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Ja dan krijg je een lijst en denk je….uhm hier ken ik niet eens de 
helft van. De kunst is dan om daar kansen en mogelijkheden in 
te zien en niet je handdoek in de ring te gooien of je hakken in 
het zand te zetten. 
Deze ervaring hebben onze leerlingen dagelijks en ook zij ko-
men verder, dus dat kunnen wij ook. Sterker nog je, weet hoe je 
het in je klas moet aanpakken met je leerlingen dan kun je het 
vast nog beter voor jezelf regelen. 

Wat kan je helpen? 

Het moet  iets van jouw worden. Kijk eens op de lijst. Welke 
structuren denk je goed te doen? Welke structuren zou je goed 
willen kennen en kunnen? Wat heb je daarvoor nodig? Waarom 
juiste deze? Werk samen met je parallel groep. Dit is heel erg 
voor de hand liggend, maar gebeurt in de praktijk veel te wei-
nig. Samen de week voorbereiden en structuren zoeken die pas-
sen bij de doelen van de les is enorm waardevol. Door te praten 
over de lessen, kom je altijd met een beter alternatief dan wan-
neer je het alleen doet. Het lijkt tijd te kosten, maar levert je in 
de praktijk meer tijd op.  Vindt elkaar en gebruik elkaars talen-
ten.  

Wat helpt niet? 

De structurenklappers zijn als het goed is uit alle klassen ver-
dwenen. Bij sommige structuren klopten daar de stappen niet 
van en  ook de namen zijn niet altijd precies.  Weet je de stap-
pen van een structuur niet meer zeker ga dan op zoek in de map 
Moment Coaching. Haal daar de structuur uit die je wil oefenen. 
Kopie r dat blad een paar keer en gebruik deze steeds bij je 
voorbereiding en uitvoering.  
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Coöperatieve Leerstrategieën werken het beste in een zorgzame omgeving. We 
creëren deze zorgzame en coöperatieve omstandigheden met behulp van Klas-
bouwers. 

Structuren kiezen bij het doel van je les. 

Wat je moet onthouden van de schooling. 

Niet elke structuur past bij ie-

der willekeurig doel van een 

les. Niet iedere groep vraagt 

om dezelfde structuren. Daar-

om zul je altijd heel goed moe-

ten overwegen welke struc-

tuur je kiest bij je doel. Vaak 

zul je ad hoc zonder enige 

voorbereiding een structuur 

toepassen, maar plan je alles 

heel goed en komen er meer-

dere structuren in een les aan 

bod, dan noemen we zo’n les 

een multistructurele les. Voor 

deze lessen zijn voorberei-

dingsformulieren. Gebruik de-

ze en je zult zien dat je les be-

ter in elkaar zit en de kinderen 

er veel meer van opsteken. 

Kijk goed in het grote rode 

boek welke structuur welke 

functie heeft. 
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RondPraat   (mondeling) 
 

 Met 4 lln 
 Niet op tijd, maar op observatie 
 Aangeven wie er begint 
 Herhaal nog een keer de vraag 
 Voorbeeldvragen: Welke geur 

hoort voor jouw bij kerst, welke 

woorden ken je met korte “ei”, 

Sommen met als antwoord… 
 Passen mag 
 Mentaal woordweb 

TafelRondje   (schriftelijk) 
 

 Met 4 lln 
 Open vragen 
 1 papier 1 pen 
 Voorbeeldvragen: wat hoort bij 

kerst? Wat  hoort bij de Middel-

eeuwen?  
 Passen mag niet( vraag het in je 

team) 

TweePraat  

 2 lln 
 Kan met oog/schoudermaatje, 

maar ook diagonaal 
 Geen tijd instellen 
 
 
 
 

TafelRondje Per Tweetal 

 2 lln 
 Kan met oog/schoudermaatje 

maar ook diagonaal 
 Geen tijd instellen 



Als je in een Italiaans res-

taurant gaat eten, moet 

je iets Italiaans van de 

kaart kiezen. Je bent vrij 

om te kiezen wat jij het 

lekkerst vindt, maar dat 

het een Italiaans gerecht 

wordt staat vast. Sommi-

ge zullen zelf hebben ge-

kozen voor het Italiaanse 

restaurant, maar anderen 

gingen mee naar een 

etentje dat Italiaans 

bleek te zijn. Ook al heb 

je dan niet helemaal zelf 

voor Italiaans gekozen 

toch ben je vrij om te 

kiezen w elk gerecht je 

neemt. 

 

Zo gaat het ook met co-

öperatieve leerstrategi-

ën. Je hoeft niet te eten 

wat de pot schaft, maar 

je moet wel iets van de 

kaart kiezen. 

Onthoud wel dat elke dag 

hetzelfde eten op den 

duur echt gaat vervelen. 

 

Variaties 

RondPraat Op Tijd: Vooraf zeggen hoeveel tijd ze hebben voor hun ant-

woord, bijv 30 sec. geef een eigen voorbeeld. Hier komt geen lijstje uit, 

maar een verhaal. Voorbeeld: “Vertel wat je doet als je boos bent”. 

Tweegesprek op Tijd: Zelfde als RondPraat Op Tijd maar dan in een 

tweetal. 

Simultaan TafelRondje: 4 pennen en 4 papieren. Op elk blaadje staat iets 

anders, maar het past bij het doel van de les. De zwakste leerling begint 

met de makkelijkste opdracht. Pas op voor opjagen. Sterke leerlingen 

trainen hiermee hun sociale vaardigheden, wacht op hun beurt. Kinderen 

krijgen inzicht in de verschilende stategieën die er zijn om tot een ant-

woord te komen. Leerlingen coachen elkaar als iemand iets niet weet. 

NIET VOORZEGGEN. 

