
 

Duo’s 2  5 à 10’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Werkblad of werkboek 
 

Selecteer de oefeningen die voor deze werkvorm geschikt zijn.  

 

  

Stappenplan 
Een stappenplan om uit te hangen in de klas (foto’s + uitleg van elke stap) vind je als afzonderlijk document op de 
website www.cooperatiefleren.be 
 

 Instructie voor de leerlingen Begeleiding door de leerkracht 
 

1 

 

Leerling 1 maakt een oefening 
luidop. Leerling 2 luistert en 
helpt. 
Leerling 1 maakt een oefening luidop en 
leerling 2 luistert aandachtig naar de 
verwoording. Leerling 2 kan eventueel 
helpen door een hulpvraag te stellen. 
Vervolgens controleert leerling 2 de 
oefening en geeft feedback en/of een 
compliment. 

 

Vooraf: 
Maak heterogene groepen. 
Leg de opdracht uit.  
 
Tijdens: 
Ga rond bij elk duo.  Observeer 
gedurende 1 minuut. Noteer 
eventuele goede complimenten of 
hulpvragen. 
 
 
Na:   
Geef feedback , zowel op de 
inhoud als op het proces.  Laat de 
leerlingen enkele goede 
complimenten verwoorden. Lees 
zelf ook enkele complimenten of 
hulpvragen voor.  
 
 
 
 
  

2 

 

Wisselen. 
De leerlingen wisselen van rol. Leerling 1 
gaat nu aandachtig luisteren terwijl 
leerling 2 een volgende oefening luidop 
maakt. 

 

http://www.coöperatiefleren.be/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2pCR88fLAhXMCpoKHZ3qA7QQjRwIBw&url=http://www.graveertotaal.nl/deursticker-muursticker-heren-poppetje-2&psig=AFQjCNG2cWYWH3k90L-35gvqa2hK3tif4g&ust=1458310241466258


Doelen 
Mogelijke doelen waaraan je kan werken. Kies er 1. 
Deel het doel mee aan de leerlingen. Indien nodig beschrijf je ook het bijpassende gedrag.  

Inhoudelijke doelen Afhankelijk van het leergebied en de leerinhoud 

Samenwerkings- 
vaardigheden 
(eindtermen) 
 
Legende Eindtermen: 
SV: sociale vaardigheden 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-S: strategieën 
NL-L: luisteren 
NL-Sp: spreken 

Luisteren naar elkaar  
(SV 2 ; NL-S 5.2 en 5.3, NL-L 1.3) 

 

De ander laten uitpraten  

(SV 2; M&M 1.7) 

Duidelijk praten zodat de andere je kan 
verstaan  
(SV 2; NL-S 5.2 en 5.3) 

Vriendelijk op elkaar reageren  
(SV 2; M&M 1.4 en 1.7) 

Vragen stellen aan elkaar   
(SV  2 ; NL-Sp 2.2 en 2.7; NL-S 5.2 en 5.3;  NL-L 1.9) 

Elkaar de gelegenheid geven mee te doen / 
beurt afwachten 
(SV 2; M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3) 

Hulp vragen aan een ander  
(SV 1.4; NL-S 5.2 en 5.3; NL-Sp 2.2) 

Reageren op wat een ander zegt  
(SV 1.6 en 3; M&M 1.1 en 1.4; NL-S 5.2 en 5.3; NL-L 
1.9; NL-Sp 2.9) 

Leren leren 
 
Legende Eindtermen: 
LL: leren leren 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-Lz: lezen 
NL-L: luisteren 
NL-S: strategieën 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 

 

Zich oriënteren op de taak  
(LL 5; NL-S 5.1) 

Kritisch zijn  
(LL 6) 
 

Een opdracht/instructie begrijpen  
(NL-Lz 3.1; NL-L 1.3 ) 

 

Het eigen leerproces controleren en 
bijsturen (LL 5) 

 

Open houding  
(LL 6) 

 

 
Deze coöperatieve structuur leent zich uitstekend om te differentiëren.  
- Niet elke leerling hoeft  dezelfde oefenreeks te maken. Geef de leerlingen aan hun niveau aangepaste oefeningen. - 
- Laat leerlingen die het nodig hebben, gebruik maken van concreet materiaal of een schematische voorstelling 
- Laat leerlingen een stappenplan gebruiken. 
 

