Coöperatief leren
In dit hoofdstuk definiëren en bespreken we een aantal begrippen. De belangrijkste vind je terug
in de onderstaande lijst.
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Het karakter van coöperatief leren
Een groep is een verschijnsel dat sinds mensenheugenis bestaat. Elke samenleving heeft met
groepen gewerkt om haar doelstellingen te realiseren en evenementen georganiseerd als
groepen bepaalde successen hadden geboekt. De Egyptische piramiden zijn door groepen
gebouwd, evenals de Chinese Muur, de hangende tuinen van Babylon en de tempel van
Artemis in Efeze. In het boek hebben we laten zien dat de prestaties van groepen die
van individuen op talrijke manieren overtreffen, vooral als het uitvoeren van opdrachten
meervoudige vaardigheden, beoordelingen en ervaringen vereist. In het onderwijs worden
de mogelijkheden om met groepen te werken echter vaak over het hoofd gezien. In dit
hoofdstuk introduceren we het begrip coöperatief leren (zie tabel 12.1).
Tabel 12.1 Overzicht van het hoofdstuk: coöperatief leren
Sociale interdependentie
Coöperatief

Competitief

Individueel

Onderzoek: waarom coöperatief leren?
Prestatiemotivatie
Positieve relaties
Vijf basiselementen
Positieve
Individuele
interdependentie
verantwoordelijkheid

Geestelijke gezondheid

Positieve interactie

Sociale
vaardigheden

Groepsreflectie

Coöperatief leren
Formeel coöperatief leren
Besluiten nemen in het kader van
de lesvoorbereiding

Informeel coöperatief leren
Inleidende discussie

Uitleg over de opdracht en de
coöperatieve structuur

Om de 10-15 minuten
opdrachten in tweetallen

Observeren van de leergroepen
Afsluitende discussie
en zo nodig interveniëren om de
taakuitvoering en het teamwerk te
verbeteren
Inventariseren van de leerresultaten
en het evalueren van de effectiviteit
van de groep
Coöperatieve school
Studententeams

Onderwijsteams

Coöperatieve basisgroepen
Structureren van de sessie: opdrachten
gemaakt en begrepen? Routineactiviteiten
zoals presentielijst
Structureren van het einde van de
sessie: worden de stof en de opdrachten
begrepen?
De groepsleden helpen elkaar tussen de
lessen door

Projecten die een semester of een jaar
lang duren

Besluitvorming

Constructieve conflicten
Studenten
School
Controversen over
Onderhandelen mediatie
bepaalde onderwerpen
Waarden
Werken voor een
gemeenschappelijk
doel en het welzijn
van iedereen

Alle groepsleden zijn
gelijk

Controversen over
besluiten

Vertrouwen,
zorgzame relaties

Onderhandelen mediatie

Situaties van alle
kanten bekijken

Onvoorwaardelijk
gevoel van eigenwaarde, respect voor
groepsleden met een
andere achtergrond

De geschiedenis van coöperatief leren
Coöperatief leren is een oud idee. In de Talmud staat dat we, als we dingen willen leren een
partner nodig hebben met wie we het leerproces doorlopen. Quintillianus stelde dat studenten
elkaar les kunnen geven en daar veel profijt van kunnen hebben. Ook de Romeinse filosoof
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Seneca was een voorstander van coöperatief leren, Qui docet discet (Doceren betekent dat je
de dingen tweemaal leert). Comenius (1592-1679) stelde dat het leerzaam is als studenten
lesgeven en van andere studenten les krijgen. In Engeland werkten Lancaster en Bell aan
het eind van de achttiende eeuw op grote schaal met coöperatieve leergroepen. Bell had in
India kennisgemaakt met de wijze waarop kinderen uit de laagste kasten onderwijs kregen.
Er zaten honderden kinderen in een grote ruimte. De kinderen werden onderverdeeld in
groepen van tien, onder leiding van een ouder kind. Dit oudere kind gaf zijn of haar groep
les. Bell nam dit onderwijssysteem over. In de VS (New York) werd in 1806 de eerste Lancasterschool geopend. Lancaster wilde met zijn systeem tegemoetkomen aan het grote aantal
leerlingen en een tekort aan opgeleide leraren. Door het groeiende aantal professionele
leraren verdween de belangstelling voor deze methode, maar in de jaren zestig van de vorige
eeuw leefde deze weer op in de Verenigde Staten.
Ook in het Nederlandse taalgebied wordt er gebruikgemaakt van studenten of leerlingen
die jongeren met hun studie helpen. Tutoraat wordt gedefinieerd als:‘Alle initiatieven waarmee
studenten jongeren helpen en ondersteunen bij hun studie. De begeleiding kan op school of
thuis plaatsvinden, in een kleine groep of in een een-op-eenrelatie.’1
Enkele voorbeelden uit het basisonderwijs: oudere leerlingen helpen migrantenkinderen
met een onderwijsachterstand met leren lezen. Of leerlingen die andere leerlingen helpen
met begrijpend lezen. Maar ook in het secondair onderwijs biedt het tutoraat diverse
mogelijkheden. Te denken valt aan vakinhoudelijke begeleiding, studievaardigheden
en taalachterstanden. Een voorbeeld: studenten die in het kader van hun stage voor hun
opleiding tot leraar basisonderwijs kansarme autochtone en allochtone kinderen (aan huis)
helpen met hun huiswerk.
Gebruikmaken van de mogelijkheden die groepen te bieden hebben
Om te beginnen moeten we de antwoorden op de volgende vragen leren begrijpen:
1. Wat is coöperatief leren?
2. Waarom zouden we gebruikmaken van coöperatief leren?
3. Wat zijn de te verwachten uitkomsten van coöperatieve inspanningen?
4. Hoe kunnen formele coöperatieve leerprocessen gestructureerd worden?
5. Hoe kunnen informele coöperatieve leerprocessen gestructureerd worden?
6. Hoe kunnen coöperatieve basisgroepen gestructureerd worden?
7. Hoe kunnen de drie vormen van coöperatief leren geïntegreerd worden?
8. Wat zijn de werkzame factoren van coöperatief leren?
9. Hoe kan het coöperatieve leren binnen een onderwijsinstelling geïnstitutionaliseerd
worden?
Wat is coöperatief leren?
We moeten coöperatief leren in een bredere context, die van de sociale interdependentie,
plaatsen om meer inzicht in het karakter van deze vorm van leren te kunnen krijgen. Er is
sprake van sociale interdependentie als de door een individu geboekte resultaten beïnvloed
worden door de acties van anderen. Deze resultaten kunnen positief of negatief zijn,
afhankelijk van het feit of mensen alleen of gezamenlijk aan het realiseren van individuele of
groepsdoelen werken. Sociale onafhankelijkheid wordt gekenmerkt door individualistische
acties. De resultaten worden niet beïnvloed door de acties van anderen.
Coöperatie betekent samenwerken om gezamenlijke doelen te kunnen realiseren. Dit
is het uitgangspunt van coöperatief leren: voor instructiedoeleinden worden kleine groepen
gebruikt, waarin de leerlingen samenwerken om de leerresultaten van alle betrokkenen
1 Student tutoring. Good practices in België, Koning Boudewijn Stichting, 2007.
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te optimaliseren. In coöperatieve lesgroepen bespreken de groepsleden de stof die geleerd
moet worden, zij helpen elkaar met het begrijpen van de stof en stimuleren elkaar om hard
te werken. We kunnen deze vorm van leren afzetten tegen competitief leren. De leerlingen
wedijveren met elkaar en proberen hoge cijfers te halen. We kunnen coöperatief leren ook
afzetten tegen individueel leren: leerlingen werken zelfstandig en proberen leerdoelen te
realiseren die niet gerelateerd zijn aan die van andere leerlingen.
De prestaties kunnen verschillend beoordeeld worden. Bij coöperatief en individueel
leren wordt gebruikgemaakt van een uitgangspunt dat naar bepaalde criteria verwijst, bij
competitief leren is er sprake van een normatief uitgangpunt. Competitief en individueel
leren kennen bepaalde beperkingen. Elke leeropdracht, op elk vakgebied en in elk onderwijsprogramma kan tot een coöperatieve leerervaring gestructureerd worden.
We kunnen drie typen coöperatieve leergroepen onderscheiden (tabel 12.2). Zij kunnen
gebruikt worden om specifiek materiaal te onderwijzen (formeel coöperatieve leergroepen), om
de cognitieve informatieverwerking tijdens een les of demonstratie te activeren (informele
coöperatieve leergroepen) en de studievoortgang op lange termijn te bevorderen (coöperatieve
basisgroepen) (Johnson e.a., 1998, 1998a, 1998b).
Tabel 12.2 Vormen van coöperatief leren
Formeel coöperatief leren
Opdrachten maken, les,
eenheid, gericht op het
optimaliseren van de eigen
leerresultaten en die van de
groepsgenoten.

Informeel coöperatief leren
De opdrachten bespreken om ze
onder de aandacht te brengen,
kennis ordenen, verwachtingen en
sfeer scheppen, informatieverwerking
bevorderen, samenvatten, aankondigen
volgende bijeenkomst, afsluiting

Procedure voor de leraar
Vooraf besluiten nemen over
de lessen.

Procedure voor de leraar
Een inleidend gesprek beginnen en
begeleiden.

Uitleg over de opdracht en de
coöperatieve structuur.