Praatkaartjes: Iedereen heeft evenveel kaartjes. Als je zelf iets wil ver-

tellen leg je een kaartje in. Vragen stellen mag altijd. Kost geen kaartje. 

Kinderen leren wanneer het moment is om in te breken in het verhaal van 

een ander. Stel een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn, zo-

dat je meerdere ronden kunt doen. Laat een timer lopen.Iedereen moet 

minimaal 1 keer geweest zijn. 
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Hoewel di-

dactische struc-

turen oorspron-

kelijk zijn ontwik-

keld als een alter-

natief voor de 

lessen gebaseerd 

op coöperatief 

leren, kunnen zij 

in een opvol-

gende reeks 

gezet worden en 

als zodanig opge-

bouwd worden 

tot sterke volledi-

ge lessen. 

Moment Coaching 

Een valkuil na de enthousiaste fase over coöperatief leren is dat we coöpera-

tief leren als vak apart gaan zien.  Coöperatief leren moet een middel zijn om 

het doel van de les of de individuele leerling te bereiken. Wat daarbij van 

cruciaal belang is, is dat je moet weten wat de kinderen aan het einde van de 

les moeten kennen en kunnen.  

Vrijwel elke les kan verbeterd worden door een deel van de les te vervangen 

door een didactische structuur. Het is echt niet nodig om je huidige manier 

van lesgeven overboord te gooien en compleet opnieuw te beginnen. Je blijft 

gewoon lesgeven op de manier die voor jou altijd goed heeft gewerkt, maar 

je brengt verbetering aan door didactische structuren toe te voegen. Als het 

bijvoorbeeld de bedoeling is dat de kinderen een probleemoplossend algorit-

me leren beheersen, zet je ze niet meteen aan het werk met een werkblad, 

maar laat je ze eerst oefenen aan de hand van een Tweetal Coach. Door de 

leerlingen eerst te laten samenwerken en elkaar te laten helpen, is de kans 

dat ze het daarna individueel goed zullen doen veel groter. Ga voor jezelf 

eens na wat je nou bij elke les stapsgewijs doet. Stel jezelf de vraag wat doe ik 

als leraar en wat verwacht ik van de leerlingen. Als je dat voor jezelf helder 

hebt hoef je bepaalde delen van de les alleen nog te vervangen door een di-

dactische structuur. In de bijlage vind je een voor-tijdens-na lesplannings-

fomulier om je lessen Coöperatief te plannen. Op de volgende pagina een 

overzicht didactische structuren bij elk lesaspect en een ingevuld voorberei-

dingsformulier. 

Wat heb ik veel goede dingen ge-

zien 1 en 10 december. Grappig 

ook was dat na de studiedag in-

eens collega’s hun structuur heb-

ben aangepast. Fijn dat we alle-

maal ons best doen om er meer uit 

te halen. In plaats van doen wat 

we makkelijk vinden, zoeken we 

naar onze eigen nieuwe uitdagin-

gen. 

Wat ik ook zag, was dat de lessen 

plotseling gestopt werden toen ik 

binnen kwam. Soms kwam dit om-

dat ik op een ongunstige tijd kwam 

coachen, maar vaak was het omdat 

de structuur gedaan werd met iets 

wat wel bij de lesstof paste, maar 

niet geïntegreerd was in een les. 

Dit brengt ons bij onze nieuwe uit-

daging.  We moeten op zoek gaan 

naar een goede manier om lessen 

coöperatief te leren plannen. We 

moeten structuren leren zoeken bij 

het doel van een les en niet meer 

een les bedenken bij een structuur. 

Wij kunnen dit samen.  
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Coo peratieve lessen plannen. 
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Twee weken geen school doet veel met een klas. Hoewel de kin-

deren misschien meer zijn uitgerust, hebben ze twee weken an-

dere regels gekend. De klas zal weer terug zijn in de Forming fa-

se. Fijn om te weten is dat ze alle fases dit keer sneller zullen 

doorlopen. Zelf heb je hier een groot aandeel in. Maak veel tijd 

vrij voor Klas -en TeamBouwers. Plan ze van tevoren en zorg dat 

je alle benodigde materialen klaar hebt liggen.  In het boek Co-

öperatieve leerstrategieën staan verschillende voorbeelden ge-

noemd, maar je kunt ook zelf een feitenbingo maken of weer 

een tas met persoonlijke spullen laten vullen. De teams zijn nu 

anders en je kunt ook een andere “tas” kiezen.  Waar was ik de-

ze vakantie tas bijvoorbeeld. Toch is het vooral in januari heel 

belangrijk dat de kinderen snel weer gewend zijn aan de klas, 

want ook de CITO weken komen eraan. 

 

Veel plezier de komende periode.  

Twee weken vakantie en dan?  Om over na te denken 
Activiteiten waarbij je elkaar 

beter leert kennen en verschillen 

leert te waarderen. Activiteiten 

waarbij samenwerken vraagt om 

probleemoplossend vermogen en 

onderling vertrouwen. Er 

ontstaat team verbondenheid en 

de bereidheid om elkaar 

onderling te helpen. Samen gaat 

het beter! 

Teamvorming zorgt voor 

enthousiasme, wederzijds 

vertrouwen en steun. Op langere 

termijn levert dit een positieve 

bijdrage aan (leer)prestaties. Een 

groep wint aan kracht als de 

deelnemers voelen dat ze op 

elkaars steun kunnen rekenen; 

ze staan aan dezelfde kant. 

Hoe zit het in jouw groep? Is het 

een verzameling leerlingen die 

toevallig bij elkaar in een lokaal 

zit? Of is het een groep leerlingen 

die elkaars talenten en elkaars 

kwaliteiten benut?   

 SCL 
Tamara Kamman 
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