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Samen leren
samenwerken!
Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in
het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar
door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door
te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te
zijn, te onderzoeken en creëren!
Samenwerkend leren
Samenwerkend leren stond al een paar jaar hoog
op de agenda bij de openbare basisschool De
Wateringe in Hellevoetsluis. Vanuit de metastudies
van Marzano (2003) en Hattie (2009) die duidelijk
aantonen dat samenwerkend leren een zeer
effectieve onderwijsstrategie is en vanwege de wens
het woordenschatonderwijs te verbeteren, is de school
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een veranderingstraject gestart om beide vorm
te geven. Inmiddels is samenwerkend leren niet
meer weg te denken. Dagelijks staat dit op het
programma, eerst alleen in de woordenschatlessen,
maar door het succes hierbij gingen de collega’s al
snel met coöperatieve werkvormen bij andere vakken
aan de slag.

Wat ligt aan dit succes ten grondslag?
Wanneer je een verandering binnen je team wilt
realiseren, is het volgens ons belangrijk om ervoor
te zorgen dat teamleden eigenaar zijn van deze
verandering en zeggenschap hebben over hun eigen
ontwikkeling. Geef daarbij ruimte aan verschillen:
waar de ene collega al begonnen is met uitproberen,
wacht de ander nog even tot ze het gevoel heeft
het ook aan te kunnen. Vaak willen teams eerst
een besluit nemen, dan afspraken maken om er
vervolgens al dan niet mee aan de slag te gaan.
Wanneer je eerst een onderzoeksfase inlast waarin
met elkaar onderzocht wordt of deze ontwikkeling
passend is bij jullie school en een antwoord is op
wat je wilt realiseren, ontstaat op basis van positieve
ervaringen bijna vanzelf de behoefte om nadere
afspraken te maken. Werken vanuit een gezamenlijk
doel en de mindset dat verschillen er mogen zijn,
werkt zowel positief voor leerkrachten als voor
kinderen. Met behulp van samenwerkend leren heb je
meer ruimte om tegemoet te komen aan verschillen.
Door bij elkaar passende of elkaar aanvullende
duo’s aan de slag te laten gaan met coöperatieve
werkvormen, zijn alle kinderen actief aan het leren.
Kinderen actief betrokken
Met name het actief betrekken van de leerlingen bij
de lessen zorgde op de Wateringe dat leerkrachten
enthousiast werden. Zij zagen dat de kinderen zich
anders gingen gedragen, zich meer open stelden en
nieuwsgieriger werden. Er was minder afhaakgedrag
en er waren minder correcties nodig van de
leerkracht! Met name de jonge leerlingen maakten
een sprong in hun ontwikkeling. Zowel in de taal- en
spelontwikkeling, maar zeer zeker ook in hun sociaal
emotionele ontwikkeling. Onlangs was er een groep
leerlingen op excursie naar een museum. Bijzonder

was het dat de school complimenten kreeg over de
leergierigheid van de groep. Ze vielen positief op
door de vele vragen die ze stelden. Ook maakten de
medewerkers van het museum niet vaak mee dat
leerlingen hen uit zichzelf bedankten voor het bezoek.
Op zo’n moment zie je de voor de school belangrijke
waarden ‘respect’ en ‘eigenaarschap’ goed terug!
Dat wat goed gaat groter maken
In zo’n onderzoeksfase is er ruimte voor initiatieven
en experimenteren. Als schoolleider of IB’er is het
belangrijk dat er door jou gezien wordt wat er gebeurt
in de school en dat er gelegenheid is om elkaar te
inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Het delen
van foto’s en filmpjes tijdens teambijeenkomsten
werkte op de Wateringe heel motiverend. Er was
veel waardering over en weer en er werd met en
van elkaar geleerd. Wanneer je op deze manier
samenwerkt, geeft dit goed zicht op het gezamenlijke
proces. Er ontstaat inzicht in wat goed werkt en wat
niet bij deze groep leerlingen. Daarnaast ontstaat
er behoefte om als team bepaalde basisafspraken
te maken. Op die manier word een doorgaande lijn
binnen de school neergezet met daarin een opbouw
in doelen op het gebied van samenwerkend leren.
Begeleiden met feedback
Naast het delen van mooie voorbeelden is aandacht
voor ondersteuning in de praktijk belangrijk. Wij
observeerden lessen en hadden veel gesprekken met
leerkrachten om samen met hen mee te denken en
op zoek te gaan naar mogelijkheden. Een belangrijk
aspect bij het op deze manier vormgeven van een
ontwikkeltraject is dat het geven van feedback op
zowel inhoud als proces vanzelfsprekend is. Drie
vragen staan hierbij centraal Je kunt ze zowel op
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teamniveau, als voor individuele leerkrachten
gebruiken. Ook zijn ze goed te gebruiken in het
geven van feedback aan je groep of aan individuele
kinderen’

Waar werken we naartoe?
Bevestigen wat er al goed gaat.
Hoe gaat het tot nu toe?
Kritisch bevragen als vriend.
En hoe nu verder?
Constructief samen nieuwe doelen bepalen.

