hun groepsgenoten. Samen bespreken, analyseren, interpreteren en integreren ze hun bevindingen ter 
voorbereiding op het creëren van de presentatie. Elke keer dat er aan het project wordt gewerkt, zal de 
leerkracht het groepsproces evalueren. 
 
STADIUM 4: de uiteindelijke presentatie voorbereiden 
De groepen bereiden hun presentaties voor. Ze plannen de manier waarop zij aan hun klasgenoten de 
informatie zullen presenteren. De presentatie kan vele vormen aannemen, zoals een tentoonstelling, een 
rollenspel, een demonstratie of experiment, een geschreven rapport, een poster, een 
PowerPointpresentatie … De leerkracht kan de leerlingen hier vrij in laten of de presentatievorm afbakenen. 
De leerkracht heeft hier een coachende rol. Hij gaat hierbij plannen en neerschrijven wat elk groepje wil. 
Hierbij maakt hij een praktische planning om ieders presentatie een plekje te geven. Het is belangrijk dat elk 
groepslid wordt betrokken bij de presentatie. 
 
STADIUM 5 : presenteren van het verslag 
Hier nemen de studenten de rol van de leerkracht aan. Elke groep presenteert een aspect van het algemene 
probleem dat ze hebben onderzocht. Elke groep leert over de onderzoeken van de andere groepen. Nadien 
kan het ‘publiek’ reacties geven op datgene wat ze gezien en gehoord hebben. 
 
 
STADIUM 6: evaluatie 
Doorheen de activiteit worden de studenten voortdurend geëvalueerd, door hun medeleerlingen en 
leerkracht. De leerkracht heeft tijdens de activiteit veel kansen om de leerlingen te observeren en te 
evalueren. Hier wordt rekening gehouden met zowel academische als sociale activiteit (Sharan & Hertz-
Lararowitz, 1980). De evaluatie houdt rekening met (a) het eindproduct van de groep, (b) de kennis die de 



 

 

studenten tijdens het onderzoek hebben verworven, (c) hoe goed het onderzoeksproces door de groep is 
uitgevoerd, en (d) de ervaringen van de studenten tijdens het proces. 
 

4. Voordelen 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat er meerdere positieve effecten zijn gevonden wanneer 
Group Investigations werd geïmplementeerd. 
 

4.1 Invloed op het welbevinden van de lerenden 
Group Investigation bevordert het samenwerken en creëert wederzijdse hulp tussen de leerlingen. 
Leerlingen vertonen vaker coöperatief gedrag. Zowel binnen hun eigen groep als binnen en buiten het 
klaslokaal. Group Investigations zorgt ervoor dat de leerlingen zich beter kunnen uiten, dit draagt bij tot een 
grotere onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid en geeft het gevoel van acceptatie. Group Investigations 
beïnvloedt een positieve houding ten opzichte van school en leren (Sharan, 1980). Bovendien bevordert 
Group Investigation een positieve, sociale interactie tussen klasgenoten uit verschillende etnische groepen 
(Hertz-Lazarowitz et al. 1980, Sharan in press, Sharan et al. 1984b, Sharan & Rich 1984, Sharan & Shachan 
1988). 
 

4.2 Invloed op leerprestaties 
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die werkten met de ‘Group Investigations methode’, hoger scoorden op 
academische prestaties dan leerlingen die volgens de traditionele methode les kregen. Ook bij vraagstukken 
waar probleemoplossende vaardigheden nodig zijn, zullen leerlingen die vaak aan Group Investigations 
doen, beter presteren (Lararowitz & Karsenty, 1989; Sharan et al., 1984 &, Sharan et al. 1980, Sharan & 
Shachar 1988, Sharan & Shaulov, 1989). 
 
Bijzonder interessant zijn de bevindingen van een studie waarbij de gesproken taal van de leerlingen wordt 
geanalyseerd (Sharan & Shachar, 1988). Daarbij werd gevraagd aan leerlingen om in kleine groep (zes 
leerlingen per groep) te discussiëren. Bij leerlingen die les kregen volgens de traditionele methode, bleek dat 
leerlingen met een hoge SES-score domineerden tijdens de gesprekken. Bij de leerlingen die les hadden 
gekregen volgens de ‘Group Investigations methode’ konden de leerlingen met een lagere SES-score even 
goed deelnemen aan de groepsdiscussie als de leerlingen met een hoge SES-score. Zo blijkt dat klassen 
waarbij Group Investigations wordt uitgevoerd, de leerlingen beter presteren bij vragen met een hoge 
moeilijkheidsgraad (Hertz-Lazarowitz et al. 1980, Sharan in press, Sharan et al. 1984b, Sharan & Rich 1984, 
Sharan & Shachar 1988). 
 

4.3 Invloed op leerkrachten 
Leerkrachten rapporteren dat ze na het uitvoeren van Group Investigations een positieve houding tegenover 
hun werk kregen en hadden minder de behoefte om het gedrag van de studenten voortdurend te 
controleren (Sharan & Hertz-Lazarowitz ,1982). Bovendien rapporteren ze dat ze op een persoonlijkere 
manier met hun leerlingen communiceren. Ze uiten meer steun voor het initiatief van de leerlingen, 
moedigen onderlinge communicatie aan en gaven meer feedback en complimenten aan de leerlingen 
(Hertz-Lazarowitz & Shachar, 1989). 
 

5. Nadelen  
Een goed klasmanageent is bij Group Investigation erg belangrijk. De lerarenopleiding bereidt leerkrachten 
onvoldoende voor op implementatie van Group Investigation. Leerkrachten moeten in staat zijn om gepast 
te reageren op de vragen van de studenten alsook om bij te dragen tot een goed klasklimaat met vrije 
meningsuiting (Zingaro, 2008). Dit is voor de leerkracht echt een uitdaging wanneer ze gewoon zijn om 
traditioneel les te geven. De lessen zijn namelijk moeilijk vooraf te plannen doordat vooraf niet kan worden 
voorspeld waar de interesses van de leerlingen zullen liggen voor het onderzoek. Verder moet de leerkracht 
een stapje achteruit nemen. Dat kan voor sommige leerkrachten wat onwennig aanvoelen om zoveel 
verantwoordelijkheid bij de leerlingen te leggen. Bovendien neemt de methode veel tijd in beslag. 
 



 

 

Ook de leerlingen zijn niet altijd gewoon om deze werkvorm te gebruiken. Als leerlingen gewoon zijn om op 
de traditionele manier les te krijgen, is Group Investigations een hele aanpassing. Zo kunnen sommige 
leerlingen erg onzeker worden als de leerkracht hen niet precies zegt wat ze moeten kennen of leren (Tan, 
2006). Bovendien zullen sommige leerlingen kiezen voor een bepaald interessegebied omdat hun vrienden 
in die groep zitten en niet omdat ze dit zelf willen onderzoeken. 
 

6. Randvoorwaarden 
De leerkracht moet een onderwerp kiezen dat betrekking heeft tot de student zijn/haar leefwereld en/of dat 
ervoor zorgt dat het zijn/haar wereldkennis verbreedt. Dit zorgt ervoor dat de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen verhoogt (Zingaro, 2008). Daarnaast is het van cruciaal belang dat de leraar de gekozen 
onderwerpen zelf goed begrijpt. Het is niet de bedoeling dat de leraar elke vraag beantwoordt, maar de 
leraar moet de leerlingen wel kunnen helpen bij het vinden van een antwoord (Sharan & Sharan, 1992).  
 
Ook moet je als leerkracht oppassen voor een mogelijke valkuil: interessegroepen die al snel 
vriendschapsgroepen worden. De leerkracht moet hier dus op toezien dat de groepjes gebaseerd zijn op 
gedeelde interesses. De optimale groepsgrootte van een groep is vier tot vijf studenten. 
Zoals al eerder werd vermeld bij de nadelen moet de leerkracht moet bereid zijn een stapje terugnemen. 
Leerlingen moeten hierbij verantwoordelijkheid opnemen. Dit zal niet voor iedereen evident zijn, een 
stimulerende leerkracht is hierbij een ‘must’. 
 

7. Conclusie 
Deze methode is effectief omdat het de studenten meer controle geeft over hun eigen leren dan andere 
leermethodes. Ze kiezen een onderwerp dat hen interesseert. Ze roepen vragen op die hun verschillende 
interesses, achtergrond, waarden en mogelijkheden weerspiegelen. Deze verschillen zijn de grootste 
troeven van de groep: ze hebben een breed scala aan kennis en vaardigheden. De methode biedt een 
excellente structuur aan voor het hanteren van deze vaardigheden.  
 
Group Investigation is een uitstekend middel om via samenwerking de leerlingen elkaar beter te leren 
kennen. Dit heeft als gevolg dat de leerlingen sneller zullen samenwerken, ook wanneer ze niet aan Group 
Investigations doen. Group Investigations heeft dus een positief effect op het welbevinden van de lerenden. 
Verder verhoogt deze methode de academische prestaties van leerlingen en in het bijzonder de gesproken 
taal. Leerkrachten krijgen een positieve houding tegenover hun leerlingen waarbij ze positiever staan 
tegenover samenwerkend leren en ondernemingszin van de leerlingen. Al bij al, meer dan genoeg redenen 
om Group Investigations uit te proberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appreciative Inquiry 
Inleiding 

Wanneer er even gereflecteerd wordt over werkvormen in de praktijk, valt het op dat de meeste 
werkvormen probleemoplossend gericht zijn. De aanleiding van leren op persoonlijk of 
groepsniveau, is de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie. Er stelt zich een probleem, 
dat kan weggewerkt worden door een probleemoplossende werkvorm toe te passen. 
Appreciative Inquiry, ook wel AI genoemd, gaat op een andere manier aan de slag. AI focust niet 
op de problemen of tekorten, maar brengt verandering in situaties door te focussen op successen 
van lerende, organisaties, … Wanneer je een toekomst wilt ontwikkelen die zich onderscheidt van 
de huidige, focussen ze zich niet op het probleem dat zich afspeelt in de huidige situatie, maar gaat 
men datgene wat werkt bij een lerende, binnen een organisatie, ... gebruiken om te groeien naar 
het gewenste toekomstbeeld (Tjepkema & Verheijen, 2015). 

 
 

Definiëring 

Appreciative Inquiry, ook wel ‘AI’ genoemd, kan letterlijk omschreven worden als ‘waarderend 

onderzoeken’ (Annet van Wetering, 2007). ‘Waarderend’ heeft te maken met de kern waarrond het 

hele proces draait. AI tracht op zoek te gaan naar het beste in de mensen, organisaties en de 

wereld daaromheen. Deze succeservaringen worden gebruikt om de mens beter te laten presteren. 

‘Onderzoek’ slaat op het feit dat men aan de hand van verschillende methodologieën tot nieuwe 

inzichten gaat komen over wat een groep energie geeft om goed te werken. Het is belangrijk dat 

men hierbij een mysterieuze, nieuwsgierige en leergierige houding aanneemt, zodat dat men 

eerder waargenomen zaken loslaat en openstaat voor nieuwe kennis en ervaringen (Drives At 

School). 

 
 

Oorsprong 

Hoewel Appreciative Inquiry nog niet heel erg veel wordt toegepast in de praktijk, bestaat de 
werkvorm al een tijdje. Appreciative Inquiry is eind de jaren ‘80 ontstaan naar aanleiding van een 
doctoraatsstudie van David L. Cooperrider aan de Case Western Reserve Universiteit in Cleveland, 
Ohio, Verenigde staten. Samen met Dr. Suresh Srivastva deed hij onderzoek binnen de Cleveland 
Clinic (Tjepkema & Verheijen, 2015). 

 
Hij voerde zijn onderzoek uit bij twee groepen. De eerste groep bevroeg hij vanuit het paradigma 
problem solving: Welke problemen zijn er? Wat gaat er verkeerd? Wat zijn de oorzaken? Kortom, 
hij stelde vooral vragen met een negatieve connotatie. Bij de tweede groep richtte hij zich op de 
succesfactoren: Wat gaat goed? Wat heeft bijgedragen aan de effectiviteit en het succes van het 
ziekenhuis? Dit waren vooral vragen met een positieve connotatie. Uit onderzoek bleek dat hij 
opmerkelijke resultaten ontving die erg tegenstrijdig waren met elkaar. Hoewel beide groepen 
afkomstig waren van hetzelfde ziekenhuis, toonde het onderzoek aan dat de eerste groep meer 
neerslachtige en negatieve antwoorden gaf en de tweede groep enthousiaster en positiever 
antwoordde. Kortom, het stellen van positieve vragen beïnvloedde de groep positief, terwijl het 
stellen van negatieve vragen de groep negatief beïnvloedde. 

 
Het resultaat van zijn onderzoek was zo positief dat veel bedrijven en organisaties deze methode 
hebben overgenomen om binnen hun werking positieve veranderingen te bereiken. Het is op die 
manier dat appreciative inquiry ontstaan is en zich over de wereld heeft verspreid. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Principes 
Zoals in de inleiding beschreven, is AI gericht op transformatie van een organisatie op basis van 
succesfactoren in het verleden en heden. AI baseert zich hierbij op vijf verschillende principes 
die door cooperrider geformuleerd werden (Paulin & Subas , 2011, pp. 1–3). Ze geven aan op 
welke manier ‘veranderen’ volgens AI werkt. 

 
 

Een eerste principe is het sociaal constructionistisch principe. Dit principe beweert dat de 
realiteit ontstaat op basis van percepties en gedeelde inzichten (Coghlan, Preskill & Catsambas, 
2003). Als gevolg ontstaat een organisatie door de constructie van die verschillende percepties 
en gedeelde inzichten van de leden van die organisatie (Coghlan, Preskill & Catsambas, 2003). 
Samen creëren ze een gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid door met elkaar te praten. 
Menselijke kennis en organisaties zijn met elkaar verweven. We zijn voortdurend betrokken bij 
het begrijpen van de mensen en de wereld om ons heen. Constructie is een benadering van 
menselijke wetenschap die het individu vervangt door de relatie als de kern van de kennis 
(Cooperrider & Whitney, 2005). 