Nagaan hoe de leergroepen
functioneren en interveniëren
om dat te verbeteren(werken
aan opdrachten en teamwerk).
Evalueren van de effectiviteit
van de leerprocessen en het
groepsfunctioneren

Ó

Coöperatieve basisgroepen
Permanent karakter. Blijven een
semester, een jaar of een paar jaar
bij elkaar, om ervoor te zorgen dat de
studievoortgang van alle groepsleden
optimaal verloopt en dat zij zich cognitief
en sociaal goed ontwikkelen.

Procedure voor de leraar
Structureren: huiswerk controleren,
nagaan of de groepsleden de
stof begrijpen, routinezaken,
zoals presentielijst en de nodige
voorbereidingen voor de rest van de dag.
Onderbrekingen om de 10-15 minuten: Eind van de dag. Structureren: begrijpen
groepsleden overleggen in tweetallen
alle groepsleden de stof, weten ze wat
het is en maken ze vorderingen met
langetermijnopdrachten?
Een afsluitend gesprek beginnen en
De groepsleden helpen elkaar tussen de
begeleiden.
lessen door.

Het uitvoeren van projecten die een
semester of een jaar duren.

Oefening 1
Wat voor situatie is dit?
Hieronder volgen twaalf uitspraken. Nodig een medestudent uit en ga samen na welke situatie elke
uitspraak weergeeft, een coöperatieve, een competitieve of een individualistische.
Uitspraken
1. Nastreven dat alle betrokkenen succes boeken.
2. Proberen om beter te zijn dan anderen.
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3. Alleen je eigen succes nastreven.
4. Wat voor ons goed is, heeft geen invloed op anderen.
5. Het vieren van een gezamenlijk succes.
6. Wat voor ons goed is, komt anderen ook ten goede.
7. Alleen ons eigen succes wordt gevierd.
8. Gemotiveerd om anderen te helpen.
9. Wat voor mij goed uitpakt, gaat ten koste van anderen.
10. Gemotiveerd om alleen mijn eigen productiviteit te optimaliseren.
11. Mijn eigen succes en het falen van anderen vieren.
12. Gemotiveerd om er voor te zorgen dat niemand beter presteert dan ik.

Formeel coöperatief leren
Het opzetten van een coöperatieve les kan vergeleken worden met het organiseren van een
expeditie naar een onbekend gebied. De leraar (1) neemt een aantal beslissingen over wat er
gaat gebeuren en hoe, (2) geeft de leerlingen uitleg over de leeropdracht en het karakter van
de coöperatieve les, (3) leidt de les en (4) evalueert de resultaten en reflecteert. Om als leraar,
groepsbegeleider of student alle mogelijkheden van coöperatieve leerervaringen te kunnen
benutten, zullen we deze vier stappen uitvoerig bespreken.
In elke klassikale situatie moeten we kiezen: gaan we zelf de hoofdrol vertolken en onze
kennis uitdragen of nemen we de rol van begeleider op ons en gaan we aan de zijlijn staan?
Bedenk daarbij: De kunst van het lesgeven bestaat niet uit het behandelen van de stof, voor de
leerlingen maar uit het blootleggen van de stof, met de leerlingen.

Voorbereiding
Voordat een coöperatieve groep aan het uitvoeren van een opdracht kan beginnen, moet
er in de voorbereiding een reeks beslissingen worden genomen. Voor elke les moeten we
(1) doelstellingen formuleren, (2) de grootte van de groep bepalen, (3) een methode kiezen
waarmee we de leerlingen over kleinere groepen verdelen, (4) bepalen welke rollen we
aan de groepsleden zullen toekennen, (5) de ruimte inrichten en (6) de materialen die de
groepsleden nodig hebben, regelen.
Het specificeren van de lesdoelen
Om een les te kunnen voorbereiden moeten we weten wat we met deze les beogen. We
moeten cognitieve doelstellingen (op grond van een taakanalyse) en socialevaardigheidsdoelstellingen formuleren (op welke vaardigheden in individuele contacten en kleine groepen willen
we tijdens deze les het accent leggen) (Johnson e.a., 1994; 1998a). Waarop baseren we onze
keuze voor bepaalde sociale vaardigheden?

1. Door te inventariseren welke sociale vaardigheden de leerlingen zullen helpen om hun
samenwerking te verbeteren.
2. Door leerlingen te vragen welke sociale vaardigheden zij nodig denken te hebben om
hun functioneren in een team te verbeteren.
3. Door een lijst te maken van alle sociale vaardigheden die in de lessen aan de orde komen.
De sociale vaardigheid die als volgende op de lijst staat, wordt het onderwerp voor de
eerstvolgende les.
4. Door te analyseren welke sociale vaardigheden nodig zijn om de opdracht te maken.
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De meest geavanceerde methode waarmee we kunnen vaststellen over welke sociale
vaardigheden de leerlingen moeten beschikken voor een les, is het opstellen van een stroomdiagram. Een stroomdiagram is een eenvoudige maar doeltreffende manier om alle stappen
in een bepaald proces weer te geven. Figuur 12.1 geeft een overzicht van de wijze waarop
een stroomdiagram tot stand komt.

1. Bepaal de grenzen van het leerproces
door het begin en het eind, en de
instroom en de uitstroom te specificeren

2. Inventariseer alle stappen die het proces
volgt (wie zijn er bij betrokken, wie doet
wat en wanneer)

4. Observeer wat de groep
daadwerkelijk doet

5. Vergelijk de feitelijke prestaties
met het stroomdiagram

Figuur 12.1

3. Geef de volgorde van
de stappen weer

6. Herzie het stroomdiagram of bedenk hoe
de kwaliteit van de betrokkenheid van
de groepsleden verbeterd kan worden
(bij elke stap)

Het creëren van een stroomdiagram

De grootte van de groep
De vindingrijkheid en de mogelijkheden van mensen die met elkaar samenwerken zijn
onbegrensd. Leerlingen kunnen het beste in kleinere groepen samenwerken. We moeten
dan ook bepalen hoe groot deze groepen moeten zijn, hoe we de leerlingen over deze
subgroepen zullen verdelen, hoe lang deze groepen bij elkaar blijven en welke combinaties
van groepen we in de les zullen gebruiken.
Coöperatieve studiegroepen bestaan meestal uit twee tot vier leden. De grondregel is: hoe
kleiner hoe beter. Er bestaat geen ideale omvang voor een studiegroep. Meestal verdient het de
voorkeur om in groepen van twee tot drie leden te beginnen. Een veel gemaakte fout is het
samenstellen van groepen met vier tot zes leden terwijl de leden nog niet de vaardigheden
onder de knie hebben die voor een groep van die grootte een vereiste zijn. Hieronder volgen
enkele aanwijzingen:

1. Met het toevoegen van een of meer groepsleden worden de mogelijkheden om het doel te bereiken,
groter. De verscheidenheid aan capaciteiten, expertise en vaardigheden neemt toe, er zijn
meer mogelijkheden voor het verwerven en verwerken van informatie, en de diversiteit
aan standpunten wordt groter.
2. Een studiegroep moet kleiner zijn naarmate er minder tijd beschikbaar is. In dat geval is het
werken met tweetallen effectiever. Een kleine groep heeft minder tijd nodig om zich te
organiseren, gaat sneller te werk en geeft elk groepslid meer ‘spreektijd’.
3. Hoe kleiner de groep, hoe lastiger het voor de groepsleden wordt om zich te verstoppen en hun deel
van het werk te verzaken. Kleine groepen maken de activiteiten van de groepsleden beter
zichtbaar, hun verantwoordelijkheid is explicieter.
4. De groepsleden moeten over meer vaardigheden beschikken naarmate de omvang van de groep
toeneemt. Groepsleden hebben als ze in tweetallen werken met twee interacties te maken,
in drietallen met zes en in viertallen zijn het er al twaalf.
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5. De interactie tussen de groepsleden wordt minder naarmate de omvang van de groep toeneemt. Het
resultaat: minder cohesie, minder vriendschappen en minder persoonlijke steun.
6. De beschikbare materialen of het specifieke karakter van de opdracht kunnen een bepaalde groepsgrootte voorschrijven. Als we met derttig leerlingen te maken hebben en er zijn niet meer
dan 10 computers aanwezig, kan het de voorkeur verdienen om drie groepen te maken.
Als het om een tennisles gaat dan lijkt voor de hand te liggen om met tweetallen te
werken.
7. Samenwerkingsproblemen komen duidelijker naar voren naarmate een groep kleiner is. Zoals
problemen met leiderschap, onopgeloste conflicten tussen groepsleden, machts- en
controlevraagstukken, neigingen tot passiviteit en dergelijke. Een groep moet zo klein
zijn dat alle groepsleden bij de activiteiten betrokken kunnen worden en in gelijke mate
kunnen participeren.
Subgroepen samenstellen
Een ideaal groepslid bestaat niet. Wie de groepsleden zijn, is niet bepalend voor de productiviteit van een groep. Het gaat er om hoe goed zij kunnen samenwerken. In sommige situaties
verdient het de voorkeur dat de groepsleden elkaar wat hun capaciteiten betreft weinig
ontlopen. Bijvoorbeeld als zij onderwezen worden in bepaalde vaardigheden of bepaalde
leerdoelen moeten bereiken. Over het geheel genomen, heeft het werken met heterogeen
samengestelde groepen (diverse achtergronden, uiteenlopende capaciteiten, ervaringen en
interesses) bepaalde voordelen:

1. De groepsleden worden met een grotere verscheidenheid aan ideeën, gezichtspunten en
probleemoplossende methoden geconfronteerd.
2. Er ontstaan meer cognitieve onzekerheden, waardoor het leren, de creativiteit en de
cognitieve en sociale ontwikkeling van de groepsleden gestimuleerd worden.
3. De groepsleden gaan beter nadenken, geven en krijgen meer uitleg en bekijken een
vraagstuk vaker van verschillende kanten. Waardoor hun inzichten zich verdiepen, de
kwaliteit van hun gedachtegangen toeneemt en ze de dingen op lange termijn beter
onthouden.
Willekeurig indelen is de eenvoudigste en meest effectieve methode voor het formeren van
kleinere groepen. Als er dertig groepsleden zijn dan kun je drie groepen van tien maken en
de studenten laten aftellen (10, 9, enz.).Vervolgens kunnen de nummers 1, 2, 3 enzovoort van
elke groep een kleine groep formeren.
Een gelaagde willekeurige toewijzing is een aanverwante procedure. Bij de samenstelling
wordt rekening gehouden met een of twee kenmerken van de groepsleden (zoals leesniveau,
leerstijl, taakgerichtheid of belangstelling). Om er zeker van te zijn dat er in elke groep een
of meer leerlingen zitten die deze kenmerken hebben. Een indeling volgens voorkeuren is een
variant op deze procedure. De groepsleden schrijven bijvoorbeeld hun favoriete sport op een
stukje papier en vormen een groep met degenen die dezelfde voorkeur hebben. Uiteraard
kunnen er ook vele andere voorkeuren gebruikt worden. Zie Johnson e.a. (1985) voor
aanvullende procedures en een overzicht van teamontwikkeling- en opwarmoefeningen.
Door leraren samengestelde groepen kunnen homogeen of heterogeen zijn, als de leerlingen
hun eigen groepen mogen samenstellen, worden het meestal homogene groepen.
De leerstijlen van D.A. Kolb
In zijn leertheorie beschrijft Kolb leren als een cyclisch proces van ervaringsleren waarbij
vier vaardigheden betrokken zijn: het opdoen van nieuwe ervaringen, naar aanleiding van
deze ervaringen reflecteren en observeren, het ontwikkelen van denkbeelden en begrippen
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waarmee de observaties in een theorie geïntegreerd worden en het toepassen van deze
theorieën (als er beslissingen genomen of problemen opgelost moeten worden. Uit onderzoek
is gebleken dat individuen deze vaardigheden in verschillende mate beheersen. Op basis
van deze cognitieve vaardigheden heeft Kolb een onderscheid gemaakt tussen verschillende
leerstijlen en een bekend geworden test ontwikkeld waarmee we kunnen bepalen welke
leerstijl we zelf hanteren. De vier leerstijlen zijn:
1. Convergeren of toepassen. Deze stijl kenmerkt zich door het ontwikkelen van abstracte
begrippen en het toepassen van theoretische kennis.
2. Divergeren of analyseren. In deze leerstijl ligt het accent op het opdoen van ervaringen en
het observeren en reflecteren.
3. Assimileren. In deze (wetenschappelijke) leerstijl komen vooral de vaardigheden van
het ontwikkelen van abstracte begrippen en denkbeelden en die van het observeren en
reflecteren naar voren.
4. Accommoderen. Dit is de op de praktijk gerichte denkstijl waarin het opdoen van ervaringen
en het toepassen van kennis centraal staan.2
Een van de implicaties van Kolbs theorie is dat er in het onderwijs rekening wordt gehouden
met het bestaan van deze leerstijlen, zowel in het aanbieden van lesinhouden als met het
geven van leeropdrachten.

Ó

Oefening 2
Vul de leerstijlentest van Kolb in en bereken je scores (zie bijvoorbeeld: www.leren.nl/artikelen
(verwijzing naar leerstijlen) of www.ilo.uva.nl/studieweb). Lees daar nog meer over leerstijlen. Nodig
een medestudent uit en bespreek de testresultaten. Probeer op basis van de gevonden informatie
over leerstijlen een relatie te leggen met de theorie en praktijk van coöperatief leren.

Geografische gebieden
Verstrek een lijst met een aantal landen, steden en
dergelijke. De leerlingen kiezen waar zij het liefst naar
toe zouden gaan en vormen een groep met degenen
die dezelfde voorkeur hebben. Variaties:wat is de minst
favoriete plek, klimaten, geologische kenmerken en andere.

Personages
Geef de groepsleden kaartjes met namen van
personages uit verhalen, sprookjes of boeken die
zij onlangs gelezen hebben (zoals Hans en Grietje,
Roodkapje enzovoort). Het is de bedoeling dat
verschillende personages uit hetzelfde verhaal, boek
enzovoort een groep vormen.

Provincies en steden
Schrijf de namen van de provincies en hun hoofdsteden op
kaartjes. Degenen die Limburg en Maastricht op hun kaartje
hebben, vormen een groep. Afhankelijk van het aantal
deelnemers en de beoogde grootte van de subgroepen
kunnen er meer steden uit de verschillende provincies
toegevoegd worden.

Rekenmethodes
Bieden veel mogelijkheden. Waar het om gaat is dat
de leerlingen een rekenkundig probleem moeten
oplossen, en een groep vormen medeleerlingen die
hetzelfde antwoord hebben gevonden. Variërend van
eenvoudige optelsommen tot complexe vergelijkingen.

Levensduur van coöperatieve studiegroepen
Een veel gestelde vraag. Het hangt van het type coöperatieve studiegroep af. Basisgroepen
(zie later in het hoofdstuk) blijven minstens een jaar en bij voorkeur meer jaren bij elkaar.

2 Zie: Programmeren van onderwijs op basis van leerstijlen, DOZ boek 9.
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Informele coöperatieve groepen blijven een paar minuten of hooguit een lesperiode bij
elkaar. Bij formele coöperatieve groepen is de situatie ingewikkelder. Meestal is de duur
van het bestaan aan het voltooien van een opdracht of onderdeel gekoppeld. Ideaal: als elke
leerling minstens een keer met al zijn of haar medeleerlingen samenwerkt.
Combinaties van coöperatieve studiegroepen
Vaak willen leraren gebruikmaken van combinaties van formele en informele coöperatieve
studiegroepen en basisgroepen. Of zij werken tijdens een les met groepen van uiteenlopende
omvang. Het is belangrijk dat leraren weten hoe zij op een snelle manier subgroepen
kunnen samenstellen. En op de hoogte zijn van procedures waarmee zij subgroepen kunnen
veranderen, van tweetallen naar viertallen bijvoorbeeld, of naar drietallen enzovoort.
Het toewijzen van rollen (met het oog op interdependentie)
Bij het voorbereiden van een les moeten we ook nadenken over de acties die ondernomen
moeten worden om het leerproces te optimaliseren. Als een groepslid een bepaalde rol
toegewezen krijgt, weten de anderen wat zij van hem of haar kunnen verwachten en wat
zijn of haar verplichtingen zijn. Maar ook wat het betreffende groepslid van groepsleden mag
verwachten die complementaire rollen vervullen. Hoe kunnen rollen gebruikt worden voor
het structureren van coöperatieve activiteiten?

1. Begin pas met het toewijzen van rollen als de groepsleden gewend zijn om met elkaar
samen te werken.
2. Begin met eenvoudige rollen, zoals lezer, notulist en stimulator. Rouleer de rollen zodat
elk groepslid elke rol verschillende malen vervult.
3. Bij het wisselen van rollen, kan een nieuwe, wat moeilijker rol geïntroduceerd worden
(bijvoorbeeld nagaan of de groepsleden alles begrepen hebben).
4. Op den duur kunnen rollen geïntroduceerd worden die niet vanzelf in groepen ontstaan,
zoals die van iemand die de details uitwerkt. Leerlingen relateren wat zij leren niet
automatisch aan wat zij al weten. Dat moet hun geleerd worden.
De sociale vaardigheden die bij de verschillende rollen horen, moeten fasegewijs aangeleerd
worden, na een jaar komen meer complexe vormen van deze vaardigheden aan de orde
enzovoort.
Het voorkomen en oplossen van samenwerkingsproblemen
Het komt voor dat een groepslid niet in een coöperatieve groep wil participeren of niet
begrijpt hoe hij of zij aan het succes van de groep kan bijdragen. Dergelijke problemen
kunnen we voorkomen en oplossen als we elk groepslid een specifieke rol geven.Wat kunnen
we hiermee bereiken?

