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Alle lange tijd ben ik
geboeid door de 
vraag:



Hoe komt het dat in de éne groep…



… samenwerking
goed verloopt, en in 
de andere…



… helemaal niet?!
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Samenwerkend leren

“Samenwerkend leren omvat (onderwijs)leersituaties
waarin de lerende, in interactie met één of meerdere 
leerlingen en onder gedeelde verantwoordelijkheid, 
een leer- of probleemtaak uitvoert met een 
gemeenschappelijk doel of eindproduct”. 

Erkens, 

Kirschner 

& Janssen 

(2009)



Effectiviteit? Wat zeggen recente meta-analyses?
Studie Context ES

Chen, Wang, Kirschner & Tsai (2018) Computerondersteund 
samenwerkend leren

Kennis: g = +0.42
Vaardigheden: g = +0.64

Warfa (2016) Scheikunde Kennis & vaardigheden: g = +0.68

Capar & Tarim (2015) Wiskunde Kennis: d = +0.59

Pai, Sears & Maeda (2015) PO t/m HO Transfer: g = +0.30

Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, 
Cascallar & Dochy (2013)

PO t/m HO Kennis & vaardigheden:  g = +0.54

Roseth, Johnson & Johnson (2008) Onderbouw VO Kennis & vaardigheden: g = +0.55
Positieve relaties met medelln: g = 
+0.42

Ginsburg-Block, Rohrbeck & 
Fantuzzo (2006)

Basisonderwijs Kennis & vaardigheden: g = +0.48
Sociale vaardigheden: g = +0.52



Wat zegt het gemiddelde effect eigenlijk?

Variabele Vergelijking

Vakgebied, 
domein

STEM > Taal

Onderwijsniveau PO > VO
Taakcomplexiteit Complex > Eenvoudig
Implementatie Getrouw > Niet getrouw
Afhankelijkheid Afhankelijkheid > Geen 

afhankelijkheid

• “Bijna niets werkt altijd in het 
onderwijs”

• Is spreiding te verklaren?



ES = 0.30 – 0.68

? ?



Samenwerkend leren

“Samenwerkend leren omvat (onderwijs)leersituaties
waarin de lerende, in INTERACTIE met één of 
meerdere leerlingen en onder gedeelde 
verantwoordelijkheid, een leer- of probleemtaak 
uitvoert met een gemeenschappelijk doel of 
eindproduct”. 

Erkens, 

Kirschner 

& Janssen 

(2009)
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Wat zit er in die “black box”?

• Interactie tussen leerlingen.

• Veronderstelling samenwerkend leren: er wordt 
geleerd wanneer interactie van hoge kwaliteit is.

• Wat bepaalt productiviteit?

• Praten over de inhoud

• Elaboratie, oftewel diepe verwerking



Het is A!

Elaboratie en samenwerkend leren

• Uitleg geven draagt bij aan elaboratieve, diepe 
verwerking door o.a.:

• Eigen kennis activeren.

• In eigen woorden verwoorden.

• Verplaatsen in de ander.

• Voorbeelden bedenken.

• Niet alle uitleg is even leerzaam

Het is A, 
want…



Begeleiden van 
samenwerking
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Begeleiden van samenwerking

1. Vooraf

2. Tijdens

3. Na afloop



Vooraf: Groepen maken

• Maak zélf de groepsindeling.

• Zo kun je zorgen voor een evenwichtige samenstelling.
• Wat zijn relevante kenmerken?

• Wanneer leerlingen zelf groepen maken, functioneren 
deze groepen minder goed.



Vooraf: Welke opdracht?

• Zorg voor voldoende complexiteit.
• Geen opdracht die ook individueel te maken is

• Zorg voor afhankelijkheid tussen groepsleden

• Sta stil bij je verwachtingen ten aanzien van productieve 
samenwerking.

• Beheersen leerlingen de benodigde sociale vaardigheden?
• Geef anders ook een sociaal doel mee.



Complexe taken – cognitive load theory

1. Samenwerkingsvoordeel (collective working memory):
– Complexiteit en informatieverwerking verdelen over 

groepsleden.
– Draagt bij aan leerproces.

2. Samenwerkings“nadeel” (transaction costs):
– Overleg, afstemming, coördinatie nodig.
– Leidt soms af van het leerproces.

3. Bij complexe taken, die niet door één leerling gedaan 
kunnen worden, wegen voordelen op tegen nadelen. Janssen & 

Kirschner, 

2020



Afhankelijkheid

• Leerlingen krijgen 
complementaire rollen
(vragensteller, verduidelijker, 
voorspeller, samenvatter)

• Leerlingen krijgen delen 
van benodigde 
informatie.

• Complexe taak (evt. 
onder tijdsdruk).



Vooraf: In welke fase van de les?

1. Terugblik, voorkennis activeren
2. Oriëntatie
3. Instructie
4. Begeleide inoefening
5. Zelfstandige verwerking
6. Evaluatie
7. Terug- en vooruitblik



Tijdens

• Doelen: Gaat het voornamelijk over de inhoud?

• Manieren: Is er sprake van elaboratie?
• Vragen om uitleg
• Argumenten geven
• Uitleggen

• Wees een voorbeeld.
• Doe voor wat je verwacht van leerlingen
• Leerlingen nemen je manier van interacteren over

• Bouw tijd in voor reflectie en evaluatie.

• Bied hulpmiddelen en ondersteuning.



Hulpmiddelen
en onder-
steuning



Hulpmiddelen
en onder-
steuning



Na afloop

• Stimuleer peer evaluatie 
en reflectie.

• Laat leerlingen 
(anoniem) elkaar 
evalueren.

• Reflecteren op 
evaluaties:

• Waar ben ik al goed in?
• Wat is voor mij de 

belangrijkste tip?
• Wat ga ik voortaan 

anders doen?



Samengevat

1. Het begint bij de samenwerkingsopdracht: 
Complexiteit en afhankelijkheid.

2. Je kunt groepsleden ondersteunen bij de 
samenwerking. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen 
voorhanden. Sommige hulpmiddelen, zoals de "Matrix 
groepssamenwerking", zijn erg laagdrempelig en 
gemakkelijk in te zetten.

3. Zorg dat groepsleden niet alleen bezig zijn met de 
opdracht en de inhoud, maar dat ze ook aandacht 
geven aan het groepsproces. Dat kan door ze te laten 
reflecteren op het groepsproces.
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