 
Het tweede principe is het principe van gelijktijdigheid. Dit principe toont aan dat onderzoek en 
verandering niet afzonderlijk, maar gelijktijdig gebeuren (Cooperrider & Whitney, 2005). Zodra 
de organisatie begint met onderzoek, wordt er gesproken van verandering binnen de organisatie 
(Bushe & Kassan, 2005). De verandering heeft een gevolg op wat de organisatie in de toekomst 
zal construeren. Het is dus mogelijk om door onderzoek de realiteit te beïnvloeden (Coghlan, 
Preskill & Catsambas, 2003). 

 
Als derde principe beschrijft Cooperrider het poëtisch principe. Het poëtisch principe toont aan 
dat een organisatie als een open boek is waarin haar verhaal continu wordt beschreven door 
haar leden en diegenen die met de organisatie omgaan (Coghlan, Preskill & Catsambas, 2003). 
Dit omdat de realiteit een menselijke constructie is. Het verleden, het heden en de toekomst zijn 
eindeloze bronnen om te leren, inspiratie op te doen en te interpreteren (Cooperrider & Whitney, 
2005). Een organisatie zal veranderen, wanneer de verhalen van de leden van die organisatie 
veranderen (Ine Eeckman, 2011). 

 
Het voorlaatste principe is het anticiperend principe. Dit principe impliceert dat het gedrag dat 
een organisatie de dag van vandaag vertoont, in functie is met wat ze in de toekomst willen 
bereiken (Bushe & Kassan, 2005). Het positieve beeld dat een organisatie heeft over de 
toekomst, sturen als het ware de huidige acties van die organisatie (Cooperrider & Whitney, 
2005). Kortom, een bestaande situatie veranderen in een systeem kan pas wanneer het 
toekomstbeeld van dat systeem wordt veranderd (Ine Eeckman, 2011). 

 
Als laatste principe, beschrijft Cooperrider het positiviteit principe. Hij geeft aan dat het 
belangrijkste dat een verandering kan teweegbrengen, het stellen van onvoorwaardelijk 
positieve vragen is (Cooperrider & Whitney, 2005). Hoe positiever de vragen worden gesteld, 
hoe meer betrokken en opgewonden de deelnemers zijn en hoe succesvoller en duurzamer de 
inspanningen voor veranderingen zullen zijn. De reden hiervan is dat positieve beelden mensen 
en organisaties energie geven (Coghlan, Preskill & Catsambas, 2003). Dit principe sluit nauw 
aan bij het anticiperend principe, omdat het alsook de kracht van het positieve benadrukt 
(Tjepkema & Verheijen, 2015). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wanneer en hoe in te zetten in het onderwijs? 

De werkvorm ‘Appreciative inquiry’ kan in het onderwijs gebruikt worden op het niveau van een 
individu, team of gehele school. Aan de hand van AI wil men bewust ruimte kunnen maken voor 
bekwaamheden die leerlingen helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven om hun zo 
een beter leerrendement te geven. Appreciative inquiry wordt gebruikt binnen het onderwijs 
wanneer er problemen zijn en je deze wilt aanpakken door ze op een positieve manier te 
benaderen en te zien, namelijk vanuit het enthousiasme, de betrokkenheid en de verbindingen 
van de groep (Verheijen et al., 2019, pp. 1–3). 

 
In de praktijk wordt AI toegepast aan de hand van een 4D-cyclus die bestaat uit vier 
verschillende stappen: discover, dream, design en destiny. Hieronder worden de vier stappen 
toegelicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moore, C. (2019). What is Appreciative Inquiry? A Brief History & Real Life 
Examples. Geraadpleegd van https://positivepsychology.com/appreciative-
inquiry/. 

 
 
 
 

Discover: ‘Waardeer het beste van wat er is’ 
 

Tijdens de eerste fase reflecteren de deelnemers over het onderzoek (Bushe & Kassan, 2005). 
Er wordt aan de hand van waarderende interviews gezamenlijk gezocht naar positieve 
ingrediënten van een organisatie of groep. Men gaat zich tijdens de waarderende interviews 
richten op positieve ervaringen die men gehad heeft binnen het onderwijs (Irgielewski, X 2011). 
Wat verliep in het verleden zo goed en wat waren de onderliggende succesfactoren hiervan 
(Finegold, Holland & Lingham, 2002)? De deelnemers leren op die manier positief terug te 
kijken naar het verleden en zich af te vragen wat hun in die situatie energie gaf. 
Door het stellen van vragen zoals: “Wat is het leukste op school?”, “Wat gaat er goed op school 
en hoe kunnen we dit bereiken?” zorgen we voor een groeiende positieve bewustwording van 
de groep en wederzijdse waardering. De kracht van deze fase stimuleert deelnemers om wat 
men reeds kent als nieuw te ontdekken. 

 

 



 

 

 

Dream: ‘Beeld je in wat zou kunnen’ 
 

In de tweede fase, dream, worden de deelnemers uitgenodigd om verder te bouwen op het 
resultaat van de vorige fase. Door uit te gaan van de aanwezige sterke punten in het systeem, 
maken de betrokkenen gemakkelijker de overstap tussen ‘wat vandaag mogelijk is’ naar het 
verbeelden van ‘alles wat in de toekomst mogelijk kan zijn’ (Ine Eeckman, 2011). De waardering 
van wat goed was in het verleden, leidt de deelnemers tot het formuleren van een gewenst 
toekomstbeeld. Dit heeft als gevolg dat er hoop ontstaat (Irgielewski, X. 2011). Omdat ze zelf al 
een positieve ervaring in het verleden hebt aangevoeld, is het nieuwe geloofwaardiger en meer 
bereikbaar. 

 

Design: ‘Bepaal wat nodig is’ 
 

In de design fase worden ideeën, dromen, en plannen gedeeld en bepalen de deelnemers wat 
ze nodig hebben om de droom werkelijk te maken (Ine Eeckman, 2011). Aan de hand van acties 
en projecten wordt er een gezamenlijk en concreet ontwerp gemaakt van de organisatie in de 
toekomst. Samen schrijven ze welke positieve veranderingen ze in de toekomst willen 
waarmaken en wat prioritair is. Het wordt in de tegenwoordige tijd geschreven en aan de hand 
van positieve bewoordingen, zodat de deelnemers persoonlijk willen verlangen om de 
vooropgestelde acties en projecten te realiseren (Ine Eeckman, 2011). 

 

Destiny: ‘Realiseer wat zal zijn’ 
 

In de laatste stap worden de vooropgestelde acties en projecten gerealiseerd. De nadruk wordt 
gelegd op het engagement van alle deelnemers om de gedroomde toekomst werkelijk te maken. 
Deze fase blijft doorgaan terwijl de leden verder gaan met het implementeren van veranderingen 
en het controleren van hun eigen vooruitgang (Coghlan, Preskill, & Catsambas, 2003). 

 

Voor - en nadelen 

Wanneer je AI toepast in het onderwijs, brengt dat voor- en nadelen met zich mee. We 
onderscheiden voordelen voor de lerende en voordelen voor de leerkrachten. De nadelen zijn 
eerder algemeen te omschrijven. 

 
Voor de lerende brengt AI tal van voordelen met zich mee. Eerst en vooral liggen de 
schoolresultaten van leerlingen die aan AI doen hoog voor verschillende vakken (lezen, 
schrijven, wiskunde, …). Dit omdat ze de waarderende interviews aangeleerd hebben gekregen. 
Daarnaast heeft AI als resultaat dat lerende vol energie en met veel interactie gaan leren. De 
motivatie om te participeren aan het klasgebeuren is namelijk veel groter. Een ander voordeel 
is dat studenten met een laag zelfvertrouwen zich veiliger gaan voelen in de klas. Dit omdat AI 
vooral op de positieve aspecten focust en lerende zo hun eigen ervaringen gaan leren 
waarderen. Bijgevolg heeft AI een positieve invloed op de ontplooiing als persoon. Door AI-
interviews af te nemen in de klas, gaan de lerende elkaar ook beter leren kennen en 
gemeenschappelijke ervaringen/gedachten vaststellen. Iedereen wordt bij het proces 
betrokken, waardoor de klassfeer gaat verbeteren. AI verbetert bovendien niet alleen de relaties 
tussen de leerlingen onderling, maar ook de relatie tussen leerling en leerkracht verbetert. In 
het begin hebben de leerlingen een sceptisch beeld over de methode van de leerkracht, maar 
door positieve ervaringen met de methode krijgen ze meer vertrouwen in de leerkracht. Tot slot 
is het door het zelf te ervaren en te werken met eigen contexten, dat het leerrendement van de 
leerlingen verhoogt (Irgielewski, X. 2011). 

Ook de leerkrachten merken de positieve waarde van AI op. Doordat de leerlingen veel 
gemotiveerder zijn, is het lesgeven veel aangenamer voor hen. De medewerking gaat precies 
vanzelf. Daarnaast krijgen de leerkrachten onderliggende feedback, doordat ze de ervaringen 
en voorbeelden van de leerlingen te horen krijgen. Hiervan leren ze bij. Appreciative inquiry 
helpt de leerkrachten ook om de beginsituatie van de leerlingen beter in te schatten en zo de 
meest relevante materialen en cursussen te kiezen voor hun klasgroep (Irgielewski, X. 2011). 
Logischerwijs brengt een werkvorm ook enkele nadelen met zich mee. Ook bij AI kunnen we 



 

 

enkele nadelen opsommen. Wanneer je met een wantrouwelijke klassfeer zit en de leerlingen 
AI gaan gebruiken om het werkelijke probleem onbespreekbaar te houden, is AI niet de 
geschikte werkvorm. AI focust namelijk enkel op het positieve, waardoor negatieve contexten 
die een deel uitmaken van de organisatie, te vaak worden genegeerd (Bushe, 2011). Ook is 
het noodzakelijk dat binnen het proces van AI de volledige organisatie participeert. Wanneer 
bepaalde deelnemers niet bereid zijn om te participeren, zal AI niet hetzelfde effect vertonen 
dan verwacht (Ine Eeckman,2011). Een ander nadeel dat aan AI gekoppeld is, is dat de 
werkvorm slechts toepasbaar is in een beperkt aantal situaties. Het is vooral toe te passen bij 
langdurige programma’s waarbij er nood is aan positieve energie. 
Tot slot beschrijven veel AI beoefenaars de problem-solving methode als iets negatief. Het is 
immers moeilijk om een probleem als iets positiefs te zien. Daarom moet er een evenwicht zijn 
tussen de positieve aspecten en de kritische aspecten (Glyn Willoughby & Paul Tosey, 2007). 

 
 

Randvoorwaarden 

Appreciative Inquiry is uiteraard niet zomaar toe te passen in het onderwijs. De werkvorm 
vereist enkele randvoorwaarden. Zo moeten eerst en vooral de vier stappen van de AI-cyclus 
goed voorbereid worden. Daarnaast moeten de aanleiding en doelstelling van het proces 
bekend zijn en moeten de activiteiten reeds worden uitgewerkt. 
Verder moet er tijd en geduld gestoken worden in goede dialogen. Waarderende interviews 
hebben immers een belangrijke waarde in het proces. Vervolgens moeten alle betrokkenen 
bereid zijn om zich in te zetten voor het doorlopen van het AI-proces. 
Tot slot moet het probleem dat centraal staat in het AI-proces, zo geformuleerd zijn dat iedereen 
betrokken wordt bij het vragen/geven van feedback om zo tot een betere oplossing te komen. 
(Bellersen & Kohlmann, 2013) 

 
 

Conclusie 

Concreet kunnen we besluiten dat AI een werkvorm is waarbij er wordt uitgegaan van het 
positieve in plaats van het probleem. Wanneer we AI willen toepassen in de praktijk, hanteren 
we de 4D-cyclus. De 4D-cyclus bestaat uit vier stappen die moeten doorlopen worden: 
discover, dream, design en destiny. AI is gebaseerd op 5 principes die Cooperrider, bij wie de 
oorsprong van deze werkvorm ligt, beschreven heeft. Zoals bij elke werkvorm, zijn er ook aan 
deze werkvorm enkele randvoorwaarden, voordelen en nadelen verbonden. 
De werkvorm ‘Appreciative inquiry’ kan in het onderwijs gebruikt worden op het niveau van een 
individu, team of gehele school. Met andere woorden, AI is een werkvorm die vooral wordt 
toegepast wanneer er problemen zijn en men deze wilt aanpakken op een positieve manier. 

 
 
 
 
 
 
 

Praktijkvoorbeeld 
Als praktijkvoorbeeld kaarten we zelf het probleem aan dat er veel scholen nog geen STEM 
willen integreren. De reden hiervan is dat het organisatorisch vaak niet mogelijk is. Verder zijn 
leerkrachten ook niet altijd op de hoogte van elkaars lesstof. Dit is noodzakelijk om een STEM 
project tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk dat leerkrachten veel weten over de 
verschillende contextgebieden heen. Om een STEM project te realiseren, moeten leerkrachten 
van verschillende vakdomeinen samenwerken om het project voor te bereiden. Vaak is dit niet 
haalbaar aangezien zij op verschillende momenten lesgeven. Dit is erg belastend voor het 
uurrooster. Ook organisatorisch is er een probleem aangezien er nog voldoende tijd moet zijn 
om het leerplan van het vak te verwerken. Tot slot verandert het STEM concept ook continu 
wat er voor zorgt dat leerkrachten constant 



 

 

nieuwe ideeën moeten bedenken, ook dit is tijdrovend. We weten dat de leerkrachten in deze 
groep in het verleden wel al succesvol hebben kunnen samenwerken tijdens vakoverschrijdende 
opdrachten.  
 