Samen leren samenwerken
Bij samenwerkend leren moeten kinderen leerstof
onder woorden brengen, elkaar vragen stellen, zaken
uitleggen aan elkaar, elkaar feedback geven maar
ook feedback ontvangen, conflicten oplossen etc.
(Marzano & Miedema, 2014). Dit alles zorgt ervoor
dat kinderen beter reflecteren op hun leerproces
en dat zij beter contact hebben met elkaar,
waardoor de onderlinge acceptatie wordt vergroot.
Wanneer je dit vergelijkt met de wijze waarop het
invoeringstraject is vormgegeven zie je heel veel
overeenkomsten. Wat goed is voor de leerlingen, is
ook goed voor de collega’s!

Nationaal Congres Onderwijs en Jeugdhulp
2 juni 2016
Samen kom je verder
De Wateringe is een school die het belangrijk vindt
om kwaliteit te leveren. Wanneer je merkt dat
iets goed werkt, is het belangrijk om dit te blijven
doen. Dat gaat niet vanzelf. Om lerend te zijn en te
blijven is de IB’er wekelijks in de groepen te vinden
voor een korte observatie en feedbackgesprek. Ook
tijdens de groepsbesprekingen met haar wordt er
veel over de kwaliteit van het primaire proces in de
groep gesproken. Als volgende stap gaat het team
van de Wateringe zich oriënteren op professionele
leergemeenschappen. Wat begon als het verbeteren
van het woordenschatonderwijs via samenwerkend
leren, ontwikkelt gestaag door. Niet voor niets
is samenwerken een belangrijke 21eeeuwse
vaardigheid: door jouw kennis te verbinden met
de kennis van een ander kun je nieuwe kennis
ontwikkelen.

SAMENVATTING
geldt zowel voor leerkrachten alss leerlingen
geld
leerlingen.
Samenwerkend leren is een bewezen
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doel jullie hebben
Bepaal vooraf met de directie welk
met leren samenwerken.
om te onderzoeken
Neem met elkaar tijd en ruimte
en te experimenteren.
succeservaringen
Zie wat er gebeurt en zorg dat
worden gedeeld in het team. denk mee, stel
Wees betrokken in het proces:
vragen en geef feedback.
verschillen!
Doe het samen en geef ruimte aan

worden en concreet aan de slag
Van samenwerken naar samen ontwikkelen. In een dag geïnspireerd
Tijd 10.00 – 16.30 uur. Jaarbeurs Utrecht.
kunnen met het verbinden van onderwijs en jeugdhulp!
Kosten €195. Info: www.ojcongres.nl

ICT (tweedaagse)
Beleid en implementatie compenserende dyslexie24 juni 2016

€425. Info: www.leximaacademie.nl

Tijd 9.30 – 16.00 uur. Kantorenpark Princenhof, Leusden. Kosten

buitengewoon effectief
Summerschool: Timemanagement volgens Covey:
door de ‘5 choices’
24 augustus 2016
www.cps.nl/academie
Tijd 10.00 – 16.00 uur. CPS, Amersfoort. Kosten €369. Info:

Aankondiging: Versnellen met de hele klas
september 2016

kinderen.
Studiedag over versneld onderwijsaanbod voor kansrijke
res
Info: www.medilexonderwijs.nl/aankondiging/versnellen/cong

Cursus Oplossingsgericht Werken
Startdata: 19 september & 22 september

Kosten tot 31 mei 2016:
Tijd 10.00 – 13.00 uur. Cursusreeksen in Den Haag en Utrecht.
ngsgerichtwerken/
€595 daarna €795. Info: www.instondo-academy.nl/oplossi

Door samen te werken bereik je meer:
eer: dit
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Dit mag je niet missen

effe
effectieve onderwijsstrategie. Wanneer je
same
samenwerkend wilt leren, vraagt dit om
een proces van veel samenwerken in je
team
team. Als IB’er kan je hier een mooie rol
in h
hebben. Ruimte voor experimenteren,
succ
successen delen, feedback geven en
ontv
ontvangen dragen bij aan actieve
betr
betrokkenheid waardoor samenwerkend
leren mogelijk wordt.
lere

Driedaagse Cursus voor de tandem: directeur en IB’er
& 3 november
Startdata: 20 september, 22 september, 18 oktober
Tijd: 10.00 – 17.00 uur. Cursussen vinden plaats in Rotterdam,
as
Kosten €1295. Info: www.instondo-academy.nl/bobma

Zwolle, Roermond en Hoorn.

Jaarcongres finance in het onderwijs
11 oktober 2016

einhetonderwijs.nl
Congrescentrum Spant!, Bussum. Kosten €295. Info: www.financ

5 jaar Week van de Intern Begeleider 2016
r 2016
1 november, 7 november, 15 november & 22 novembe

jubileum zullen wij niet ongemerkt voorbij
In 2016 bestaat de Week van de Intern Begeleider 5 jaar. Dit
Utrecht, Eindhoven. Kosten €125.
laten gaan! Tijd 10.00 – 16.00 uur. Locaties Den Haag, Zwolle,
Info: www.tibweek.nl

Congres HRM en het onderwijs
29 november 2016
CKC Seminars. Locatie: Congrescentrum Spant, Bussum. Kosten

€295. Info: www.hrmenhetonderwijs.nl
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