1. Voorkomen dat een of meer groepsleden geen enkele bijdrage leveren of dat een bepaald
groepslid de groep overheerst.
2. Er voor zorgen dat de elementaire groepsvaardigheden in de groep in praktijk worden
gebracht en dat de groepsleden zich de beoogde vaardigheden eigen maken.
3. Het creëren van interdependentie tussen de groepsleden. We kunnen de rolinterdependentie structureren door alle groepsleden complementaire en onderling verbonden rollen
toe te wijzen.
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Het lokaal
Het ontwerp en de inrichting van een lokaal laten zien welk gedrag er verwacht wordt
en welke leeractiviteiten er plaats gaan vinden. In rijen opgestelde tafels communiceren
een andere boodschap en andere verwachtingen dan in groepjes van vier opgestelde tafels.
De opstelling is ook bepalend voor de circulatiepatronen in het lokaal. Circulatie: hoe de
groepsleden het lokaal kunnen binnenkomen en verlaten en hoe zij zich in het lokaal kunnen
verplaatsen. De inrichting van het lokaal bepaalt wat de groepsleden zien, wanneer zij het
zien en met wie zij contact hebben.
Geen enkele inrichting van een lokaal voldoet aan de eisen voor alle lessen. We
hebben referentiepunten en duidelijk afgegrensde werkplekken nodig om de leerlingen in
verschillende samenstellingen aan het werk te kunnen zetten. Kleuren, vormen en verlichting
zijn eveneens belangrijke factoren, omdat we daarmee de visuele aandacht van de leerlingen
kunnen trekken:

1. Gebruik etiketten en symbolen om plekken af te bakenen.
2. Maak gebruik van kleuren om de visuele aandacht van leerlingen te trekken en
werkplekken (voor groepjes en individuen) en andere plekken af te bakenen (opbergruimten en dergelijke).
3. Trek lijnen op de vloer om het lokaal in te delen (met tape bijvoorbeeld).
4. Maak gebruik van verwijzingen (bijvoorbeeld pijlen) en hang deze aan de muur of aan
het plafond.
5. Verlichting: we kunnen bijvoorbeeld bepaalde werkplekken helder verlichten en andere
minder. Helder verlichte werkplekken trekken de aandacht en wekken de suggestie van
activiteit.
6. Verplaats het meubilair om werkplekken en dergelijke af te bakenen. We kunnen ook
grote planten in potten op een plateau met wieltjes gebruiken.
7. We kunnen met een poster of collage laten zien dat een bepaalde werkplek bij een
bepaalde groep in gebruik is (bijvoorbeeld als een coöperatieve groep een aantal dagen of
weken bijeen blijft).
We kunnen deze procedures ook gebruiken om het geluidsniveau in het lokaal te controleren.
Als er op hetzelfde moment een aantal groepjes aan het werk zijn dan neemt het lawaai
zienderogen toe. We moeten werkplekken creëren waar de leerlingen rustig kunnen
samenwerken.

Ó

Oefening 3
De effecten van de inrichting van een lokaal
Rangschik de volgende effecten van de inrichting van een klaslokaal van het meest belangrijke (1)
tot het minst belangrijke (9).
a. De studieprestaties. De inrichting heeft invloed op de hoeveelheid tijd die leerlingen aan hun
taken besteden en op andere variabelen die hun prestaties beïnvloeden.
b. De zintuiglijke oriëntatie van leerlingen. De inrichting heeft invloed op waar de leerlingen naar
kijken en luisteren.
c. De deelname aan studiegroepen en activiteiten. De inrichting heeft invloed op de wijze waarop
de groepsleden aan leeractiviteiten deelnemen, het ontstaan van leiderschap in studiegroepen
en de communicatiepatronen tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en docent.
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d. De mogelijkheden voor de groepsleden om onderlinge contacten en vriendschappen op te
bouwen.
e. Het leerklimaat. De inrichting heeft invloed op de gevoelens van leerlingen en leraar. Voelen zij
zich op hun gemak en prettig in het lokaal. Of worden zij er eerder boos en neerslachtig van.
f. Orde handhaven. Een duidelijke ruimtelijke indeling voorkomt disciplineproblemen. Omdat het
duidelijk is op welke plekken de leerlingen geacht worden te werken, hoe zij met elkaar contact
kunnen hebben en zich door het lokaal kunnen bewegen.
g. De mate waarin leerlingen toegang hebben tot elkaars leermaterialen en die van de docent.
h. De snelheid waarmee leerlingen van de ene groep naar de andere kunnen overstappen.
i. De mogelijkheden van de leraar om de subgroepen af te lopen en de interacties tijdens de les
te observeren.
Nodig een medestudent uit en vergelijk jullie rangschikking (met een toelichting).

Het lesmateriaal
De aard van de opdrachten die de leerlingen voorgezet krijgen, bepalen welke materialen
nodig zijn.We moeten bedenken hoe we het materiaal het beste (met het oog op participatie
en presteren) het beste kunnen opstellen en distribueren. We moeten daarbij in ons
achterhoofd houden dat het duidelijk wordt dat de opdracht een gezamenlijke en geen
individuele activiteit is. We kunnen op de volgende manier een groepswerkklimaat creëren:

1. Materiaalinterdependentie. Geef elke groep niet meer dan één kopie. Dat brengt al met
zich mee dat de groepsleden het samen moeten doen. Dit is vooral effectief bij een
beginnende groep.We kunnen verschillende kopieën uitdelen als de groepsleden gewend
zijn om samen te werken.
2. Informatie-interdependentie. Distribueer het materiaal als een legpuzzel, zodat elk groepslid
een deel in zijn of haar bezit heeft. Hetzelfde geldt voor literatuur en andere hulpmiddelen.
Deze werkwijze zorgt ervoor dat elk groepslid actief deel moet nemen om de opdracht
te kunnen voltooien.
3. Onafhankelijkheid van vijanden van buitenaf. De Vries en Edwards (1973) hebben de
toernooiformule ontwikkeld. We kunnen de subgroepen met elkaar laten wedijveren:
welke groep heeft het meeste geleerd? Het is belangrijk dat we heterogene teams
samenstellen. Individuele groepsleden nemen het op tegen qua niveau vergelijkbare leden
van de andere subgroepen. Het team waarvan de leden het er in de competitie het beste
vanaf brengen wordt door de leraar tot winnaar uitgeroepen.

De uitleg over de opdracht en de coöperatieve structuur
Na de voorbereiding komt de uitleg over de opdracht en de coöperatieve structuur aan de
orde. Voor elke les moeten we (1) de studieopdracht toelichten, (2) de criteria waaraan de
verrichtingen moeten voldoen uiteenzetten, (3) positieve interdependentie structureren, (4)
uitleg geven over de individuele verantwoordelijkheid en (5) duidelijk maken welk gedrag
er tijdens de les wordt verwacht.
Uitleg over de leeropdracht
We moeten drie aspecten definiëren: Wat de opdracht inhoudt, wat er gedaan moet worden
om de opdracht uit te voeren en hoe de opdracht uitgevoerd moet worden (Johnson e.a.,
1994, 1998a). Deze informatie kan het beste met behulp van een stroomdiagram gegeven
worden (zie figuur12.1). Aan de hand van een stroomdiagram kunnen we laten zien wat de
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taak inhoudt, welke stappen er genomen moeten worden en welk materiaal daarbij gebruikt
moet worden. Daarnaast kunnen we in het stroomdiagram ook laten zien welk gedrag of
vaardigheden gedemonstreerd of ontwikkeld moeten worden tijdens de taakuitvoering.
Prestatiecriteria
De leerlingen moeten niet alleen weten wat de opdracht inhoudt maar ook welke prestaties er
van hen verwacht worden. Coöperatief leren vereist een op criteria gebaseerde beoordeling.
We spreken van een op criteria gebaseerde of categorische beoordeling als we een aantal vaststaande
maatstaven hanteren waaraan we de verrichtingen van elke leerling afmeten. Bijvoorbeeld
een beoordeling in cijfers of in het percentage goede antwoorden. Een ander criterium is
bijvoorbeeld: ‘De groep is pas klaar als alle groepsleden hebben laten zien dat ze het onder
de knie hebben.’ Of verbetering: als een leerling het er beter van af brengt dan de week
daarvoor. Om de samenwerking tussen groepen te bevorderen, kunnen we ook criteria voor
de gehele groep invoeren: ‘Als de klas meer dan 520 woorden goed heeft op deze woordenschattest dan…’
Het structureren van positieve interdependentie
De positieve interdependentie tussen de groepsleden vormt de kern van het coöperatieve leren.We
spreken van doelinterdependentie als er een gemeenschappelijk doel bestaat en de groepsleden
zich realiseren dat zij hun eigen doelen alleen kunnen halen als hun groepsgenoten dat ook
doen. De groepsleden weten dat zij uitsluitend slagen als alle andere groepsleden slagen.
Zonder positieve doelinterdependentie is er geen sprake van samenwerking. De leerlingen
moeten er van overtuigd zijn dat zij in de leersituatie in hetzelfde schuitje zitten.
Het eerste wat we moeten doen is: de doelinterdependentie structureren. Om te bevorderen
dat de leerlingen in termen van ‘wij’ gaan denken, zeggen we:

Jullie hebben drie verantwoordelijkheden. Jullie zijn verantwoordelijk voor het leren van
de stof die jullie gekregen hebben. Jullie zijn er verantwoordelijk voor dat alle leden van
je subgroep de stof leren. En jullie hebben de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen
dat alle andere klasgenoten de stof leren.
Ten tweede: we vullen de doelinterdependentie aan met andere vormen van positieve interdependentie,
zoals beloning-, rol-, middelen- of identiteitinterdependentie. We kunnen beloningen voor
de groep gebruiken om de beloninginterdependentie te bevorderen: ‘Als alle leden van jullie
groepje meer dan 90 procent van de antwoorden goed heeft dan…’ In het algemeen geldt:
hoe meer vormen van positieve interdependentie er tijdens een les gestructureerd worden,
hoe beter.
Het structureren van individuele verantwoordelijkheid
In coöperatieve groepen moet ieder groepslid zijn of haar deel van het werk doen. Een achterliggende doelstelling van coöperatief leren is dat elk groepslid zich tot een sterker individu ontwikkelt.
We proberen dit te realiseren door elk groepslid verantwoordelijk te maken voor zijn of haar
eigen vorderingen maar ook voor de vorderingen van alle andere groepsleden. Hoe kunnen
we de individuele verantwoordelijkheid vormgeven?