Discover 

  Tijdens de algemene vergadering op school worden alle leerkrachten wiskunde en wetenschappen 
uitgenodigd. Na de algemene verwelkoming, moeten de leerkrachten in groepjes gaan zitten per 
graad. Elk groepje bestaat uit één leerkracht wiskunde, één leerkracht biologie, één leerkracht chemie 
en één leerkracht fysica. Er wordt een opdracht gegeven om samen te reflecteren over de positieve 
ingrediënten van de groep. Dit gebeurt aan de hand van waarderende interviews. Men denkt na over 
wat de groep energie heeft. Dit door vragen te stellen zoals “Wat gaat er goed op school en hoe 
hebben we dit kunnen bereiken?”, “Wat verliep in het verleden zo goed en wat waren de 
onderliggende succesfactoren daarvan?”, ... 

 

Dream 
Vanuit al het materiaal dat verzameld werd in de vorige fase, worden de leerkrachten uitgenodigd 
om na te denken over wat er in de toekomst mogelijk kan zijn om STEM te integreren in de school. 
Welke ideeën willen ze realiseren? Welk toekomstbeeld zien ze voor zich, zowel op inhoudelijk al 
organisatorisch vlak? Deze vragen worden per groepje besproken. 
 
 

Design 
In deze fase komen de leerkrachten tot een algemeen toekomstbeeld over hoe ze STEM kunnen 
uitwerken op hun school. Hiervoor worden de ideeën, dromen en plannen gedeeld en bepalen de 
deelnemers wat ze nodig hebben om de droom werkelijk te maken (Ine Eeckman, 2011). Het 
resultaat is een ontwerp waar alle leerkrachten wiskunde en alle leerkrachten wetenschappen achter 
staan. Er wordt een concreet ontwerp gemaakt van acties en projecten die positieve veranderingen 
met zich mee zullen brengen. 
 

Destiny 
In deze laatste fase van AI worden de vooropgestelde acties en projecten effectief gerealiseerd. Alle 
deelnemers zetten zich in om de gedroomde toekomst van het project ‘STEM’ werkelijk te maken. 
Voorbeelden van acties kunnen zijn: om de twee weken op vrijdagmiddag een doorschuifsysteem 
met de leerlingen van de eerste graad, co-teaching met een leerkracht wiskunde en een leerkracht 
wetenschappen, een nieuwe en zelfgemaakte cursus schrijven waarbij de verschillende 
leerinhouden geïntegreerd worden aangebracht, ... 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CLIM 

1. Definiëring 
 

CLIM staat voor coöperatief leren in multiculturele groepen. Het is een methodiek die vertrekt 

vanuit het idee dat alle klassen heterogeen zijn. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen 

onderling en het is de taak van leerkrachten om alle leerlingen gelijke leerkansen te geven en 

ervoor te zorgen dat iedereen kan participeren op school (Uitgeverij De Boeck, 2006). 



 

 

Coöperatief leren verloopt het best in heterogene groepen. Bij de groepssamenstelling zijn twee 

zaken belangrijk. (1) Er moet een verscheidenheid zijn van intelligentievormen met de daaruit 

voortvloeiende vaardigheden (Uitgeverij De Boeck, 2006). Het ideaal is volgens Vleurick en 

Paelman (2006) een wisselwerking tussen volgende vormen van intelligentie: cognitief, logisch, 

sociaal, lichamelijk, persoonlijk, ruimtelijk, verbaal, natuurgebonden en muzisch. (2) Daarnaast 

moet er een verschil in status zijn (Uitgeverij De Boeck, 2006). De status van de leerling kan 

verwijzen naar de academische prestaties, de populariteit bij peers of de sociale status zoals 

gender, etniciteit en socio-economische klasse (Pescarmona, 2017). Verder is coöperatief leren 

een effectieve manier om gelijke participatie te bereiken. Gelijke participatie van alle studenten in 

de klas of in interacties in groep is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot gelijke 

leerkansen in een academische context (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). Ook zou 

coöperatief leren het wederzijds respect voor elkaar bevorderen (Alexander & Van Wyk, 2012). 

De vijf belangrijkste kenmerken van coöperatief leren zijn volgens Johnson en Johnson 

(2009) de volgende: 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Leerlingen zijn afhankelijk van elkaar om een 

gezamenlijk doel te kunnen bereiken. Ze zullen dus elkaars talenten of rollen moeten 

aanspreken (Johnson & Johnson, 2009). Volgens Sharan (2015) brengen de studenten 

diverse sterktes, interesses, capaciteiten, ervaringen, kennis en personaliteiten samen 

om zo te komen tot leerresultaten die de individuele leerresultaten overstijgen. 

2. Individuele verantwoordelijkheid: Elk lid van de groep is zowel verantwoordelijk voor 

zijn of haar eigen bijdrage als voor het groepsproduct. Uit onderzoek blijkt dat het 

verantwoordelijkheidsgevoel groter is als zowel groeps- als individuele 

verantwoordelijkheid wordt verwacht bij coöperatief leren (Johnson & Johnson, 2009). 

3. Directe interactie: Directe interactie vindt plaats wanneer individuen elkaars 

inspanningen om de groepsdoelen te bereiken aanmoedigen en vergemakkelijken. Dit 

soort interactie wordt gekarakteriseerd door individuen die: op vertrouwelijke en 

betrouwbare manieren handelen, de benodigde middelen uitwisselen, effectief en 

efficiënt hulp bieden aan groepsleden, gemotiveerd zijn om te streven naar 

groepsvoordelen, inspanningen leveren om de groepsdoelen te bereiken, weinig angst of 

stress kennen, elkaars inspanningen beïnvloeden om de groepsdoelen te bereiken, 

feedback geven aan groepsleden, andere groepsleden uitdagen en de perspectieven van 

anderen kunnen aannemen (Johnson & Johnson, 2009). 

4. Samenwerkingsvaardigheden of sociale vaardigheden: Johnson en Johnson (2009) geven 

aan dat volgende vaardigheden essentieel zijn om de groepsdoelen te bereiken: 

onderling vertrouwen, ondubbelzinnige communicatie, het aanvaarden en 

ondersteunen van elkaar, en als laatste: het



 

 

constructief oplossen van conflicten. Deze vaardigheden moeten niet enkel leiden tot betere 

prestaties, maar ook tot het ontwikkelen van positieve relaties tussen groepsleden. 

5. Evaluatie van het groepsproces: Dit vindt plaats wanneer groepsleden reflecteren over 

welke bijdragen van welk groepslid al dan niet nuttig waren, en met welke bijdragen men 

iets wil doen of welke men wil bijsturen. Het doel van deze reflectie is om de effectiviteit 

waarmee groepsleden de processen uitvoeren, die nodig zijn om de doelstellingen van de 

groep te bereiken, te verduidelijken en te verbeteren. Tijdens deze evaluatie wordt er 

van de leerlingen verwacht dat ze respect hebben voor elkaar als persoon en elkaars 

bijdragen (Johnson & Johnson, 2009). 

Bij CLIM wordt vanuit een bepaalde visie naar leren gekeken. Leren is niet hetzelfde als 

onderwijzen. Leren wordt hier gezien als een actief leerproces dat van de leerling zelf uitgaat. 

Daarnaast moet men het begrip ‘multicultureel’ bij CLIM heel ruim opvatten, het gaat verder dan 

enkel de etnische diversiteit van de leerlingen. Leeftijd, familiale achtergrond, karakter, 

vaardigheden, omgangsvormen, intelligentie, … 

zijn allemaal factoren die onder de noemer ‘multicultureel’ passen (Uitgeverij De Boeck, 2006). 

Bij CLIM ziet men de diversiteit van een groep studenten als iets positiefs en krachtigs dat de 

interactie tussen studenten en ook het leren zelf kan bevorderen (Van den Branden & Van 

Gorp, z.d.). 

Ook het ontwikkelen van ‘intercultureel denken’ bij studenten staat centraal bij CLIM. Dit is een 

vorm van kritisch denken, zodat de leerling zich genuanceerd kan plaatsen binnen de 

samenleving. Het stimuleren van empathie, om zo de basis te vormen voor een soort 

‘solidariteits- en verantwoordelijkheidsethiek’, is ook essentieel (Pasquale, 2015). 

Bij CLIM is het de bedoeling dat de leerkracht de controle loslaat en de verantwoordelijkheid bij 

de studenten legt. De leerkracht observeert en geeft feedback terwijl de leerlingen taken 

uitvoeren (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). De leerkracht krijgt bij CLIM dus een coachende 

of mediërende rol (Uitgeverij De Boeck, 2006). 

 
 

2. Oorsprong 

De CLIM-methodiek werd in 1995 voor het eerst geïntroduceerd als een type van projectleren in 

Vlaamse scholen voor lager onderwijs (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). Voor het 

ontwikkelen van CLIM kon het Steunpunt Intercultureel Onderwijs van de Universiteit Gent 

(vandaag ‘Steunpunt Diversiteit & Leren’ genoemd) rekenen op de medewerking van het 

Steunpunt NT2, de VLOR en een aantal pilootscholen (Vleurick & Paelman, 2006). CLIM wordt 

ook wel gezien als de Vlaamse variant van Complex Instruction, dat ontwikkeld werd door 

Elisabeth Cohen (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). 

Het doel van Complex Instruction is om academische toegang en succes te bieden voor alle 

studenten in heterogene klassen. Bij Complex Instruction hebben de taken steeds een open 

einde, waardoor studenten onderling afhankelijk moeten werken om problemen op te lossen. 

Verder is het ook essentieel dat de taken een breed scala aan intellectuele vaardigheden 

vereisen, zodat studenten met verschillende achtergrond en verschillende niveaus van 

academische vaardigheden een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de groepstaak (Stanford 

Graduate School of Education, z.d.). Daarnaast benadrukt Complex Instruction dat geen enkele 

student over alle capaciteiten beschikt om een opdracht uit te voeren, maar 



 

 

dat elk individu sommige van de vereiste capaciteiten bezit. Het is dus de bedoeling dat de 

studenten hun capaciteiten samenleggen om een taak tot een goed einde te kunnen brengen 

(Sharan, 2015). 

De rol van de leraar bestaat bij Complex Instruction uit observeren, feedback geven en 

problemen of conflicten binnen de groepen behandelen. Het is ook de taak van de leraar om 

ervoor te zorgen dat elk groepslid voldoende participeert, zodat alle leerkansen voldoende 

worden benut (Stanford Graduate School of Education, z.d.). 

 
 

3. Wanneer en hoe in te zetten in het onderwijs? 

Je kan deze methodiek in alle onderwijsniveaus inzetten: dus zowel in kleuter- en lager 

onderwijs, als in secundair en hoger onderwijs. Het kan ook in alle vakken of zelfs 

vakoverschrijdend toegepast worden (Uitgeverij De Boeck, 2006). 

Het steunpunt Intercultureel onderwijs heeft CLIM-lespakketten ontworpen voor het lager en het 

secundair onderwijs. Hierbij wordt steeds één centraal thema behandelt. Wanneer men de CLIM- 

methodiek hanteert, werkt men met vijf verschillende activiteiten waarbij telkens een andere vorm 

van intelligentie aangesproken wordt. De leerlingen voeren deze activiteiten één voor één in 

groep uit. Er is eveneens sprake van een rotatiesysteem, waarbij de leerlingen voortbouwen op 

de resultaten van andere groepjes. Voorafgaand aan dit proces is er een klassikale inleidende 

les en afsluitend is er een samenvattende les die eveneens klassikaal is. In totaal bevat dergelijk 

lespakket dus zeven lestijden. 

Binnen de groepen krijgen de leerlingen afwisselend een andere rol toegewezen. Deze rollen 

kunnen de volgende zijn: organisator, verslaggever, planner, materiaalmeester en bemiddelaar. 

De organisator staat aan het hoofd van elke groep en zorgt ervoor dat iedereen meewerkt en 

oplet. De organisator stuurt de gesprekken door bepaalde leerlingen aan te duiden en kijkt of 

ieder groepslid alles begrijpt. Deze persoon onderhoudt ook het contact met de leerkracht. De 

materiaalmeester zorgt ervoor dat alle nodige spullen aanwezig zijn. Hij of zij zorgt eveneens 

voor het opruimen van het gebruikte materiaal. De materiaalmeester kan steeds de hulp van 

andere leerlingen inroepen. De verslaggever schrijft de antwoorden van de groep op en maakt 

tekeningen die vertellen wat er gebeurt met de taak. Deze persoon zorgt er ook voor dat de groep 

samen hun werkstuk voorstelt. Daarnaast laat de verslaggever de groep vertellen hoe het was 

om samen te werken. De planner bewaakt de tijd en zegt af en toe hoeveel tijd er nog over is. Hij 

of zij zoekt eveneens uit wat er in de resterende tijd nog moet en kan gebeuren. De bemiddelaar 

spreekt iedereen moed in om aan het groepswerk te beginnen en zorgt dat de kinderen goed 

samenwerken. Deze persoon kan ook ‘pluimpjes’ uitdelen aan groepsgenoten die ergens zeer 

goed in zijn. 

Studenten verwerven de verschillende vaardigheden die horen bij elke rol en leren om 

variërende rollen in te nemen. Belangrijk hierbij is dat elke student de verantwoordelijkheid 

draagt om zijn of haar rol goed uit te voeren. De leerkracht kan ook de rolopname van de 

kinderen aangrijpen om een bepaalde status toe te kennen (Vleurick & Paelman, 2006). 