 

Didactische duiding 
 
 

- Benadruk dat het luidop verwoorden van de denkstappen cruciaal is zodat de coachende leerling kan 
meevolgen. Op die manier worden de denkstappen ook beter vastgezet.  

- Deze coöperatieve structuur gaat uit van de kracht van modelen. Het hardop denkend (horen) voordoen van 
gewenst gedrag is zeer belangrijk bij het aanleren en oefenen  van strategieën.  

- Zorg zeker voor heterogene duo’s. De ‘zwakke’ leerlingen krijgen – indien nodig -  nogmaals uitleg door een 
‘sterke’ leerlingen en de ‘sterke’ leerlingen leren hoe ze de werkwijze kunnen uitleggen aan medeleerlingen.  

- Zet de leerlingen zo in duo’s dat de ‘sterke’ leerling start met het maken en verwoorden van een oefening  (= 
leerling 1) 

- Zet leerlingen bij elkaar die elkaar vertrouwen. Het is de bedoeling dat de leerlingen een succeservaring 
ondervinden en daarvoor moeten ze elkaar kunnen vertrouwen. 

 
 

 

  



 

Leeractiviteit en voorbeelden 
Voor welke leeractiviteit is deze coöperatieve structuur geschikt?   
Enkele voorbeelden om te concretiseren en te inspireren. 

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Voorkennis 
opfrissen 
 
Inoefenen en 
automatiseren 
 

Wiskunde:  
Meetkunde: 
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij de hoogte loodrecht op een basis van een driehoek tekent 
met een geodriehoek. Leerling 2 luistert en kijkt aandachtig naar de werkwijze. 
Cijferen:  
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij aan de slag gaat met een cijferoefening. Leerling 2 luistert 
en kijkt aandachtig naar de werkwijze.  
Getallenkennis: 
getallen op het honderdveld of een getallenas plaatsen of aflezen: Leerling 1 verwoordt en 
toont hoe 
 
Nederlands:   
Verdelen in zinsdelen: 
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij een zin verdeelt in zinsdeelstukken. Leerling 2 luistert en 
kijkt aandachtig naar de werkwijze. 
Onderwerp en persoonsvorm: 
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij het onderwerp en de persoonsvorm zoekt in een zin. 
Leerling 2 luistert en kijkt aandachtig naar de werkwijze. 
Opzoeken in een woordenboek 
Leerling 1 verwoordt de strategie die hij gebruikt om een woord snel terug te vinden in het 
woordenboek. Leerling 2 luistert aandachtig, stelt eventueel een vraag en geeft feedback. 
Daarna zoekt leerling 2 een woord op.  
Begrijpend lezen: oefenen van strategieën zoals: 
Oriënteren  
De betekenis afleiden van moeilijke woorden  
Voorspellen 
Visualiseren 
… 
Leerling 1 verwoordt luidop de denkstappen die hij zet wanneer hij in een tekst een moeilijk 
woord tegen komt, bij het oriënteren op een tekst, bij het oproepen van voorkennis, bij het 
visualiseren ...  Leerling 2 kijkt en luistert aandachtig.  Daarna wisselen. 
 
WO:   
Vaardigheden inoefenen zoals: 
Jaartallen plaatsen op en aflezen van de eeuwenband:  
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij een jaartal afleest van de eeuwenband.  Leerling 2 luistert 
en kijkt aandachtig naar de werkwijze.  
Opzoeken in een atlas 
Leerling 1 verwoordt - tijdens het opzoeken -  hoe hij een bepaald gegeven in een atlas 
opzoekt. Leerling 2 kijkt en luistert aandachtig naar de werkwijze. Daarna wisselen.  
EHBO : verzorgen van .. 
Leerling 1 verwoordt luidop hoe hij een pleister correct aanbrengt. Leerling 2 luistert en kijkt 
aandachtig naar de werkwijze. 
 

 