1. Door de prestaties van elk groepslid in kaart te brengen.
2. Door de resultaten aan het individu en de groep bekend te maken zodat zij deze kunnen
vergelijken met de criteria. Aan de hand van deze feedback kunnen de groepsleden hun
eigen inspanningen en hun bijdragen aan het leerproces van groepsgenoten onderkennen,
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nagaan of zij anderen moeten helpen of stimuleren, en de verantwoordelijkheden
herverdelen, om te voorkomen dat de groepsleden onnodig of dubbel werk verzetten.
De individuele verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de groepsleden zich realiseren dat
zij niet met de inspanningen van anderen kunnen meeliften. Het is belangrijk dat we
de omvang van de groep klein houden, dat we elk groepslid individuele toetsen geven
(ook willekeurige mondelinge toetsen), dat we de frequentie van de individuele bijdragen
registreren, dat groepsleden hun kennis op anderen overdragen en dat zij wat zij geleerd
hebben op verschillende manieren in praktijk brengen.
Het structureren van de samenwerking tussen groepen
Met het structureren van de samenwerking tussen de subgroepen kunnen de positieve
effecten van coöperatief leren zich ook naar de gehele klas uitstrekken. We moeten dan niet
alleen individuele en groepsdoelen, maar ook doelen voor de gehele klas formuleren. Stel
dat een subgroep klaar is met de opdracht. We kunnen de groepsleden aanmoedigen om te
kijken of zij andere subgroepen die nog niet klaar zijn kunnen helpen met het voltooien
van de opdracht. Als alle leerlingen beseffen dat het uiteindelijke doel van de klas is dat elke
leerling een bepaalde vaardigheid onder de knie heeft of een opdracht af heeft dan moeten
alle leerlingen met elkaar samenwerken.
Het specificeren van gewenst gedrag
Als we de coöperatieve leermethode willen gebruiken dan moeten we de leerlingen de
sociale en groepsvaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om effectief te kunnen
samenwerken. Coöperatief leren is per definitie complexer dan competitief of individueel
leren, omdat de groepsleden tegelijkertijd taakgericht en teamgericht actief moeten zijn.
Groepsleden die over onvoldoende teamwerkvaardigheden beschikken, kunnen de opdracht
niet afmaken. Hoe hoger het vaardigheidsniveau van de groepsleden met betrekking tot het
werken in een team, hoe meer en hoe beter zij leren.
We kunnen de vereiste vaardigheden in termen van gewenst gedrag in studiegroepen
specificeren. We moeten hierbij drie grondregels in acht nemen: (1) Wees concreet. Elke
sociale vaardigheid moet operationeel gedefinieerd worden. (2) Begin op kleine schaal.
Het is niet verstandig om de groepsleden te overladen met meer sociale vaardigheden dan
zij op een gegeven moment kunnen leren. (3) Oefenen, oefenen. Het heeft weinig zin om
vaardigheden niet meer dan een, twee keer in praktijk te brengen. Laat de groepsleden net
zo lang oefenen totdat een vaardigheid is opgenomen in hun gedragsrepertoire en zich tot
een automatisme heeft ontwikkeld.

Observeren en interveniëren
De groepsleden kunnen nu (zij weten wat de opdracht inhoudt en de samenwerking is
gestructureerd) aan het uitvoeren van de taak beginnen. Maar dat betekent niet dat we
achterover kunnen gaan leunen.We moeten de les blijven leiden, elke studiegroep observeren,
waar nodig (om de taakuitvoering en het teamwerk te verbeteren) interveniëren en de les
uiteindelijk afsluiten. Het is onze taak om de interacties tussen de groepsleden te observeren
en hen te helpen om effectiever te leren en met elkaar om te gaan (Johnson e.a., 1994,
1998a).

Coöperatief leren_v1.indd 13

19-12-2007 16:33:11

14

Groepsdynamica

Het observeren van het gedrag
Ons werk begint pas echt als de studiegroepen met de opdracht aan de slag gaan.We gaan de
interacties tussen de groepsleden observeren om ons een beeld te vormen van de vorderingen
die zij boeken en de wijze waarop zij hun sociale vaardigheden gebruiken.
De wijze van observeren kan verschillende vormen aannemen. We kunnen een observatieformulier gebruiken waarop we de frequenties van bepaalde gedragingen bijhouden. We
kunnen ook informeler te werk gaan en notities maken van de uitspraken en acties van de
groepsleden. Op basis van onze observaties kunnen we desgewenst interveniëren. Onthoud:
de groepsleden respecteren wat wij inspecteren. Als zij weten dat wij hun gedrag
en hun interacties observeren dan is de kans groter dat zij zich op hun taak en op de
samenwerking blijven concentreren.
Observeren is een continue activiteit. We kunnen zo nodig van elke subgroep één
groepslid aanwijzen die de rol van observator op zich neemt. Het observatieproces (ook wel
monitoring genoemd) bestaat uit vier fasen:

1. De voorbereiding: wie worden observator, welke observatieformulieren gaan zij gebruiken
en het instrueren van de observators.
2. Het observeren: om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de samenwerking in de
studiegroepen.
3. Zo nodig interveniëren: om de effectiviteit van de taakgerichte activiteiten of het teamwerk
te bevorderen.
4. Zelfobservatie: welk beeld hebben de groepsleden van hun wijze van participeren in
de studiegroepen? Laat de studiegroepen hun eigen effectiviteit beoordelen en laat de
individuele groepsleden en de groepen doelen formuleren die hun eigen ontwikkeling
ten goede komen.
Het is belangrijk dat de onderstaande richtlijnen in overweging worden genomen:
1. Stippel een route uit door het lokaal en bepaal hoe lang elke subgroep geobserveerd zal
worden. Zorg ervoor dat alle subgroepen aan de beurt komen.
2. Maak gebruik van een observatieformulier waarop de frequentie van het gewenste gedrag
geturfd kan worden. Hoe concreter, hoe beter.
3. Beperk het aantal te observeren gedragingen. Begin bijvoorbeeld alleen met het turven
van de groepsleden die het woord nemen. De observaties moeten zich op positieve
gedragspatronen richten.
4. Het bijhouden van de frequenties van bepaalde gedragingen kan aangevuld worden
met notities van specifieke acties van groepsleden. Let dan vooral op acties waarin de
competenties van groepsleden naar voren komen. Deze observaties kunnen later met de
groepsleden (of hun ouders/verzorgers) gedeeld worden.
5. Instrueer en gebruik groepsleden als observator. Zij kunnen een vollediger beeld krijgen
van het functioneren van hun groep en veel te weten komen over welk gedrag wel
gewenst is en welk niet.
6. Zorg ervoor dat er aan het eind van een sessie voldoende tijd is om de observaties
te bespreken. Observaties hebben weinig zin als ze niet met geobserveerden gedeeld
worden.
Assisteren bij de opdrachten
Coöperatieve leergroepen geven ons inzicht in wat zich in het hoofd van de groepsleden
afspeelt. Tijdens het samenwerken worden hun denkprocessen manifest, waardoor deze
geobserveerd en becommentarieerd kunnen worden. Door aandachtig te luisteren naar wat
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de groepsleden elkaar vertellen, wordt het ons duidelijk wat zij wel en wat zij niet begrijpen.
Wat een reden kan zijn om de instructies te verduidelijken, belangrijke procedures en
strategieën voor het uitvoeren van de opdracht ter sprake te brengen, vragen te beantwoorden
en informatie over taakgerichte vaardigheden te geven.
Het is belangrijk dat we concrete uitspraken doen, zoals: ‘Ja, dat is één manier om het
belangrijkste uit een paragraaf te halen,’ in plaats van ‘Ja, dat is goed.’ Concrete uitspraken
onderstrepen de gewenste leerresultaten en bevorderen de positieve overdracht. Met vragen
als: ‘Wat ben je aan het doen?’, ‘Waarom doe je dat?’ en ‘Heb je hier wat aan?’ kunnen we het
metacognitieve denken van groepsleden stimuleren.
Op sociale vaardigheden gerichte interventies
‘Coöperatieve leergroepen geven ons een beeld van de sociale vaardigheden van de
groepsleden’ (zie Johnson, 1991, 2003). Tijdens het observeren van een studiegroep kunnen
we meer effectieve procedures voor de samenwerking voorstellen of uitermate effectieve en
competente handelwijzen bekrachtigen.
Interveniëren behoort tot de kunst van het lesgeven. We ontnemen groepsleden de kans
om dingen zelf te ontdekken als we te snel tussenbeide komen.Terwijl ze op een dood spoor
kunnen belanden of ontmoedigd raken als we er te lang mee wachten. De vuistregel luidt:
Interveniëren is gewenst als de groepsleden door communicatieproblemen of een gebrek
aan kennis vastlopen in de taakuitvoering. We moeten ingrijpen als de samenwerking op
een mislukking dreigt uit te lopen. Laat de groepsleden de volgende stappen nemen (figuur
12.2):

1. Leg de opdracht terzijde

4. Bepaal welke oplossing jullie
Figuur 12.2

2. Luister naar jullie omschrijving
van het probleem

3. Bedenk mogelijke oplossingen
als eerste gaan proberen

Het juiste moment om te interveniëren

De afsluiting
Hoe sluiten we een les af? Door de belangrijkste punten samen te vatten, de aandacht nog
eens op bepaalde ideeën te vestigen, en na te gaan of er nog vragen zijn. De groepsleden
moeten een samenvatting kunnen geven van wat zij geleerd hebben en duidelijk kunnen
maken hoe zij het geleerde gaan toepassen.