 

 

4. Voordelen 

Doordat elke leerling een rol toegewezen krijgt bij CLIM, is ieder groepslid onmisbaar en gaan de 

leerlingen elkaars bijdrage meer waarderen (Uitgeverij De Boeck, 2006). Wanneer leerlingen de 

rol van een ander moeten innemen, ontwikkelen ze empathie (Pasquale, 2015). Ze ontwikkelen 

eveneens positieve attitudes tegenover groepsgenoten en het leermateriaal en bouwen aan 

sociale relaties (Tielman et al., 2011). Leerlingen helpen elkaar en er heerst een sfeer van 

solidariteit en vriendschap (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). Ook werken studenten aan hun 

assertiviteit, sociale vaardigheden, en leren ze om hun eigen attitudes en ideeën expliciet te 

maken (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). Verder draagt het hebben van een 

gemeenschappelijk doel positief bij tot de interacties die in groep plaatsvinden. Daarnaast zou dit 

ook zorgen voor het verminderen van het denken in stereotypes over andere groepsleden 

(Tielman et al., 2011). Studenten leren eveneens inzien dat hun individuele bijdrage aan het 

leerproces waarde heeft, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt (Sharan, 2015). 

Leerkrachten worden bij het toepassen van CLIM aangezet tot het exploreren van hun eigen 

overtuigingen, attitudes en culturele verwachtingen die schuilgaan achter hun pedagogische 

keuzes en praktijken (Pescarmona, 2017). Ook worden leraren zich meer bewust van het 

systeem van ongelijkheid in de klas en voelen zich gesterkt om meer belang toe te kennen aan 

studenten met een lagere status (Pescarmona, 2017). Het respect van de leraar voor de inbreng 

van studenten, zowel individueel als in groepsverband, stimuleert verdere participatie en 

interactie bij groeps- en klassikale activiteiten (Sharan, 2015). 

 
 

5. Nadelen 

Uit onderzoek blijkt dat er een Mattheuseffect optreedt bij de CLIM-methodiek. Leerlingen die op 

voorhand al een hogere status hebben, zien deze bij CLIM bevestigd of zelfs versterkt worden 

(Van den Branden & Van Gorp, 2000). Dit komt doordat leerlingen met een hogere status meer 

interageren in groep en hierdoor meer leren. Het is de taak van de leraar om hierin tussen te 

komen en te zorgen dat gelijke participatie mogelijk wordt (Cohen et al., 1999). Daarnaast blijkt 

uit onderzoek dat ook wanneer CLIM-taken goed ontworpen zijn, ze nooit 100% kunnen 

garanderen dat er gelijke participatie en leren zal plaatsvinden (Van den Branden & Van Gorp, 

z.d.). 

Bij leraren kan het verschil tussen CLIM en de andere lesvormen waarmee ze bekend zijn 

zorgen voor desoriëntatie en onzekerheid (Pescarmona, 2017). Wanneer leerkrachten er niet 

in slagen om een gestructureerde leeromgeving aan te bieden, studenten voor te bereiden op 

het werken in groep en de eigen verwachtingen duidelijk te maken, zullen de voorspelde 

positieve resultaten van deze werkvorm uitblijven of zich in mindere mate voordoen (Sharan, 

2015). 

Bij CLIM hangen de hoeveelheid en het tempo van leren sterk af van de mogelijkheden en de 

bereidheid van de studenten voor dit type leren (Sharan, 2015). Bovendien bestaat de 

mogelijkheid dat in multiculturele klassen taalproblemen de effectiviteit van de interactie in een 

groepswerk negatief beïnvloeden (Tielman et al., 2011). Er kunnen eveneens conflicten binnen 

groepjes ontstaan door het gebrek aan begrip voor elkaars cultuur en door de stereotype ideeën 

die men heeft van de ander. Dit kan ervoor zorgen dat studenten, wanneer ze zelf mogen 

kiezen, groepjes vormen met peers die dezelfde 



 

 

culturele achtergrond en interesses hebben (Tielman et al., 2011). Verder kunnen verschillen in 

ambitie bij leerlingen zowel andere groepsleden als het eindresultaat negatief beïnvloeden. Tot 

slot worden het meeliften van studenten en het slecht communiceren als grootste ergernissen 

van studenten bij groepswerk gezien (Popov et al., 2012). Hoe groter de groep, hoe groter de 

kans op meeliften en slechte communicatie (Johnson & Johnson, 2009). 

 
 

6. Randvoorwaarden 

Een belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet worden vooraleer men CLIM-principes kan 

doorvoeren in een klas, is dat de leraar in dit verhaal mee wil gaan. Onderzoek wijst uit dat 

leraren die opgeleid werden in een eerder gesegregeerde context, het moeilijk hebben om hun 

manier van lesgeven aan te passen (Alexander & Van Wyk, 2012). Wanneer leraren openstaan 

om dit principe toe te passen, is pedagogische training noodzakelijk. Onderzoek wees namelijk 

uit dat het gebrek van leraren aan ervaring in multiculturele klasgroepen de implementatie van 

collaboratieve leerstrategieën bemoeilijkt (Tielman et al., 2011). 

Om statusproblemen onder studenten te verhelpen moeten leerkrachten benadrukken dat er 

verschillende intellectuele vaardigheden bestaan. Elke student heeft verschillende sterktes en 

zwaktes. Ook is het als leerkracht belangrijk om de bekwaamheid van studenten te 

benadrukken. Dit zou vooral helpen bij studenten die een lagere status hebben (Cohen et al., 

1999). 

De taak die de studenten krijgen moet een duidelijk doel voor ogen hebben, maar moet de 

studenten ook intellectuele en creatieve vrijheid bieden. Verder zijn reflectie en feedback op het 

proces en product van leerlingen cruciaal. Het is immers de enige manier waarop studenten 

kunnen leren uit hun fouten (Van den Branden & Van Gorp, z.d.). 

 
 

7. Praktijkvoorbeeld 

In het boek ‘Een CLIMrek naar intercultureel leren’ van Vleurick en Paelman (2006) staat de 
activiteit 

‘Gezellig in de taalhoek’ omschreven. Deze activiteit is voornamelijk gericht op leerlingen van 

de eerste graad in het lager onderwijs, maar ook kleuters kunnen betrokken worden. In de 

taalhoek staat taal centraal. Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen talenkennis 

uitwisselen met hun peers. Bij deze activiteit plaatst de leerkracht studenten met een sterke en 

een zwakke taalontwikkeling samen in groepjes van vier à vijf. De leraar creëert verschillende 

taalhoekjes en richt deze gezellig in met bijvoorbeeld kussens of een zetel. Verder wordt elke 

hoek regelmatig voorzien van nieuwe materialen zoals boeken, schrijfgerei, magneten, 

enzovoort. 

Een eerste taalhoek die wordt besproken door Vleurick en Paelman is de fluisterhoek. Hier 

kunnen leerlingen alleen of per twee in een boek lezen. In deze hoek is praten niet toegestaan, 

enkel fluisteren mag. Dit zorgt ervoor dat er een zeer rustige sfeer heerst, waar kinderen even 

kunnen bijkomen na het uitvoeren van een drukkere activiteit. De fluisterhoek kan omgevormd 

worden tot een luisterhoek door de verhalen aan elkaar voor te lezen. Ook ouders kunnen 

hierbij betrokken worden door hen een verhaaltje te laten voorlezen. Een derde taalhoek is de 

schrijfhoek. Hier kunnen leerlingen uit het tweede 



 

 

leerjaar aan leerlingen uit het eerste leerjaar zelfgemaakte zinnen dicteren. De leerlingen uit 

het eerste leerjaar moeten de zinnen noteren. Laat als leerkracht deze schrijftaken 

aansluiten bij de activiteiten uit de klas. Een mogelijkheid bij deze oefening is om de 

leerlingen afwisselend de rol van bron, verslaggever, materiaalmeester en planner toe te 

kennen. De leerkracht neemt de rol van mediator op zich, waarbij hij of zij competentie 

verleent aan leerlingen die goed hun best doen. De leeshoek is de vierde taalhoek. Hier 

luisteren kleuters naar een verhaal terwijl ze ook de bijhorende prenten in een boek bekijken. 

Kinderen uit de lagere school kunnen zelf al meelezen. Bij deze taalhoek wordt aangeraden 

om te werken met een hoofdtelefoon om kinderen uit andere groepen niet te storen. Als 

vijfde hoek zien we de fantasiehoek. 

Kinderen moeten hier, aan de hand van een materialenkoffer, zelf een verhaal verzinnen. 

Deze verhalen kan men dan verder integreren in bijvoorbeeld de schoolkrant, een 

schrijfopdracht of een toonmoment. De laatste taalhoek is de poppenhoek, waar je vrij spel 

kan toelaten. De voorwerpen die aanwezig zijn in de poppenhoek sluiten het best aan bij de 

thuiscultuur van de leerlingen of het dagelijks leven op school. 

 
 

8. Conclusie 

Uit voorgaande bespreking kunnen we afleiden dat de rol van de leerkracht cruciaal is om de 

CLIM- methodiek te doen slagen. Hij of zij moet zorgen voor een klasklimaat waarin het 

coöperatief leren in multiculturele groepen zich ten volle kan ontwikkelen. De hoofdtaken van 

een leerkracht zijn hierbij om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om te leren en te 

participeren. Verder is het belangrijk dat de leraar een coachende rol opneemt wanneer de 

leerlingen in groepjes werken (Uitgeverij De Boeck, 2006). Andere taken van de leerkracht 

zijn: statusproblemen verhelpen (Cohen et al., 1999), feedback geven en taken uitwerken die 

een duidelijk doel voor ogen hebben, maar toch een zekere vrijheid bieden (Van den 

Branden & Van Gorp, z.d.). Pedagogische training kan belangrijke handvatten bieden aan 

een leerkracht bij het werken met deze methodiek (Tielman et al., 2011). 

Ook de waarde die de CLIM-methodiek kan hebben in een multiculturele samenleving komt 

duidelijk naar voor. Het doel van CLIM is om te komen tot gelijke participatie van alle 

studenten, wat dan weer moet leiden tot gelijke kansen om te leren (Van den Branden & Van 

Gorp, z.d.). Er wordt verder aandacht geschonken aan de verscheidene intelligentievormen 

en statussen bij leerlingen (Uitgeverij De Boeck, 2006). Daarnaast is het wederzijds respect 

dat de leerlingen voor elkaar ontwikkelen een van de belangrijkste uitkomsten bij CLIM 

(Alexander & Van Wyk, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Computer supported 
Schrijvend leren 

Schrijvend leren is een vertaling van de Engelse term ‘writing to learn’, die gebruikt wordt om 

leerinhouden te verwerken, bij het schrijvend leren staat schrijven centraal en wordt dan ook 

telkenmale ingezet (Herder, n.d). De activiteit van het schrijvend leren gebeurt algemeen op 

een informele manier, het is namelijk essentieel dat de lerende tijd en ruimte krijgt om te 

exploreren. Het doel is het verwoorden van gedachten, bekomen van nieuwe ideeën en 

ontdekken van verbanden, met als doelpubliek de lerende, ‘schrijver’ zelf (Boscolo & Mason, 

2001). Puntenbeoordelingen worden niet toegekend bij ‘writing to learn oefeningen’, dit wordt 

namelijk niet gezien als een doel of een helpende factor (Capacity Building Series, 2012). Wel 

is het algemeen enorm belangrijk dat er korte, dagelijkse schrijvend leren opdrachten voorzien 

worden, deze zorgen namelijk voor een verlaagde aversie ten opzichte van schrijven en een 

boost van het vertrouwen ten opzichte van het schrijven (Wright, 2012). Verder wordt ook 

duidelijk gesteld dat schrijven kan bijdragen tot het leren, door het bekomen van nieuwe ideeën 

en ook het bewust worden van keuzes naar inhoud en structuur toe, wat algemeen duidelijk 

maakt dat schrijven als een effectief leermiddel wordt gezien (Herder, n.d.). 

Het wordt belangrijk geacht om rekening te houden met enkele aspecten, deze elementen 

kunnen worden gezien als randvoorwaarden en worden wat verder in deze literatuurstudie 

besproken. 

Niet enkel met verschillende ‘voorwaarden’ moet er rekening gehouden worden, maar ook 

worden verschillende soorten schrijftaken geduid die van belang zijn (Knipper & Duggan, 2006; 

Wright, 2012). Algemeen is de keuze voor één bepaalde schrijftaak afhankelijk van het doel van 

de schrijftaak. Is het juist de bedoeling dat de leerling hun voorkennis ‘getest’ wordt (=”warm 

up”), of is het de bedoeling dat de leerlingen gedurende de leeractiviteiten kritische denken over 

aspecten die ze begrijpen, om verbindingen te maken (=”check in”) of is het eerder de bedoeling 

dat het denkschrijven plaatsvindt op het einde van de les (=”take stock”) (Capacity Building 

Series, 2012). Voor verdere, specifieke duiding van de verschillende schrijftaken wordt 

gerefereerd naar de bijlagen. 

 
(Computer supported) collaborative writing 

Onder samenwerkend schrijven verstaan we het proces waarbij studenten op een 

ontdekkende manier samen in groepjes schrijven om zo verschillende vaardigheden verder 

te ontwikkelen zoals discussiëren, interageren, samenwerken, kritisch denkvermogen … 

Hierbij staat de inbreng van de studenten voorop, om zo hun leercapaciteiten te 

maximaliseren (Talib & Cheung, 2017). 

De theorie rond het collaboratief schrijven is gebouwd op de Vygotski theorie, deze bestaat uit 

het 

samenwerken met anderen door ideeën te creëren, om zo te leren en te ‘groeien’ als individu. 

Het onderzoek van Talib & Cheung (2017) heeft onderzocht hoe samenwerkend schrijven de 

afgelopen tien jaar geëvolueerd is. De opkomst en vooruitgang van technologie heeft namelijk 

een enorme invloed gehad op het samenwerkend schrijven. Verschillende werkvormen en 

technologieën worden hier tegenwoordig voor gebruikt, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 

blogs, wiki’s, tablets, apps … 

Computer supported collaborative writing handelt over het combineren van hierboven 

beschreven collaborative writing en technologie (Abrahams, 2019; Talib & Cheung, 2017). 

