Individuele verantwoordelijkheid of aanspreekbaarheid

Individuele verantwoordelijkheid betekent dat de leerlingen zich zowel voor hun eigen inbreng
verantwoordelijk voelen als voor het volledige groepswerk. Als leerkracht kan je dit op verschillende
manieren vormgeven.
* Resultaatverantwoordelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor het resultaat van de groep. De bijdrage
van elke leerling kan hierbij herkend of achterhaald worden, bijvoorbeeld
- door alle leerlingen eerst hun eigen antwoord te laten noteren vooraleer ze overleggen
- door ze allemaal in een ander kleur balpen te laten schrijven.
- door mee te delen dat iedereen het groepsantwoord moet kunnen uitleggen. Hiervoor geef je de
leerlingen bij aanvang een nummer van 1 tot 4 (of een kleur). Nadat de opdracht afgewerkt is noem je een
nummer of kleur. De leerling van elke groep met dit nummer licht het groepsantwoord toe.

* Taak- en rolverdeling. De leerlingen krijgen elk een rol of taak toegedeeld en alle rollen zijn nodig om tot
het resultaat te komen. Bv: materiaalmeester,
tijdsbewaker, …
Hierbij willen we opmerken dat het werken met rollen
zeker niet noodzakelijk is bij coöperatief leren. en
enkel rollen gebruiken garandeert ook geen
individuele verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke
van de taak. Er kan dus nog steeds sociaal geluier
ontstaan.
Een combinatie van de meerdere kenmerken is nodig
om over coöperatief leren te kunnen spreken!

* Stimuleren van het groepsgevoel. Wanneer de leerlingen zich
één team voelen, zullen ze zich ook sneller verantwoordelijk
voelen voor de opdracht en bereid zijn samen te werken. Er is
een sfeer van vertrouwen. Er bestaan allerlei activiteiten om het
teamgevoel te versterken
bijvoorbeeld: hen eerst een lijstje van gemeenschappelijke
kenmerken laten opstellen vb: iedereen van onze groep eet
graag… , iedereen van onze groep houdt van … . Zo voelen ze
zich met elkaar verbonden. Uiteraard doe je dit laatste enkel
wanneer je gedurende langere tijd dezelfde groepsindeling
aanhoudt.