Het evalueren van het leer- en het interactieproces
De kwaliteit en de kwantiteit van de leerresultaten van de groepsleden moeten stelselmatig
geïnventariseerd en geëvalueerd worden (zie Johnson & Johnson, 1996). Coöperatief
leren leent zich voor drie vormen van beoordeling: (1) Prestatiebeoordeling. De groepsleden
demonstreren wat zij kunnen met wat zij weten (zij demonstreren een bepaalde procedure
of vaardigheid). (2) Authentieke beoordelingen. De groepsleden demonstreren een bepaalde
procedure of vaardigheid in een levensechte situatie. (3) Integrale kwaliteitsbeoordeling van het
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leerproces. De ontwikkelingen in de wijze waarop de groepsleden elkaar in hun leerprocessen
helpen worden voortdurend gemeten.
Er bestaan nog veel meer beoordelingsprocedures waarvan we gebruik kunnen maken.
Daarnaast kunnen we de groepsleden direct bij het beoordelen van elkaars vorderingen
betrekken.Wat tot gevolg kan hebben dat zij andere groepsleden gaan helpen om hun leerresultaten te optimaliseren.
Het functioneren van de groep
Aan het eind van elke sessie geven de groepsleden een beschrijving van de acties die een
positieve dan wel een negatieve uitwerking hadden.Welke handelwijzen worden gehandhaafd,
welke moeten veranderd worden? Het evalueren van het functioneren van de groep vindt
op twee niveaus plaats: op subgroepniveau en op klasniveau. Het evaluatieproces bestaat uit
vier onderdelen.

1. Feedback. Zorg ervoor dat elk groepslid, elke subgroep en de klas feedback krijgen over
de effectiviteit van de taakuitvoering en het teamwerk. De feedback moet beschrijvend
en concreet zijn, niet beoordelend en algemeen (Johnson, 2006).
2. Reflecteren. Zorg ervoor dat de groepsleden de ontvangen feedback analyseren en er over
reflecteren. Vermijd vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. In plaats van
‘Hebben jullie elkaar allemaal geholpen met leren?’ is het veel beter om de volgende
vraag te stellen: ‘Hoe vaak heeft elk groepslid uitgelegd hoe een probleem opgelost kan
worden en de uitleg van een ander gecorrigeerd of verbeterd?’
3. Nieuwe doelen. Help de individuele groepsleden en de subgroepen met het formuleren
van doelen die het verbeteren van de kwaliteit van hun werk beogen.
4. Waardering. Laat de groepsleden en de subgroepen stilstaan bij de inspanningen die zij
geleverd en de successen die zij geboekt hebben.

Ó

Oefening 4
Beoordelingsprocedures
Rangschik de items in de kolommen van de meest belangrijke tot de minst belangrijke.

Wat wordt er beoordeeld

Procedures

kennis
redeneerstrategieën
vaardigheden, competenties
attitudes
werkgewoonten

doelen formuleren
toetsen
samenstellen
presentaties
projecten
portfolio
logboeken

De positieve bijdragen van
coöperatief leren
aanvullende werkzaamheden
meer beoordelingsmodaliteiten
meer diverse uitkomsten
meer informatiebronnen
minder vooringenomenheden
ontwikkelen van categorieën
uitvoeren van verbeteringsplan

Nodig een medestudent uit en vergelijk jullie rangschikking.

Informele coöperatieve leergroepen
Soms moet een leraar een voordracht houden, een film, een dvd of een videoband afspelen,
een demonstratie geven of een gastspreker uitnodigen. Bij uitstek momenten voor informeel
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Les van
10-15
minuten

Les van
10-15
minuten
In
tweetallen
3-4
minuten

Vol. 1
Figuur 12.3

Ó

Les van
10-15
minuten
In
tweetallen
3-4
minuten

Vol. 2

Discussie 2:
afsluiting

Discussie 1:
voorbereiding

coöperatief leren. Op deze wijze blijven de groepsleden cognitief actief (Johnson e.a., 1994,
1998b). Informeel coöperatief leren (figuur 12.3) betekent dat de leerlingen voor korte tijd
(variërend van een paar minuten tot een lesuur) groepen vormen om een gezamenlijk
leerdoel te realiseren. Wat beogen we met deze groepen? We vestigen de aandacht op wat
er geleerd moet worden, we scheppen een sfeer die het leren bevordert, we regelen vooraf
het materiaal dat tijdens de les gebruikt wordt, we zorgen ervoor dat de leerlingen de stof
verwerken en we sluiten de les af. Daarnaast zorgen informele coöperatieve groepen er
voor dat misvattingen, misverstanden en lacunes aan de oppervlakte komen en gecorrigeerd
kunnen worden, en dat leerervaringen een persoonlijk karakter krijgen.
De uitdaging van het lesgeven is dat de leerlingen hun hersens gaan gebruiken: de stof
ordenen, verklaren, samenvatten en in bestaande begrippenkaders integreren. Het is aanbevelenswaardig om het lesgeven af te wisselen met coöperatieve verwerkingsmomenten. Op
deze wijze wordt het bekende probleem van lessen en colleges voorkomen: ‘De informatie
die de docent op papier heeft staan, geeft hij of zij door aan toehoorders die de informatie
ook op papier zetten, maar niet in zich opnemen.’

Vol. 3

Informeel coöperatief leren

Oefening 5
De doelstellingen van informeel coöperatief leren
Rangschik de onderstaande doelstellingen van informeel coöperatief leren van de meest belangrijke
tot de minst belangrijke.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Concentreert de aandacht op de te leren stof
Creëert een sfeer die het leren bevordert
Bevordert de cognitieve organisatie van de stof voordat deze in de les behandeld wordt
Zorgt ervoor dat de stof verwerkt wordt
Voorziet in een afsluiting van een instructieles
Misverstanden, misvattingen en lacunes kunnen aan de oppervlakte gebracht en gecorrigeerd
worden
g. Leerervaringen krijgen een persoonlijk karakter
Nodig een medestudent uit en vergelijk jullie rangschikking
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Het werken met informele coöperatieve leergroepen
De volgende procedure is ontwikkeld om lessen te kunnen geven die de cognitieve betrokkenheid van de leerlingen bevorderen (Johnson & Johnson, 1999a; Johnson e.a., 1998b).Twee
belangrijke aspecten van het werken met informele coöperatieve leergroepen zijn: (1) De
opdracht en de instructies moeten in expliciete en exacte bewoordingen gegeven worden.
(2) De groepen moeten een concreet product, zoals een schriftelijk antwoord, leveren. De
procedure verloopt als volgt:
1. Inleidende discussie. Verdeel de groepsleden in tweetallen. Geef de tweetallen de voorbereidende opdracht en ongeveer 4-5 minuten de tijd.Waar het om gaat is dat de groepsleden
voordat de les begint inventariseren en ordenen wat ze al weten over het te behandelen
onderwerp en hun verwachtingen over de les bepalen.
2. De lesonderdelen.
a. Lesdeel 1. Geef 10-15 minuten les. Zolang kan een gemotiveerde volwassene zich
concentreren. Bij andere populaties, zoals minder gemotiveerde adolescenten kan de
tijd ingekort worden.
b. Discussie in tweetallen 1. Geef de tweetallen een discussieopdracht die zij in 3-4
minuten kunnen maken. Het is de bedoeling om hen aan het denken te zetten over
de stof. De opdracht kan verschillende vormen aannemen: Een antwoord op een vraag
bedenken, een reactie geven op de gepresenteerde theorie, begrippen of informatie,
het relateren van de stof aan al aanwezige kennis, zodat het geïntegreerd kan worden
in bestaande begrippenkaders. De tweetallen gaan als volgt te werk:
1. Elk groepslid formuleert zijn of haar eigen antwoord.
2. De groepsleden delen hun antwoorden met hun partner.
3. Zij luisteren aandachtig naar elkaar.
4. De tweetallen creëren een nieuw antwoord dat beter is dan de individuele reacties
(door middel van associëren, het voortborduren op en het integreren van elkaars
gedachten).
c. Wijs willekeurig twee of drie3 groepsleden aan die in 30 seconden een samenvatting
geven van de door een tweetal gevoerde discussie. Het is belangrijk dat de studenten die
verslag uitbrengen telkens willekeurig gekozen worden. Deze individuele verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de tweetallen hun taak serieus opvatten.
d. Lesdeel 2.
e. Discussie in tweetallen 2. Geef een discussieopdracht die gerelateerd is aan het tweede
deel van de les.
f. Herhaal deze sequentie totdat de les afgerond kan worden.
3. Afsluitende discussie. Geef de groepsleden een afsluitende discussieopdracht van 4-5
minuten. Het doel van de opdracht is het samenvatten en integreren van wat zij geleerd
hebben. De opdracht kan ook betrekking hebben op nieuwe huiswerkopdrachten of op
het onderwerp van de volgende bijeenkomst.
Een informele coöperatieve leersituatie draagt er toe bij dat de groepsleden actief bezig zijn
met het begrijpen van wat zij aan leren zijn. En geeft leraren de tijd om hun aantekeningen
door te nemen, even op adem te komen en te luisteren naar wat de groepsleden te zeggen
hebben. We krijgen, als we naar de discussies luisteren, een beeld van de mate waarin de
groepsleden de begrippen en de stof begrijpen. Zo nodig kunnen we bepaalde onderdelen
verduidelijken.
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Basisgroepen
Intensieve groepsrelaties ontwikkelen zich niet in een paar uur of dagen. Er gaan vele uren
samenwerking aan vooraf waarin zich wederkerige en ondersteunende relaties tussen de
groepsleden ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat sommige van de relaties die in
informele coöperatieve groepen tot stand komen een langdurig karakter krijgen. Onderwijsinstellingen kunnen dit realiseren door permanente coöperatieve basisgroepen in het leven
te roepen (Johnson & Johnson, 1999a; Johnson e.a., 1998b).