Door het samenwerkend schrijven te combineren met technologie biedt het een enorme 

leerkans op vlak van de interactieve en cognitieve ontwikkeling van de studenten (Henin, 

Shewmaker, & Nguyen, 2017; Talib & Cheung, 2017)



 

 

 

 

Voordelen, nadelen en randvoorwaarden 

Dat samenwerkend schrijven en schrijvend leren over het algemeen als iets positiefs bevonden 

en geëvalueerd wordt, wordt in verschillende artikels teruggevonden (Talib & Cheung, 2017; 

Henin et al., 2017, Lingnau, Hoppe & Mannhaupt, 2003). Zo geven de verschillende auteurs 

verscheidende argumenten aan waarom (computer supported) samenwerkend schrijven en 

schrijvend leren nu juist bijdraagt tot een positieve leerontwikkeling van de lerende, al is er 

enige onenigheid. 

Zo zorgt computer-supported samenwerkend schrijven ervoor dat het kritisch denken, hogere 

denkvaardigheden en het alfabetisme bevorderd wordt (Ismail & Ramadhan, 2019; Talib & 

Cheung, 2017; Janssen, Erkens, Jaspers & Broeken, 2005). Dit wordt echter weerlegd in het 

onderzoek van Henin et al. (2017), zij concludeerden dat vooral de communicatiemethode een 

invloed heeft op het kritisch denken en niet zozeer het al dan niet gebruiken van een computer. 

Niet alleen de communicatievorm, ook de taal speelt een belangrijke rol in het succes, zo is 

het uit onderzoek bewezen dat studenten meer gemotiveerd zullen zijn wanneer ze met hun 

moedertaal aan de slag mogen gaan, in vergelijking met het werken in een ‘vreemde taal’ 

(Talib & Cheung, 2017). 

Doordat een app in het beste geval dagdagelijks wordt gebruikt, worden de studenten er ook 

vertrouwd mee, waardoor ze ook veel meer gemotiveerd zullen zijn (Lingnau et al., 2003). Dit 

wordt ook teruggevonden in het artikel van Henin et al. (2017), het gebruik van samenwerkende 

leeromgevingen zorgt ervoor dat de lerenden een positievere perceptie hebben over het 

gebruik van computer-supported leren. Degene die vertrouwd zijn met een specifieke 

computertool gaan zich meer focussen op de taak in plaats van af te dwalen, ook hebben ze 

meer aandacht voor hun peers. Ook de vooruitgang in hun schrijfvaardigheden, van enerzijds 

hun grammatica als anderzijds hun woordenschat, zorgt ervoor dat de studenten meer 

gemotiveerd zijn (Talib & Cheung, 2017). 

Bovendien gaven de studenten ook aan dat ze leren uit de sociale processen van bijvoorbeeld 

interactie en discussie met de hele groep, feedback geven op elkaars tekst en de hulp van hun 

leerkracht. Zo zouden ze niet alleen nieuwe ideeën en perspectieven opdoen, maar ook de 

samenhang van hun tekst zou verbeteren doordat de taal op een andere manier 

gerepresenteerd wordt (Ismail & Ramadhan, 2019; Talib & Cheung, 2017; Genlott & Grönlund, 

2013). Wat dan weer tegengesproken wordt in het onderzoek van zowel Talib & Cheung (2017) 

als Janssen et al. (2005), deze hebben namelijk aangetoond dat studenten samenwerkend 

schrijven niet zo appreciëren. Zo zouden ze problemen ondervinden van onenigheid en 

meningsverschillen die niet verenigbaar zijn (Talib & Cheung, 2017). De discussies zouden te 

verwarrend zijn, waardoor er teveel tijd gestoken wordt in het bereiken van een consensus, 

beslissingen nemen en taken voltooien (Janssen et al., 2005). Daarenboven zouden de 

leerlingen het samenwerken niet als positiever ervaren, ondanks dat ze meer zouden 

participeren en meer aandacht hadden voor de manier van sociale activiteiten te organiseren. 

Wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat ze weinig aandacht besteden aan het 

waarborgen van een positief groepsklimaat (Janssen et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vervolgens wordt er beweerd dat samenwerkend schrijven en schrijvend leren het gebruik van 

verschillende samenwerkingsvormen en instructievormen, interactie, motivatie en 

betrokkenheid vergemakkelijkt, door bijvoorbeeld groepsdiscussies met de hele klasgroep toe 

te voegen aan het lesgeven (Talib & Cheung, 2017, Henin et al., 2017; Genlott & Grönlund, 

2013). Hierdoor worden de leerlingen zéér actief betrokken en gaan ze zelf aan de slag gaan 

met leerstof. Zo wordt er gesproken van actieve verwerking van de stof, actief ‘leren’ wat 

algemeen als een zéér positief iets wordt gezien (Ismail & Ramadhan, 2019). 

Ten slotte hebben zowel zwakke leerlingen als sterke leerlingen baat bij samenwerkend 

schrijven, doordat ze van elkaar gaan leren, door onmiddellijk vragen te stellen aan elkaar en 

in dialoog te gaan met hun partner. Er is dus weldegelijk sprake van een gelijkwaardige 

verdeling in participatie tussen de verschillende groepsgenoten (Janssen et al., 2005). 

Bovendien gaat de sterkere leerling ook uit zichzelf advies geven aan de zwakkere leerling 

(Talib & Cheung, 2017; Lingnau et al., 2003; Genlott & Grönlund, 2013). 

 

Naast de aangehaalde voor- en nadelen, zijn er ook enkele randvoorwaarden waar aandacht 

aan moet besteed worden voordat men computer-supported collaborative writing wil gaan 

toepassen. Zo moet er eerst en vooral een goede mix van verschillende instructie- en 

samenwerkingsvormen zijn, in plaats van enkel het gebruik van technologie (Talib & Cheung, 

2017). 

 

Ook moet er gekeken worden naar het aantal studenten die samenwerken. Hier moet kritisch 

naar gekeken worden, het is namelijk bewezen dat het aantal samenwerkende leerlingen een 

invloed heeft op het al dan niet slagen van de ‘computer-supported collaborative writing taak’ 

(Talib & Cheung, 2017). Verder moet binnen de groepen ook gekeken worden naar de 

samenhang van de groep, beter samenwerkende en samenhangende groepjes zorgen voor 

een beter product, dit betekent een sterkere collaborative writing of schrijvend leren opdracht, 

met een betere inhoud (Abrahams, 2019). 

Zoals al eerder aangegeven is het dagelijks gebruik van een bepaalde app bevorderend voor 

de motivatie van de studenten. Dit is ook zo bij schrijvend leren, daarom is het enorm belangrijk 

om het gebruik ervan als een ‘gewoonte’ te zien, zo moet het ‘dagelijks’ aan bod komen om 

effect te hebben (Ismail & Ramadhan, 2019). Dit is mogelijk, doordat er vele verschillende 

soorten schrijftaken zijn, schrijftaken hoeven namelijk niet altijd lang te duren (Capacity Building 

Series, 2012). 

 

 Verder is de matching van de design van de taak, het programma/de software van het 

samenwerkend schrijven of schrijvend leren met de leerdoelen van belang om een zo groot 

mogelijke leerkans te creëren (Talib & Cheung, 2017; Henin et al., 2017). Zo moet de structuur 

en de vragen in de taak duidelijk zijn en aansluiten bij het niveau van de leerling om sociale en 

cognitieve ontwikkeling te bevorderen (Lingnau et al., 2003). 

Ook wordt het belangrijk geacht om rekening te houden met enkele die aan bod dienen te 

komen gedurende het ‘schrijvend leren proces’ (Capacity Building Series, 2012). Deze 

aspecten, waar rekening mee moet worden gehouden, worden in de literatuur als volgt 

opgesomd: doel en 

doelgroep, schrijftaal en taalvoorschriften, creatieve en kritische schrijfstijl, de ‘kracht’ van 

het schrijven, plannen en een draft opstellen, aanpassen, finale presentatie en algemene, 

duidelijke, correcte, precieze schrijftaal (Ontario Curriculum – Language, 2006, p. 12). 



 

 

 Praktijkvoorbeelden 

Er is reeds eerder onderzoek gedaan betreffende technologie in het begin van de 

eeuwwisseling, ookal lijkt technologie en innovatieve projecten een recent gegeven. Zo 

hebben Lingnau, Hoppe & Mannhaupt in 2003 een experiment uitgevoerd dat gebaseerd is 

op co-constructieve activiteiten in een echte werkomgeving in plaats van in een laboratorium. 

Het onderzoek bouwde verder op de computer geïntegreerde klassen (CiC1), waarbij ze een 

innovatief, gedeeld leermilieu ontworpen hebben door middel van aangepast meubilair, 

hardware en software. Dit zou niet alleen het vroeg leren ondersteunen, ook zou het de 

bruikbaarheid en sociale interactie bevorderen. 

Er werd een nieuwe, gebruiksvriendelijke app aangemaakt met de naam ‘T³’. Een Duitse 

klasgroep van 27 zes en zeven jarige kinderen en drie leerkrachten gingen hier dagelijks mee 

aan de slag. Het doel van de app was om leerlingen op een netwerkgerichte, samenwerkende 

en interactieve manier de eerste stappen van literaire vaardigheden, zoals lezen en schrijven 

te laten inoefenen. Hierbij creëert de leerkracht een leeromgeving, zorgen de studenten zelf 

voor structuur en organisatie en treedt de leerkracht waar nodig op als moderator. De T³ 

maakte het mogelijk om data te delen met anderen, te verplaatsen, verzenden, wissen of 

printen. Het grote voordeel is dat studenten op hun tempo kunnen werken en de voorkennis 

hierin kunnen betrekken. Zo kunnen ze beginnen met woorden of simpele zinnetjes te 

schrijven, afhankelijk van hun fase in de cognitieve ontwikkeling. 

Deze app was in staat om onmiddellijke feedback op het werk van de leerlingen te genereren. 

Bovendien waren er tussentijdse gesprekken met de leerkracht zodat hun ervaringen en 

vereisten in kaart gebracht konden worden (Lingnau et al., 2003). 

Het leren van schrijven en lezen zijn belangrijke vaardigheden die in het eerste leerjaar 

worden ingeoefend. Door de verandering naar een informatie samenleving, waarbij internet 

en andere technologie een belangrijke rol spelen, zijn deze vaardigheden nog belangrijker 

geworden. Echter beheersen niet alle studenten deze literaire vaardigheden voldoende, door 

bijvoorbeeld te weinig leerkrachten of te weinig tijd. Om dit sociale probleem te verbeteren 

hebben Genlott & Grönlund (2013) een nieuwe ICT methode ontwikkeld, namelijk Integrated 

Write to Learn (iWTR). 

Deze methode zorgt ervoor dat het leerproces van lezen en schrijven in 2 

ontwikkelingsprocessen verdeeld kan worden. In het eerste leerjaar focust men vooral op het 

lezen en ontcijferen van letters en hun klanken aan de hand van computers en de iWTR tool. 

Hierbij zijn voornamelijk de cognitieve aspecten van belang, zoals samen teksten schrijven, 

erover discussiëren en uiteindelijk herwerken met de klasgenoten en leerkracht zelf. Het leren 

schrijven met pen en papier, komt dan voornamelijk in het tweede leerjaar aan bod. De 

motorische vaardigheid zou eenvoudiger verlopen aangezien ze letters, woorden en hun 

klanken al gewoon zijn. 

De iWTR tool maakt niet alleen gebruik van actief schrijven en publiceren, maar zorgt daarnaast 

ook voor peer feedback van zowel leerkracht als klasgenoten, als directe feedback vanuit de 

tool op hun spelling. Vervolgens zorgt het delen van hun teksten, als sociale interactie, in een 

gezamenlijke Google doc er ook voor dat de leerlingen bewust zijn dat er een publiek is dat hun 

teksten leest en hierop reageert. Door de tool dagdagelijks te gebruiken en er feedback aan te 

koppelen, past het ook perfect binnen formatieve assessment (Genlott & Grönlund (2013). 

 



 

 

Conclusie 

Uit deze literatuurstudie kunnen we concluderen dat deze werkvormen als volgt omschreven 

kunnen worden. 

Het begrip schrijvend leren wordt gedefinieerd als: het verwerken van leerinhouden, waarbij 

het schrijven centraal staat en telkenmale wordt ingezet. Verder wordt onder samenwerkend 

schrijven het proces betreffende het in groepjes schrijven, om verschillende vaardigheden 

(verder) te ontwikkelen, verstaan. 

De evolutie van de afgelopen tien jaar, met de opkomst en vooruitgang van technologie 

heeft een significante invloed gehad op het samenwerkend schrijven. Verschillende 

werkvormen en technologieën worden hier tegenwoordig voor gebruikt, zoals bijvoorbeeld 

het gebruik van blogs, wiki’s, tablets, apps … 

Zo is de werkvorm computer supported collaborative writing ontstaan. Deze handelt over het 
combineren van hierboven beschreven collaborative writing en technologie, met de 
basis’gedachte’ 

betreffende het schrijvend leren. 

Betreffende deze werkvormen vind je verscheidene voordelen, nadelen en 

randvoorwaarden die uitvoerig besproken zijn binnen deze literatuurstudie. 

 



 

 

 

Probleemgestuurd onderwijs  
1. Inleiding 

2. Defininiëring 

 
Leren binnen probleemgestuurd onderwijs is sterk gericht op het werken met problemen om 
de leerstof te verwerken. Probleem gestuurd onderwijs onderscheidt zich van andere 
werkvormen doordat het zich afspeelt op mesoniveau. De werkvorm wordt bij voorkeur niet 
zomaar in enkele lesjes toegepast maar is een visie op onderwijs dat in het DNA van de school 
wordt opgenomen.  Opmerkelijk bij deze werkvorm is dat het probleem voorgelegd wordt aan 
de lerenden in het begin van het leerproces (Loyens, Kirschner & Paas, 2010). Aangezien de 
leerlingen nog geen enkele andere input krijgen van de instructieverantwoordelijke, moeten 
de leerlingen terugvallen op hun voorkennis. In een klein groepje moeten ze samenwerken 
om het probleem te begrijpen, te verklaren en/of op te lossen. Dit moeten ze doen door zelf 
op onderzoek te gaan naar interessante informatiebronnen die hen kunnen helpen. Ze 
plannen ook zelf hoe ze het leerproces vorm zullen geven om op een zo efficiënt mogelijke 
manier het probleem te begrijpen en eventueel op te lossen. (Valcke, 2018, pagina 478) 
 
Volgens Moust en Schmidt (1995) bestaat probleemgestuurd onderwijs uit vier componenten: 
werken in kleine groepen aan taken, thematisch interdisciplinair onderwijs, grote nadruk op 
vaardigheden en attitudevorming en voortgangstoetsen (Moust & Schmidt, 1995).  
 
Binnen van probleemgestuurd onderwijs vinden we drie belangrijke opvattignen rond 
onderwijs terug, die heel duidelijk te linken zijn met de leerthoeire constructivisme (Valcke, 
2018, pagina 478): student- of leerlinggerichtheid, samenwerkend leren en probleemgericht. 
(Heijne, 2000, pagina 13).   
 

1.1  Student- of leerlinggerichtheid  

 
De leerlinggerichtheid staat centraal in deze werkvorm. Omdat de leerling in deze werkvorm 
een grote verantwoordelijkheid krijgt. De lerende staat zelf in voor zijn leerproces. Hij bepaalt 
zelf, in samenwerking met medeleerlingen, welke leerinhouden ze nodig hebben om het 
probleem op te lossen en hoe ze die leerinhouden verkrijgen. Ze stellen dus met andere 
woorden zelf de leerdoelen op (Dolmans & Wolfhagen, 1994). De leerkracht houdt zich dus 
weinig tot niet bezig met kennisoverdracht. De leerkracht speelt een coachende rol en 
modereert. Vooral het stellen van kritische, stimulerende vragen is een belangrijke taak van 
de leerkracht (Moust & Schmidt, 1995).  De leerlingen moeten zelf kennis aanbrengen en die 
met elkaar bespreken (Landsmeer, s.d.).  
 

1.2  samenwerkend leren 

 
Een heel belangrijk element van probleemgestuurd onderwijs is dat het voor een groot stuk 
in groep gebeurt. Zo’n groep bestaat uit een klein aantal leerlingen en wordt een studiegroep 



 

 

genoemd. Deze groep komt een aantal keer bij elkaar tijdens ‘tutorial meetings’, om samen 
het probleem te bespreken, een traject uit te stippelen en het werk te verdelen.  
 
Door in die groepjes te werken, wordt er ook aan de interpersoonlijke competenties van de 
leerlingen gesleuteld, leren ze goed samen te werken, leren ze te discussiëren en tot een 
consensus te komen (Loyens, Kirschner & Paas, 2010).  
 
Dat groepsgewijs werken één van de belangrijkste kenmerken van probleemgestuurd 
onderswijs kan genoemd worden, bewijst een onderzoek van D. Dolmans en H.A.P. Wolfhagen 
uit 1994, waarin onderzocht werd wat het leergedrag het meeste stuurt binnen deze 
werkvorm. Daarin werden invloeden zoals literatuursuggesties doen, blokdoelstellingen 
definiëren, tutoren, lezingen, enzovoort onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de discussie 
in de studiegroep het leergedrag van de leerlingen, samen met blokdoelstellingen en 
literatuursuggesties, het meeste stuurt.  
 

1.3  Probleemgerichtheid  

 
In deze werkvorm is probleemgerichtheid uiteraard van essentieel belang. Het is het probleem 
dat de leerlingen moet motiveren om zelf op onderzoek uit te gaan. Het probleem moet 
aansluiten bij de leefwereld en de voorkennis van de leerlingen, zodat ze het min of meer 
zelfstandig kunnen begrijpen. Hun begrip van de motivatie is sterk afhankelijk van de 
levendigheid en concreetheid waarmee het probleem gepresenteerd wordt (Moust & 
Schmidt, 1996). Het kan daarbij helpen om multimediaal te werken. De problemen moeten zo 
dicht mogelijk bij de realiteit aansluiten.  
 

3. Oorsprong  

 
De methode is in ons Nederlands taalgebied voornamelijk ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit 
Limburg in 1974. Het was de faculteit geneeskunde die deze werkvorm voor het eerste breed 
invoerde in hun onderwijs (Moust & Schmidt, 1995). Zij haalden hun inspiratie bij een 
Canadese universiteit, McCaster University Medical School.  Maar probleemgestuurd 
onderwijs duikt al veel vroeger op in de wetenschappelijke literatuur. Charles Judd had het al 
over een sterkere focus op probleem oplossend denken en onderwijs dat vertrekt vanuit een 
probleem en onderzoek. Bruner ontwikkelde op zijn beurt de methode van ‘ontdekkend leren’ 
waarbij hij leerlingen confronteerde met problemen die ze moesten oplossen door in discussie 
te gaan. Dit noemen wij nu probleemgestuurd onderwijs (Moust & Schmidt, 1995). 

4. Wanneer en hoe in te zetten in het onderwijs  

 
Probleem gestuurd onderwijs kan elke keer dat je nieuwe leerstof aan de leerling aanbrengt 
ingezet worden. Je moet er wel de tijd voor nemen. Volgens Moust en Schmidt moet je er zes 
tot acht weken voor nemen waarbij je de leerlingen confronteert met een interdisciplinair 
uitgewerkt thema waarbij de leerlingen aan de hand van taken de leerinhoud leren kennen: 
discussietaken, studietaken, toepassingstaken, strategietaken en probleemtaken (Moust & 
Schmidt, 1995).  
 



 

 

De les(senreeks) wordt gestart door de leerlingen te confronteren met een breed 
praktijkprobleem in kleine groepjes. Het probleem moet de leerlingen motiveren. Het is daarom 
belangrijk dat het probleem aansluit bij de leefwereld van het doelpubliek (Landsmeer, s.d.). 
Daarna volgt de zevensprong. Dit zijn zeven stappen waarin het leerproces die de lerenden 
moeten doorlopen bij PBO wordt verdeeld. (Valcke, 2018) 

Stap 1: verhelderen onbekende termen 

Je moet er in deze stap voor zorgen dat iedereen alles begrijpt en dat iedereen op dezelfde 
manier naar het probleem kijkt. (Kat, 2005) De leerlingen kunnen daarbij gebruik maken van 
elkaars voorkennis of de termen die ze niet begrijpen opzoeken. (Moust & Schmidt, 1995) 
 
 

Stap 2: definieer het probleem/ de problemen 

In deze stap bepalen de leerlingen in hun studiegroep wat het belangrijkste centrale 
probleem is. Dit probleem zal een brug vormen tussen de voorkennis en nieuwe kennis die 
ze zullen verwerven. (Kat, 2005) 
 

Stap 3: brainstorm 

In deze brainstorm zullen de leerlingen het probleem voor het eerst analyseren. (Kat, 2005) 
Ze delen onder andere de voorkennis die ze hebben met elkaar. Die voorkennis gaat niet 
enkel over wat ze al op school hebben gezien. Ook informatie die ze kregen via de media, 
boeken, buitenschoolse interesses zijn van belang (Moust & Schmidt, 1995). De eerste 
ideeën over mogelijke oplossingen of verklaringen van het probleem worden gedeeld(Moust 
& Schmidt, 1995) 
 

Stap 4: Het uitdiepen van de ideeën 

In deze stap komt het eropaan om de ideeën die aan bod kwamen tijdens de brainstorm te 
ordenen en te clusteren. Je probeert oorzaken en gevolgen samen te voegen en/of je 
probeert mogelijke verklaringen te clusteren. Op die manier probeer je inzichten te krijgen in 
wat je al denkt te weten en wat onderzocht moet worden. (Moust & Schmidt, 1995) 
 

Stap 5: het formuleren van studiedoelen 

De leerlingen overleggen welke kennis uit stap 3 en 4 gebruikt kan worden om het 
praktijkprobleem te begrijpen en op te lossen. Uiteraard zal hun voorkennis niet voldoende 
zijn om het praktijkprobleem op te lossen. (Landsmeer, s.d.) De leerlingen bespreken welke 
nodige kennis ze niet hebben of waar ze het niet over eens zijn. (Moust & Schmidt, 1995) Ze 
formuleren doelen rond welke kennis ze extra nodig hebben en hoe ze die kennis zullen 
verzamelen. (Kat, 2005) 
 

Stap 6: zelfstudie  

De leerlingen werken in deze stap voor het eerst individueel. Ze doorzoeken bronnen en 
vatten de bruikbare informatie samen. (Kat, 2005) Ze raadplegen daarbij boeken, 
wetenschappelijke bronnen, docenten en uiteraard het internet. (Moust & Schmidt, 1995) 
Dit gebeurt meestal thuis, maar kan ook plaatsvinden in een open leercentrum op school. De 
studiefase hoeft zich niet te beperken tot het zoeken van literatuur. De leerlingen kunnen 
ook iemand interviewen om kennis op te bouwen. (Landsmeer, s.d.) 
 



 

 

Stap 7: rapporteer 

De leerlingen komen opnieuw samen om hun nieuwe informatie uit te wisselen. Deze 
informatie wordt kritisch geëvalueerd en besproken door de groep. (Kat, 2005) Opnieuw 
probeert de groep structuur te brengen in de nieuwe informatie. De nieuwe kennis wordt 
toegepast op de probleemtaak. (Moust & Schmidt, 1995) 
 

5. Voordelen 

 
PGO is een onderwijsbenadering die aansluit bij ‘leren leren’. Dat betekent dat het gebruikt 
kan worden om studenten voor te bereiden op de vaardigheden die ze nodig zullen hebben in 
hun toekomstige beroep. Later zullen ze immers allemaal steeds op de hoogte moeten zijn 
van de nieuwste kennis en inzichten. Daarom is het belangrijk dat onderwijs inzet op 
zelfwerkzaamheid door de nadruk te leggen op zelf identificeren, formuleren en oplossen van 
problemen (Van der Vleuten & Schuwirth, 2019). Deze zelfwerkzaamheid is een van de 
hoofddoelen van probleemgestuurd leren. Door hierop in te zetten, worden lerenden goed 
voorbereid op hun toekomstige professionele carrière, wat toch een belangrijk voordeel is  
(Dolfmans & Wolfhagen, 1994). 
 
Het onderzoek van Duran, Ibrohim, Sugiharto & Susilo (2019) toonde nog vele andere 
positieve invloeden aan die probleemgestuurd leren heeft. Zo verbetert het onder andere de 
ontwikkeling van de metacognitie van studenten (Van der Vleuten & Schuwirth, 2019) en de 
vaardigheid van studenten om argumenten te evalueren bij studenten met lagere 
academische vaardigheden. Deze bijkomende effecten van PGO naast het opdoen van kennis, 
is alsook een voordeel van de onderwijsmethode (Duran, Ibrohim, Siguharto, & Susilo, 2019). 
 

6. Nadelen 

 
Belangrijk in PGO is dat studenten zelf hun leerdoelen gaan formuleren en daardoor zelf 
richting gaan geven aan wat er nu net bestudeerd zal worden (Loyens, Kirschner, & Paas, 
2011). Dit doet bij veel leerkrachten en directies echter de vraag rijzen of studenten wel in 
staat zijn om zelf te bepalen wat al dan niet relevant is. De onderwijsinstelling blijft natuurlijk 
beschikken over een zekere verantwoordelijkheid over de kwaliteit van haar afgestudeerden. 
Dit kan dus als een nadeel gezien worden van PBO (Dolfmans & Wolfhagen, 1994). 
 
Een andere belangrijke bemerking is het feit dat de manier van evaluatie niet aansluit bij de 
principes van probleemgestuurd leren. Langs de ene kant is een kernprincipe van PGO dat 
lerenden zelf hun leerdoelen moeten kunnen bepalen en hun leren moeten kunnen 
zelfreguleren (Loyens, Kirschner, & Paas, 2011). Langs de andere kant moeten lerenden dan 
weer slagen voor testen die door leerkrachten zijn opgesteld (Van der Vleuten & Schuwirth, 
2019). Voor dit aspect in het leerproces wordt hen geen vertrouwen gegund. Dit bewijst dat 
er maar weinig vertrouwen wordt gegeven aan lerenden om zichzelf en hun vooruitgang te 
boordelen (Van der Vleuten & Schuwirth, 2019). 
 

7. Randvoorwaarden 

 



 

 

Een randvoorwaarde die een belangrijke invloed uitoefent op probleemgebaseerd leren, is de 
implementatie van technologie in de onderwijsmethode. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het 
integreren van media in deze methode zorgt voor meer significante effecten op cognitieve en 
affectieve vaardigheden van lerenden in vergelijking met de traditionele vorm van PGO (Fidan 
& Tuncel, 2019). 
 
Een andere belangrijke randvoorvoorwaarde, is het belang van de leerkracht als gids 
doorheen het proces van PGO. De studenten hebben nog steeds een actieve rol in hun eigen 
leerproces, maar daarbij blijft het belangrijk dat ze voldoende begeleiding en ondersteuning 
krijgen. Daarbij is natuurlijk ook belangrijk dat er per leerkracht niet te veel studenten zijn. 
Een leerkracht kan maar moeilijk twintig studenten telijkertijd ondersteunen. Hoe kleiner de 
verhouding tussen leerkracht en leerlingen , hoe beter de kwaliteit van de begeleiding is (Fidan 
& Tuncel, 2019). 
 
Zoals ook hierboven reeds vermeld werd, zijn leerlingen bij PGO aangewezen op hun 
voorkennis. Hun vertrekpunt is wat ze al weten van vroeger op school, maar dit kan ook gaan 
over kennis die ze al opgedaan hebben in hun dagelijkse leven door activiteiten, boeken en 
andere eigen interesses (Moust & Schmidt, 1995). 
 
Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat deze werkvorm moet worden ingevoerd op 
meso-niveau. Aangezien het interdisciplinair is en het leerproces enkele weken in beslag 
neemt is het niet iets dat één leerkracht kan beslissen te doen. Het moet gebeuren in 
samenspraak met collega’s en directie om het te laten slagen. Daarnaast stelt de werkvorm 
ook enkele eisen aan de infrastructuur op dat meso-niveau. Er moet een uitgebreide (online 
of fysieke) bibliotheek zijn om op bronnenonderzoek te kunnen gaan en er moet een plaats 
zijn voor de leerlingen om samen te komen. (Valcke, 2018) 

8. Praktijkvoorbeeld 

 
Een praktijkvoorbeeld dat beschreven wordt in de wetenschappelijke literatuur speelt zich af 
in de York Law School. Op deze school worden studenten opgedeeld in kleine klassen van 
maximum twaalf personen. Zo’n klas wordt een PBL sessie genoemd. Hierin worden aan de 
studenten verschillende problemen gepresenteerd. De kennis die hierin naar boven komt, 
wordt gerepresenteerd aan de hand van authentieke situaties met daarin twee of meer 
problemen met betrekking tot recht. Elke week doorloopt de PBL sessie een weekcyclus en 
worden er telkens nieuwe problemen voorgelegd. Tijdens de eerste samenkomst PBL-sessie 
volgen de studenten onder begeleiding van een PBL-tutor een voorgeschreven methode om 
tot een oplossing van het probleem te komen. Daarbij mogen de studenten gebruik maken 
van een interactief whiteboard om te brainstormen over oplossingsmogelijkheden en 
mogelijke uitkomsten. 
 
Vooraleer de tweede sessie plaatsvindt, is het de bedoeling dat de studenten individueel 
onderzoek doen om samen een discussie aan te gaan. Deze discussie moet vertrekken vanuit 
wetenschappelijke standpunten. Ook in dit proces van individueel onderzoek worden de 
studenten ondersteund door plenaire sessies met lesgevers, taken en andere zaken in de 
online leeromgeving (Gibbons, 2018). 
 
 



 

 

 
Jigsaw 
Oorsprong 
De jigsaw-methode werd ontwikkeld door Elliot Aronson in de jaren zeventig in de Verenigde 
Staten. Deze methode had als eerste doel de etnische spanningen te verminderen (Perkins & 
Tagler, 2011). Om deze spanningen te verminderen werd de jigsaw-methode 
geïmplementeerd waarbij de leerkracht niet meer gezien wordt als enige expert, maar de 
leerlingen worden ook expert. Door het invoeren van de jigsaw-methode creëerde Aronson 
een situatie van wederzijdse afhankelijkheid waar samenwerking, elkaar helpen, 
aanmoedigen en steunen vereist is om een individueel doel te behalen zoals goede cijfers of 
academisch presteren (Perkins & Tagler, 2011).  
Deze methode is gebaseerd op de contact hypothese van Allport (Allport, 1954). Deze 
theorie stelt dat contact tussen groepen onder bepaalde voorwaarden de vooroordelen in 
een diverse groep zullen verminderen. De eerste voorwaarde hiervoor is dat de groep moet 
samenwerken en dat ze als groep een gemeenschappelijk doel willen bereiken. Daarna 
wordt binnen de groep iedereen gezien als een expert. Ten derde mag er geen oppervlakkig 
contact zijn tussen de groepsleden. En als laatste moet er steun zijn van gezaghebbende 
figuren zoals een leerkracht of begeleider (Williams, 2004).  

Definiëring  
De jigsaw-methode is een coöperatieve didactische werkvorm, waarbij de klas verdeeld 
wordt in verschillende groepen. Coöperatief leren is een werkvorm waarbij lerenden moeten 
samenwerken, discussiëren, argumenteren, uitleg en informatie geven, etc. om een leertaak 
uit te kunnen voeren (Veenman, 2001). 
Waarbij de jigsaw-methode kenmerkend is dat elk lid van de groep afhankelijk is en moet 
samenwerken om het geheel van de leerstof te kunnen vatten (David & Tagler, 2011). Hierbij 
moet elke lerende expertise verwerven en deze expertise kunnen doorgeven aan de groep.  

Jigsaw hanteren  
De jigsaw-methode kan in vier fases opgedeeld worden om deze te gebruiken in educatieve 
settings. Hieronder worden de verschillende fases besproken. 
 
Fase 1: Starten in de jigsaw groep 
De leerlingen worden onderverdeeld in verschillende groepen. Elke leerling krijgt een deeltje 
uit een groter geheel van een bepaalde theorie. Op die manier bevatten alle leerlingen uit 
één groep samen de volledige theorie (Husian, Samad, & Wahab, 2013). 
 
Fase 2: de expertgroep 
De leerlingen uit de verschillende groepen met hetzelfde deeltje theorie komen samen in 
één groep, deze groep wordt de expertgroep genoemd. De expertgroepen werken samen 
om de theorie te begrijpen en te discussiëren. Om uiteindelijk hun deeltje theorie waarin elk 
groepslid expert is geworden, te kunnen onderwijzen aan hun jigsaw groep (Husian, Samad, 
& Wahab, 2013). Hierbij is het van belang dat in de expertgroep zowel de sterkere als 
zwakkere leerlingen samen zitten (Aronson & Patnoe, 1997). Daarnaast worden de groepen 



 

 

ook best verdeeld met een verscheidenheid aan etnische en raciale afkomst (Stephan, 1999; 
Stephan & Stephan, 2001).  
 
Fase 3: terug naar de jigsaw groep 
Nadat de leerlingen gediscussieerd hebben in de expertgroepen, keren ze terug naar de 
jigsaw groep. Daar legt elke leerling zijn onderdeel van de leerstof uit aan de andere 
leerlingen van zijn/haar groep. Op deze manier komt elke groep tot de gehele theorie. 
 
Fase 4: toetsing 
Om ervoor te zorgen dat elk lid van de groep zijn verantwoordelijkheid opneemt, wordt er 
een soort toets afgenomen waarbij het aandeel van elk groepslid meetelt. Dit om te 
voorkomen dat bepaalde leerlingen niet goed zouden meewerken in de groep (Husian, 
Samad, & Wahab, 2013). De manier van toetsing kan op veel verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een invulformulier, quiz, 
feedback op de taak etc. 

Voordelen en nadelen  
Bij de jigsaw-methode werden verschillende voor- en nadelen ondervonden die besproken 
werden in de literatuur en in het werkveld.  
 
Eén van de nadelen is dat het wel wat voorbereiding vraagt aan de leerkrachten. Zo moet er  
bijvoorbeeld voor materiaal gezorgd worden, de groepen moeten op voorhand ingedeeld 
worden, er moet nagedacht worden over de inrichting van het klaslokaal, etc. Ze moeten 
hier op voorhand wel wat tijd in steken om de les op een goede manier te kunnen laten 
verlopen (Keulen & Koster, 2006). 
In het onderzoek van Keulen en Koster werden er na de jigsaw lessen 
beoordelingsformulieren meegegeven aan de leerlingen. Daaruit bleek dat het gevoel van 
afhankelijkheid van de medestudenten als onprettig ervaren werd door de studenten. Dit 
gevoel werd veroorzaakt omdat de studenten geen kwaliteitscontrole hadden over de 
informatie die andere studenten overdragen (Keulen & Koster, 2006). 
 
De jigsaw-methode zorgt zowel voor samenwerking als de wederzijdse afhankelijkheid in 
haar poging om de harmonie tussen de groepen en het onderwijs te maximaliseren. De 
studenten in een klaslokaal worden gerangschikt in evenwichtige groepen op basis van ras, 
etniciteit, geslacht en academische vaardigheden. Elke student in elke jigsaw groep moet 
een uniek segment van de informatie leren, die hij/zij aan de andere leden van de jigsaw 
groep onderwijst. De leden van de jigsaw groep zijn dus afhankelijk van elkaar voor het 
verwerven van de samengestelde delen. Door de structuur van de situatie hebben de 
studenten gelijke status contacten, werken ze onderling afhankelijk (elk afhankelijk van de 
anderen om hun gewenste doelen te kunnen bereiken) en streven ze naar een 
gemeenschappelijk doel (Walker & Crogan 1998). 
Het zou ook zorgen voor een significante toename in de voorkeur voor hun groepsgenoten. 
De verschillende leden uit de groep hebben elkaar nodig om een stuk leerstof te kunnen 
beheersen. Doordat ze verplicht zijn om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen, kunnen 
er bepaalde vooroordelen weggewerkt worden en is er een toename in de voorkeur voor 
hun groepsgenoten. Daarnaast zou het ook zorgen voor een grotere toename van het 
zelfbeeld van de leerlingen. De leerlingen krijgen elk de verantwoordelijkheid om zich te 
verdiepen in een deel van de inhoud, hierdoor wordt er vertrouwen gegeven aan de 



 

 

capaciteiten van de leerlingen. Dit kan zorgen voor een positief effect op het zelfbeeld 
(Aronson & Patnou, 1997). Deze methode kan de motivatie van leerlingen verhogen en 
schoolmoeheid zelfs doen dalen. (Bonte, 2014). 
De leerlingen tonen aan dat ze iets liever naar school gaan in de klassen die gebruik maken 
van de jigsaw-methode, dan in de traditionele klaslokalen (Aronson & Gonzalez, 1988). 
De methode zou ook zorgen voor een vermindering van interindividuele competitie tussen 
de studenten. De leerlingen zijn wederzijds afhankelijke van elkaar en hebben elkaar nodig 
om de leerstof te kunnen begrijpen. Hierdoor kan er geen competitie zijn tussen de 
leerlingen onderling (Williams, 2004). 
Een vergelijkende studie over didactische werkvormen toont aan dat leerlingen binnen de 
jigsaw-methode een significant betere score behaalden dan leerlingen die andere methodes 
volgden (Jason, 2006). 

Randvoorwaarden 
Om de jigsaw-methode effectief te kunnen hanteren moet er rekening gehouden worden 
met een aantal randvoorwaarden. Hieronder worden deze randvoorwaarden opgesomd. 
 
Een mogelijke randvoorwaarde volgens Aronson en Patnou (1997) is dat de jigsaw-methode 
het best werkt wanneer groepen gebruik maken van materiaal dat op tekst gebaseerd is.  
Desondanks kan er ook met ander materiaal gewerkt worden dan teksten binnen de jigsaw-
methode zoals 3D-materiaal voor de lessen anatomie in het onderzoek van Oakes (2019). 
Daarnaast is het belangrijk dat alle groepen verrijkt worden door diversiteit in de leden van 
de groep. Zo moet men best groepen organiseren met leden van verschillende etnische en 
raciale afkomst (Stephan, 1999; Stephan & Stephan, 2001) en de groep moet zowel sterke 
als zwakke leerlingen bevatten die elkaar kunnen helpen (Aronson & Patnoe, 1997).  
Vervolgens is een test noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk lid uit de groep zich inzet 
voor de groepsactiviteit (Husian et al., 2013).  
Waar ook rekening mee moet gehouden worden is de leeftijd van de leerlingen. De methode 
vraagt minimale leesvaardigheid bij de leerlingen, dus wordt dit moeilijk voor leerlingen uit 
de eerste jaren van het lager onderwijs. De jigsaw-methode werkt zeer goed in middelbare 
scholen en instellingen voor hoger en volwassenenonderwijs. 
Ook moet er rekening gehouden worden met de grootte van de groep. Wanneer je met 
groepen gaat werken die kleiner zijn dan drie studenten zullen ze weinig van elkaar kunnen 
leren. Aan de andere kant zijn ook groepen van zeven of acht studenten niet zo effectief 
voor deze methode. Groepen van drie of vier leerlingen zouden ideaal zijn bij het gebruik 
van deze methode (Casteleyn, 2011-2012). 
Praktijkvoorbeeld(en) 
Jigsaw kan zowel in verschillende onderwijsvormen gebruikt worden als bij verschillende 
leeftijden. Hier wordt een fictief voorbeeld besproken waarbij jigsaw gebruikt kan worden.  
 
Het fictief voorbeeld gaat over het leren van verschillende levensbeschouwingen aan de 
leerlingen. De klas wordt in vijf groepen van bijvoorbeeld vier studenten verdeeld. Er 
moeten 4 levensbeschouwingen gekend worden (christendom, jodendom, islam en 
boeddhisme) en elke leerling per groep krijgt één levensbeschouwing toegewezen. 
Eerst zitten de leerlingen samen in de Jigsaw groepen en bestuderen de gegeven tekst. 
Vervolgens zitten de leerlingen samen in de expertgroepen en bespreken het toegewezen 
thema in hun groep. Wanneer iedereen zijn stuk leerstof goed beheerst gaan de leerlingen 
terug samen zitten in de Jigsaw groepen. Hier leggen ze elk hun deel van de theorie uit 



 

 

waardoor ze uiteindelijk allemaal een volledig beeld krijgen van de verschillende soorten 
levensbeschouwingen. Ten slotte is er een moment van toetsing, waar gekeken wordt of de 
leerlingen de theorie goed beheersen. Deze toetsing kan op vele verschillende manieren 
gebeuren. Hieronder staat een schematisch overzicht van dit praktijkvoorbeeld. 
 

 

 

 

 

Conclusie 
In deze methode wordt samengewerkt in verschillende groepen om een bepaald stuk 
leerstof te begrijpen. Elk lid wordt expert van een deel van de leerstof en onderwijst dit aan 
de rest van de groep. Op deze manier kunnen grote hoeveelheden leerstof op korte tijd 
verwerkt worden. Over het algemeen is dit een goede en effectieve methode voor 
samenwerkend leren. Wel vraagt het veel tijd en voorbereiding voor de 
instructieverantwoordelijke. Daarnaast beoordelen leerlingen de methode soms minder 
goed, omdat er geen kwaliteitscontrole is over de inhoud die andere studenten inbrengen in 
de groep. 
Oorspronkelijk was het doel van deze methode om de etnische spanningen en vooroordelen 
te doen dalen. Momenteel ligt de focus in onderzoek vooral op de effectiviteit van de 
methode. 