Basisgroepen
Typen

Functies

Karakter

Klas (komt aan het begin en
het eind van elke sessie of week
bijeen)

Ondersteunt de
leeractiviteiten van de
groepsleden

Heterogene samenstelling

School (komt aan het begin en
eind van elke dag of week bijeen)

Persoonlijke steun voor de
groepsleden

Komt regelmatig bijeen
(dagelijks of twee keer per week)

Het regelen van routinematige
activiteiten en administratieve
zaken

Duur: semester, jaar, aantal jaren

Er voor zorgen dat het
onderwijs een persoonlijk
karakter krijgt

Optimaliseren van de
leerresultaten van alle
groepsleden

Coöperatieve basisgroepen zijn langdurige heterogene coöperatieve leergroepen met vaste
groepsleden. De primaire verantwoordelijkheden van de groepsleden zijn: (1) elkaar steunen,
stimuleren en helpen met opdrachten; (2) elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheid voor
het eigen leerproces; (3) er voor zorgen dat alle groepsleden goede vorderingen boeken. Een
van de kenmerken van deze groepen is hun heterogene samenstelling, vooral met betrekking
tot prestatiemotivatie en taakgerichtheid. Zij komen regelmatig bijeen (dagelijks of twee
keer per week). Een semester of een jaar lang, maar bij voorkeur langer.
Typen basisgroepen
We kunnen op twee manieren met basisgroepen werken, klas- en schoolgewijs. Het bestaan
van basisgroepen in een klas hangt meestal samen met de cursusduur. De tweede mogelijkheid
is dat alle leerlingen van een school in basisgroepen geplaatst worden. Deze basisgroepen
vormen een essentieel onderdeel van het schoolleven. Deze basisgroepen blijven minstens een
jaar en bij voorkeur langer bij elkaar. Welke activiteiten kunnen basisgroepen ontplooien?

1. Studiehulp. De leden van de basisgroepen stimuleren elkaar om zich de stof eigen te maken
en de opdrachten te voltooien. De groepsleden gaan bij elkaar na welke opdrachten
ze moeten doen en helpen zo nodig. De groep overlegt en beantwoordt vragen over
opdrachten, geeft aanvullende informatie, neemt verslagen door en redigeert ze. De
groepsleden kunnen elkaar helpen met de voorbereiding op toetsen en deze nabespreken.
Ze kunnen ook hun specifieke deskundigheden met elkaar delen. En, het allerbelangrijkste, zij letten er op dat alle groepsleden studievoortgang boeken.
2. Persoonlijke hulp. De leden van de basisgroepen luisteren aandachtig als een van hen
problemen heeft met ouders of vrienden, praten over allerlei aspecten van hun leven,
geven adviezen over relaties en helpen met het oplossen van andere dan studieproblemen.
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De basisgroepen kenmerken zich door relaties die hun deelname het onderwijs een
persoonlijk karakter geven.
3. Routinetaken. De basisgroepen bieden een kader waarin bepaalde routinetaken uitgevoerd
kunnen worden (presentie, huiswerk en dergelijke).
4. Beoordelings- en evaluatietaken. Studieresultaten kunnen binnen de structuur van basisgroepen beoordeeld en geëvalueerd worden. Veel van de meer complexe en meer
belangrijke beoordelingsprocedures kunnen beter in de context van coöperatieve
leergroepen gevolgd worden.
Het formeren van basisgroepen
Groepsgrootte:Vier (of drie)
Indelen van groepsleden: Willekeurig om de heterogeniteit te garanderen
Lokaalindeling: Creëer een vaste plek voor elke basisgroep
Materiaal: Standaardformulieren die de groepsleden elke bijeenkomst invullen; groepsmap
Roltoewijzing: bijvoorbeeld de een legt uit, een tweede stimuleert, een derde controleert op
juistheid.
Basisgroepen in een klas
Hoe groter een klas en hoe ingewikkelder het onderwerp, des te belangrijker wordt het
om met basisgroepen te werken. Deze basisgroepen komen aan het begin en het eind van
een les bij elkaar. Maar bij lessen die 50 minuten of korter duren is het ook mogelijk dat
de basisgroepen in het begin van de week (eerste klassikale les) en aan het eind van de
week (laatste klassikale les) bijeenkomen. De groepsleden wisselen hun telefoonnummers en
informatie over andere activiteiten uit, zodat ze ook na schooltijd contact met elkaar kunnen
zoeken. Wat wordt er van de leden van een basisgroep verwacht? Zij zijn actief in de groep,
zij proberen effectieve werkrelaties met de andere groepsleden te onderhouden, zij maken
alle opdrachten en helpen andere groepsleden, en tonen, door het ondertekenen van de
weekcontracten hun instemming met de door de groep gemaakte afspraken.
Aan het begin van elke sessie komen de leden van de basisgroepen bij elkaar en voeren
de volgende openingstaken uit:

1. Zij begroeten elkaar en gaan na hoe de groepsleden het maken. ‘Hoe is het met je?’ ‘Ben
je er klaar voor?’
2. Zij stellen elkaar vragen om elkaar beter te leren kennen. ‘Wat is het beste dat je de laatste
dagen is overkomen?’ ‘Welk televisieprogramma vond je goed?’ ‘Wat is je favoriete band,
zanger, zangeres?’
3. Zij pakken de groepsmap met de presentielijst, een feedbackformulier en de al gemaakte
opdrachten (met commentaar van de leraar). De opmerkingen van de leraar worden
besproken.
4. Zij gaan na of alle groepsleden hun huiswerk gemaakt en alles begrepen hebben.
5. De groepsleden vertellen wat ze sinds de laatste sessie gelezen en gedaan hebben. Zij
moeten daar verslag van kunnen doen, andere bronnen die zij gevonden hebben delen en
kopieën van gemaakte opdrachten uitwisselen.
6. De voltooide opdrachten worden op het Groepsvoortgangsformulier genoteerd en in de
groepsmap gelegd. De groepsmap gaat naar de leraar.Van tijd tot tijd nemen de groepsleden
een lijst met studievaardigheden door om na te kunnen gaan welke vaardigheden geoefend
moeten worden.
De basisgroepen in een klas zijn er om de individuele leden bij te staan. Als een groepslid
later komt of eerder weg moet, kunnen de anderen hem of haar bijpraten. De groepsleden
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kunnen elkaar helpen met het schrijven van verslagen en andere opdrachten. Zij kunnen
opdrachten met elkaar bespreken.
Wat zijn de afsluitende taken van een basisgroep?
1. Er voor zorgen dat alle groepsleden de opdrachten begrijpen. Zij kunnen uitzoeken wat
elk groepslid nodig heeft om een opdracht te kunnen maken.
2. De groepsleden noemen minstens drie dingen die ze tijdens de sessie geleerd hebben.
3. De groepsleden vatten samen hoe zij het geleerde gaan gebruiken of toepassen.
4. De groepsleden geven uiting uit hun waardering voor hun harde werken.
Schoolbasisgroepen
Alle leerlingen worden aan het begin van het schooljaar in basisgroepen ondergebracht.
Deze groepen blijven minstens een jaar bij elkaar, maar bij voorkeur langer. De leden van een
basisgroep volgen zo veel mogelijk dezelfde lessen, niet als individuen maar als groep.
De basisgroepen hebben twee keer per week een groepsbijeenkomst, in het begin (op
maandagochtend) en aan het eind van de week (vrijdag). Zij bespreken de studievoortgang
van de groepsleden, helpen elkaar zo nodig en spreken elkaar aan op hun verplichtingen
(opdrachten maken, programma afwerken). De leerlingen kunnen elkaar als dat nodig is na
het weekend opvangen, het onderlinge contact weer verstevigen en aandacht besteden aan
de leerdoelen voor de nieuwe week. De groepsleden nemen elkaars werk zorgvuldig door en
helpen elkaar waar nodig. De bijeenkomst aan het eind van de week: de groepsleden nemen
de week met elkaar door, de huiswerkopdrachten en hun plannen voor het weekend.