 

 

Toetsing

De leerlingen krijgen een quiz over de verschillende levensbeschouwingen

Terug naar jigsaw groepen

Elke leerling legt de levensbeschouwing die hem/haar werd toegewezen uit aan de rest van de groep

Expertgroepen

Alle studenten met hetzelfde onderwerp komen samen en bespreken de levensbeschouwing

Jigsaw groepen

Elke student krijgt een levensbeschouwing toegewezen en doorlopen zelfstandig de tekst

Onderwerp: levensbeschouwingen

christendom islam jodendom boeddhisme 



 

 

 

 

Productive Failure 
Wat is ‘Productive Failure’?   
 
‘Productive Failure’ is een van de vele werkvormen die leeractiviteit uitlokt om bepaalde 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken. De werkvorm creëert mogelijkheden voor 

leerlingen om representaties en oplossingsmethoden te genereren en te verkennen. Hierdoor 

kunnen leerlingen complexe, nieuwe problemen oplossen (Kapur, 2017). De leerling doet 

tijdens het leerproces beroep op zijn voorkennis om mogelijke oplossingen te bedenken voor 

de complexe, nieuwe problemen. Dergelijk proces kan aanvankelijk leiden tot falen. Het is 

mogelijk dat de leerlingen niet vanaf het begin de juiste oplossing kunnen vinden en 

ontdekken. Bijgevolg is het een proces van trial-and-error (Kapur, 2017; Wouda, 2017). Het 

falen heeft uiteindelijk een verborgenheid die relevant is voor het diep leren. Bovendien 

kunnen leerlingen tijdens het proces van elkaar leren door oplossingen met elkaar te 

vergelijken. Daarna selecteren ze de beste oplossing(en) en komen tot een compromis. Pas na 

de probleemoplossende activiteit gaat de leerkracht het correcte antwoord introduceren en 

het onderliggende concept uitleggen (Kapur, 2010).  

‘Productive Failure’ gaat dus over een tweeledig proces waarbij leerlingen in de eerste fase 

zelf actief oplossingsmethoden genereren en exploreren. In de 2de fase volgt een instructie 

gegeven door de leerkracht waarbij leerlingen bepaalde inzichten samenvoegen tot kennis 

(Kapur, 2017). Het tweeledig proces is gevisualiseerd in afbeelding 1.  

 

 

Afbeelding 1: ‘Productive Failure’ is een tweeledig proces (Kapur, 2017)  

 

De werkvorm ‘Productive Failure’ is effectief want het verplicht leerlingen om zelf eerst na te 

denken over strategieën om complexe problemen op te lossen. Meestal lukt dit niet 

onmiddellijk. Het is een proces van worstelen met de leerstof, fouten maken en toch proberen 

doorzetten (Kapur, Dickson, & Yhing, 2009). Mensen leren beter wanneer ze ergens actief mee 

bezig zijn (Priesnitz, 2019). Het zelf maken van fouten blijkt dus goed te zijn om leerstof snel 

te begrijpen. Door met een probleem bezig te zijn doe je inzichten op en ben je actief aan het 

leren. Bij ‘Productive Failure’ is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin fouten 



 

 

maken mag. De focus ligt op het proces van onderzoeken en uitproberen wat werkt en wat 

niet, en minder op het product (Wouda, 2017).  

1.1. Oorsprong 

‘Productive Failure’ is afgeleid van het werk van VanLehn (1988) genaamd ‘Impasse-Driven 

Learning’. Men stelde in deze vorm van leren vast dat leerlingen tijdens het oplossen van een 

probleem vaak te maken krijgen met een onoplosbaar feit, waarvan ze niet weten hoe ze het 

moeten aanpakken. Wanneer de lerenden alleen werken, proberen ze de moeilijkheid vooral 

te ontwijken door een oplossing te vinden die vaak niet correct is. Daarom kan het interessant 

zijn om de instructie aan de lerende af te stemmen op de moeilijkheden die ervaren worden 

tijdens het oplossen (VanLehn, 1988; Van Damme, 2018). Hierin kan men ‘Productive Failure’ 

herkennen. In beide vormen is er eerst een moment waarin de lerende zelf op zoek gaat naar 

oplossingsmethoden die al dan niet succesvol zijn. Tijdens die zoektocht kunnen er 

moeilijkheden optreden. De lerende zoekt binnen zijn of haar kunnen naar een manier om 

toch een oplossing te vinden voor het probleem. Het is dan aan de daaropvolgende instructie 

om de moeilijkheden helder te maken zodat het probleem op een juiste manier opgelost kan 

worden.  

Daarnaast wordt het belang van falen ook teruggevonden in de theorie van Piaget over 

cognitieve ontwikkeling. In die theorie omvat het leren twee cognitieve processen: assimilatie 

en accommodatie. Falen kan men terugvinden in de vorm van verstoringen die plaatsvinden 

tijdens deze processen (Tawfik, Rong, & Choi, 2015). De verstoringen zijn fundamenteel voor 

het leerproces omdat ze huidige cognitieve equilibratie verstoren en leiden tot onevenwicht. 

Re-equilibratie zal erop volgen en uiteindelijk zal het evenwicht terug hersteld worden 

(Verheij & van Doorn, 2008). Het cognitief onevenwicht is een heel belangrijk element voor 

het leren. Het zorgt ervoor dat een individu verder moet gaan dan zijn/haar huidige 

redenering. Dat komt omdat het individu niet beschikt over voldoende uitgebreide schema’s 

om de nieuwe informatie aan te koppelen. Na een onevenwicht zal er door re-equilibratie een 

sterker evenwicht gevormd worden met uitgebreide schema’s. Na het plaatsvinden van 

verstoringen of het falen zal een lerende betere cognitieve schematische structuren bezitten 

(Tawfik, Rong, & Choi, 2015). 

Ten slotte wordt ‘Productive Failure’ ook vaak vergeleken met ‘Directe Instructie’. ‘Directe 

Instructie’ is ook een werkvorm en staat tegenover ‘Productive Failure’. Bij deze werkvorm, 

ontstaan in de jaren 60, staat de instructieverantwoordelijke centraal (Tarver, 1999). 

Efficiënte instructie, waarbij er meer bereikt wordt in minder tijd, wordt nagestreefd. Er wordt 

eerst instructie gegeven rond de regel of oplossingsstrategie en pas daarna volgen oefeningen 

(Valcke, 2018). Merk op dat dit een omgekeerde manier is van werken vergeleken met 

‘Productive Failure’. Vroeger was ‘Directe Instructie’ enorm populair in het onderwijs. Uit 

onderzoek bleek echter dat het niet altijd de beste werkvorm is, want het leerrendement is 

niet altijd hoog bij ‘Directe Instructie’. Er ontstonden verschillende andere werkvormen, 



 

 

waaronder ‘Productive Failure’, die effectiever blijken voor de leerresultaten (Valcke, 2018; 

Adams & Engelmann, 1996).  

1.2. Wanneer en hoe Productive Failure inzetten in het onderwijs? 
 
Een groot aandeel van de leerkrachten biedt bij het aanreiken van nieuwe leerstof heel wat 

ondersteuning en structuur onder de vorm van vragen en uitleg (Kapur, 2018). Echter is het 

ook mogelijk om de werkvorm ‘Productive Failure’ te gebruiken om nieuwe leerstof te 

introduceren. Deze werkvorm bestaat dus uit een tweeledig proces dat duidelijk te zien is 

tijdens de les. Ten eerste moeten de lerenden zelf aan de slag met complexe problemen. Over 

deze leerstof hebben ze al enige voorkennis, echter zullen de meesten geen oplossing vinden 

en dus falen. Ten tweede geeft de leerkracht pas nadien instructie en meer uitleg (Kapur, 

2017). 

 

Deze werkvorm is bijvoorbeeld geschikt voor wiskundige problemen. Indien de werkvorm 

vergeleken wordt met ‘Directe Instructie’, blijkt dat het toepassen van ‘Productive Failure’ 

zorgt voor een betere kennis van de leerstof en een beter vermogen om wiskundige 

problemen op te lossen (Kapur & Bielaczyc, 2012).  

 

Daarnaast blijkt dat ‘Productive Failure’ ook effectief is wanneer leerlingen relevante 

problemen moeten oplossen die toepasbaar zijn op nieuwe leerstof (Kapur & Bielaczyc, 2012). 

Deze leerstof moet nog niet beheerst zijn, wel is het nodig dat er enige voorkennis is (Loibl & 

Leuders, 2019). Bovendien moet er voor deze werkvorm een klasklimaat gecreëerd worden 

waarin fouten maken toegestaan is (Brands, 2015). 

 

‘Productive Failure’ is dus het best toepasbaar op leerstof waarin er problemen kunnen 

geformuleerd worden die kunnen leiden tot verschillende resultaten. Hierbij moeten de 

leerlingen dan ook kunnen vastlopen tijdens het oplossen (Brands, 2015). Dit soort problemen 

is voornamelijk terug te vinden in de wetenschappen en de wiskunde. Deze werkvorm is dan 

ook niet geschikt voor alle leerstof. 

 

1.3. Voordelen  
 
‘Productive Failure’ kent verschillende voordelen. Ten eerste kan er uit onderzoek gehaald 

worden dat het zorgt voor activatie van voorkennis (Kapur, 2013). Vervolgens is er ook te zien 

dat bij ‘Productive Failure’ meer verbanden worden gelegd tussen kennis. Het versterkt dan 

ook de conceptuele kennis (Song & Kapur, 2017). 

 

Door het oplossen van uitdagende problemen die meestal foutief beantwoord worden 

bekomt men bovendien dat de angst om te falen kleiner wordt (Chowrira et al., 2019). 

Daarnaast worden studenten uiteindelijk ook zelfverzekerder en gewilliger bij het oplossen 



 

 

van de vragen. Hierbij zullen ze ook op zoek gaan naar de meest optimale manieren om tot 

een oplossing te komen. Het ‘Productive Failure’-design is gaandeweg dan ook bevorderend 

voor probleemoplossende vaardigheden (Song & Kapur, 2017).  

 

Vervolgens zorgt de werkvorm er ook voor dat studenten niet de foute zekerheid hebben dat 

het onderwerp al begrepen is. Het maakt duidelijk wat er nog niet gekend is (Meyer, 2015). 

Tenslotte kan het ervaren van moeilijkheden bij het oplossen van een probleem ervoor zorgen 

dat er een hoger doorzettingsvermogen ontstaat (Meyer, 2015).  

 

1.4. Nadelen en randvoorwaarden  
 
Het is belangrijk om te weten dat bij de invoering van het ‘Productive Failure’-design dit 

toegepast wordt op de juiste leerstof. Dit design is namelijk niet geschikt voor alle leerstof 

(Jacoby, 1978; McDaniel & Schlager, 1990). Daarenboven moet er ook een minimaal begrip 

zijn van het onderwerp waarover het gaat (Loibl & Leuders, 2019). Indien dit er niet is zal het 

niet voordelig zijn om via deze werkvorm te werken.  

 

Bij het gebruik van Productive Failure is er zeker nood aan feedback die snel en regelmatig is 

(Wouda, 2017). Op die manier worden de lerenden gestimuleerd en wordt er bevestigd of ze 

al dan niet juist bezig zijn (Wouda, 2017). Aansluitend moet de leerkracht de lerende 

ondersteunen, zeker indien die vastloopt. De instructieverantwoordelijke doet dit aan de 

hand van scaffolding; de lerende stimuleren om zelfstandig stappen te maken in het leren 

(Wouda, 2017).  

 

Het blijkt dat na het gebruik van ‘Productive Failure’ de angst om te falen bij studenten kleiner 

wordt (Chowrira et al., 2019). Echter is er wel op te merken dat de studenten aanvankelijk een 

laag zelfvertrouwen hebben (Kapur, 2009). Daarbij is het ook belangrijk dat er een context 

wordt gecreëerd waarin het aanvaardbaar is dat er fouten worden gemaakt. Op deze manier 

wordt er duidelijk gemaakt dat het maken van fouten deel zijn van het leerproces (Brands, 

2015). 

 

1.5. Praktijkvoorbeeld(en) 
 
In het onderzoek van Kapur (2010) wordt een voorbeeld gegeven van Productive Failure in 

wiskunde. Leerlingen van het 7de jaar secundair onderwijs in Singapore worden 

onderverdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een klassiek hoorcollege, de andere 

kreeg een complex wiskundig probleem dat in kleine groepen moest opgelost worden. In deze 

conditie kregen de leerlingen geen hoorcollege of enige ondersteuning tot het einde. Dit 

complex probleem kan beschouwd worden als een realistisch vraagstuk (Kapur, 2010, p. 547). 

De tweede groep kreeg dus les aan de hand van de werkvorm Productive Failure.  



 

 

 
 
 

1.6. Conclusie  
 
‘Productive Failure’ is een werkvorm die bestaat uit een 2-ledig proces. Eerst gaan studenten 

zelf op zoek naar oplossingen, waarna een instructie volgt van de leerkracht (Kapur, 2017). 

Studenten proberen op zoek te gaan naar oplossingen aan de hand van een proces van trial-

and-error (Kapur, 2017; Wouda, 2017). Hierbij staat dus centraal dat er geleerd wordt uit de 

fouten. Deze werkvorm kent verschillende voordelen, echter is het belangrijk om met enkele 

zaken rekening te houden. Zo is ‘Productive Failure’ bijvoorbeeld niet toepasbaar op alle 

leerstof en moet er een veilig klasklimaat gecreëerd worden (Jacoby, 1978; McDaniel & 

Schlager, 1990).  
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