Het integreren van de drie doelstructuren
We kunnen onze deskundigheid op het gebied van coöperatief leren vergroten door de
drie doelstructuren, coöperatief, competitief en individueel te integreren. Samenwerking moet
de dominante doelstructuur blijven (60-70 procent van de tijd), maar competitieve en
individuele activiteiten zijn nuttige aanvullingen. Een competitief element kan een welkome
afwisseling zijn tijdens een voornamelijk coöperatief gestructureerde instructieles. Individuele
leervormen zijn vaak productief als de langs die weg opgedane kennis vervolgens in een
coöperatieve activiteit wordt toegepast. In Johnson en Johnson (1999a) en Johnson e.a.
(1999b) wordt het integreren van deze doelstructuren uitvoerig beschreven.
Hieronder volgt een voorbeeld van het geïntegreerde gebruik van coöperatieve leerprocedures. De leerlingen arriveren en zoeken hun basisgroep op. Zij vullen een vragenlijst in en
gaan na of alle groepsleden de huiswerkopdrachten gemaakt en begrepen hebben. De leraar
begint met de les. Het onderwerp van de les: welke beperkingen kennen we als menselijk
wezen? De leraar maakt gebruik van informele coöperatieve leergroepen om de al aanwezige
kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de mens te ordenen. De leerlingen
vormen drietallen en buigen zich over de volgende vraag: ‘Welke dingen kunnen wij niet
die een superbionisch wezen wellicht wel zal kunnen?’ Zij krijgen 4 minuten de tijd. Daarna
geeft de leraar 10 minuten les over de wonderen en de specifieke beperkingen van het
menselijk lichaam. Bacteriën in een druppel water kunnen we niet zien, net zo min als de
ringen van Saturnus. Onze oren zijn niet zo goed als die van een hert en we kunnen niet zo
goed vliegen als een adelaar. Maar de mens heeft zich nooit bij zijn beperkingen neergelegd.
We hebben microscopen en telescopen uitgevonden en onze eigen vleugels gemaakt.
Vervolgens vraagt de leraar de leerlingen om met degene die naast hen zit de volgende
vragen te beantwoorden: ‘Noem drie beperkingen van menselijke wezens.’ ‘Welke uitvin-
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dingen hebben we gedaan om deze beperkingen te overwinnen?’‘Welke andere beperkingen
zouden we kunnen overwinnen?’
De leraar gebruikt tijdens deze les ook formele coöperatieve leervormen. De leerlingen worden
willekeurig in subgroepen van vier verdeeld. De subgroepen krijgen een groot vel papier en
een viltstift, de instructies voor de opdracht en vier zelfevaluatieformulieren. De opdracht
luidt: Ontwerp een superbionisch wezen dat geen last heeft van alle beperkingen die de
drietallen genoemd hebben.
Alle leden van de subgroepen dragen bij tot het uiteindelijke ontwerp en moeten de
tekening kunnen toelichten (positieve doelinterdependentie). Het criterium waaraan de subgroepen
moeten voldoen: het ontwerp moet in 30 minuten af zijn. De leraar observeert de groepen
om er zeker van te zijn dat alle leerlingen actief zijn (individuele verantwoordelijkheid). De leraar
vertelt de leerlingen welke sociale vaardigheden van hen verwacht worden: elkaar stimuleren,
ideeën opperen en samenvatten. De leraar omschrijft hoe de leerlingen elkaar tot participeren
kunnen stimuleren en laat hen deze vaardigheid oefenen.

Ó

Oefening 6
Coöperatieve leervormen
Geef in je eigen woorden een omschrijving van de drie typen van coöperatief leren.
Formeel

Informeel

Basisgroepen

Nodig een medestudent uit en vergelijk jullie definities.
Het geïntegreerd toepassen van alle vormen van coöperatief leren (CL) in een les van 50 minuten
Stap
1.

Activiteit
Begroeting en het begin van de bijeenkomst van
de basisgroepen
Optie 1: Lesgeven, informeel coöperatief leren
Optie 2: Werken in formele coöperatieve
leergroepen
Optie 3: Lesgeven, formele coöperatieve
leergroepen
Optie 4: Discussie
Afsluiten van de basisgroepsessie

2.
3.
4.
5.
6.

Tijd (in minuten)
10
35
35
35
35
5

Weekprogramma voor lessen van 50 minuten
Sessie 1
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Sessie 2

Tijd
15
30

Activiteit
Basisgroep
Les met informeel
CL

5

Basisgroep

Tijd
5
35

5

Sessie 3
Activiteit
Basisgroep
Formele CL-groepen
(opdracht of
discussieonderwerp)
Basisgroep

Tijd
5
15

Activiteit
Basisgroep
Formele CL-groepen
(opdracht)

10
15

Les met informeel CL
Basisgroep
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Het geïntegreerd toepassen van alle vormen van coöperatief leren (CL) in een les van 90 minuten
Stap
1.
2.
3.
4.
5.

Activiteit
Opening van de basisgroepsessie
Lesgeven met informeel CL
Werken aan een opdracht (formeel CL)
Lesgeven met informeel CL
Afsluiten van de basisgroepsessie

Tijd
10
25
40
10
5

De leraar observeert de leerlingen systematisch als zij in groepen aan het werk zijn en
intervenieert als de leerlingen hulp nodig hebben met betrekking tot de opdracht of de
vaardigheden. De groepen leveren aan het eind van de les hun ontwerp voor een superbionisch wezen in. Hun ontwerp wordt beoordeeld en geëvalueerd. Vervolgens reflecteren de
groepsleden over de onderlinge samenwerking: welke acties van de groepsleden hadden een
positieve uitwerking en wat zou een volgende keer beter anders gedaan kunnen worden?
De leraar gaat weer over naar een informele coöperatieve leervorm: ter afsluiting verdeelt
hij de leerlingen in nieuwe drietallen en legt hen de volgende vraag voor: Noteer 6 conclusies
over de beperkingen van menselijke wezens en onze pogingen om deze te overwinnen.
De sessie wordt afgesloten in de coöperatieve basisgroepen: Wat is het belangrijkste dat de
groepsleden vandaag geleerd hebben? Zijn de huiswerkopdrachten duidelijk? Hebben de
groepsleden hulp nodig? Daarna nemen zij afscheid van elkaar.

De coöperatieve school
De grondleggers van de integrale kwaliteitszorg stellen dat meer dan 85 procent van het
gedrag van de leden van een organisatie niet aan de betrokken individuen zelf maar aan
de structuur van de organisatie toegeschreven kunnen worden. Dat geldt ook voor een
klaslokaal. Als een lokaal gedomineerd wordt door competitief of individueel leren, zullen
de leerlingen zich dienovereenkomstig gedragen, ook als zij tijdelijk in coöperatieve groepen
aan de slag gaan. Terwijl de leerlingen zich coöperatief gedragen in een door coöperatief
leren gedomineerd klaslokaal. Alleen in het laatste geval kan er een echte leergemeenschap
ontstaan.
Scholen hebben jarenlang gefunctioneerd als organisaties die zich op massaproductie toeleggen: het werk is in onderdelen verdeeld (eersteklas, tweedeklas enzovoort en
diverse vakken). Leraren opereren alleen, onafhankelijk van hun collega’s, met hun eigen
groep leerlingen en hun eigen lesmateriaal. Het maakt niet uit bij welke leraar leerlingen
terechtkomen, leerlingen zijn verwisselbare onderdelen in de onderwijsmachine. In een
organisatie die zich door coöperatief leren kenmerkt, is de leraar het grootste deel van de tijd
bezig met het veranderen van de fundamentele organisatiestructuur, in een structuur die zich
kenmerkt door teamwerk en prestatiegerichtheid. Met andere woorden, coöperatief leren is
meer dan een instructieprocedure. Het brengt een fundamentele verandering in de organisatiestructuur met zich mee die alle aspecten van het leven in een klaslokaal beïnvloedt.
In een coöperatieve school werken de leerlingen primair in coöperatieve leergroepen, en
leraren en stafleden in coöperatieve teams (Johnson & Johnson, 1994). Het beginpunt van
een coöperatieve schoolstructuur ligt in een klaslokaal waar het merendeel van de tijd aan
coöperatief leren wordt besteed. Werkteams vormen de kern van een op teams gebaseerde
organisatiestructuur, coöperatieve studiegroepen vormen de primaire werkteams.Wat zijn de
effecten van coöperatief leren? Betere resultaten, meer positieve relaties tussen de leerlingen,
en globaal genomen, een meer positieve psychische gesteldheid. Leraren die hun leerlingen
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tot samenwerken aanzetten zullen zich ook coöperatiever ten opzichte van hun eigen
collega’s opstellen.
De volgende stap in het creëren van een coöperatieve school is het introduceren van
verschillende typen teams binnen een school: collegiale onderwijsteams, taakgroepen en
teams die ad hoc besluiten nemen. Collegiale onderwijsteams zijn kleine coöperatieve groepen
(twee tot vijf leraren) die het bevorderen van de deskundigheid en het functioneren van
de groepsleden beogen. Een taakgroep buigt zich over een probleem waarmee de school te
maken heeft en stelt een oplossing voor. De school wordt vervolgens in ad-hocgroepen verdeeld
die zich uitspreken over het voorstel, afwijzen of accepteren? De door de ad-hocgroepen
genomen besluiten worden samengevat. Vervolgens neemt de school als geheel een besluit.
Lerarenteams kunnen even effectief zijn als studententeams. Collegiale onderwijsteams zijn
het hart van de school.

Samenvatting
Van de drie typen sociale interdependentie – competitieve, individuele en coöperatieve – lijkt de coöperatieve de meeste
vruchten af te werpen in termen van leerresultaten, relaties en psychisch welbevinden. Het is belangrijk dat we de werkzame ingrediënten van samenwerking kennen en deze combineren met discipline en toewijding. Vooral het onderwijs,
een omgeving waarin het werken met groepen een vanzelfsprekende zaak is, kan zijn voordeel doen met coöperatieve
activiteiten. Leraren moeten goed thuis zijn in de coöperatieve leermethode (opleiding) en uiterst zorgvuldig zijn in het
structureren van hun lessen (de vijf basiselementen). Deze wezenlijke bestanddelen zijn: positieve interdependentie,
individuele verantwoordelijkheid, positieve interactie, sociale vaardigheden en groepsreflectie. Leraren kunnen, door deze
elementen in hun lessen te structureren, formele coöperatieve lessen, informele coöperatieve lessen en coöperatieve
basisgroepen creëren. Lessen en procedures kunnen in coöperatieve scenario’s vertaald worden waardoor leerlingen en
leraren zich meer bij de lessen en procedures betrokken gaan voelen en deze meer vruchten afwerpen.
Coöperatief leren vindt plaats binnen de context van een bepaalde organisatie. Organisaties die gekenmerkt worden
door massaproductie (zo veel mogelijk leerlingen en studenten zo goedkoop mogelijk met een diploma afleveren) lenen
zich niet voor coöperatief leren. Op teams gebaseerde en op optimale prestaties gerichte organisaties doen dat wel. Cooperatieve leer- en studiegroepen werpen de meeste vruchten af als de gehele onderwijsorganisatie, op alle niveaus, in
coöperatieve groepen werkt.
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