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Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Map/karton  Zorg dat eerst al het materiaal op de bank ligt voor je start met het geven van de 

opdrachten. Op deze manier gaan alle leerlingen op hetzelfde moment aan het 
werk. 

 

  

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 

 

Maak elk een eigen ontwerp 
 

Vooraf: 
Maak heterogene groepen. 
Laat de leerlingen een wand maken 
tussen hen beiden met een map.   
 
 
 
Tijdens: 
Je kan langs gaan bij de leerlingen en 
tips geven of feedback geven op de 
ontwerpen.  
Observeer het geven van instructies, 
het stellen van goede vragen en de 
samenwerkingsvaardigheden. Noteer 
goede instructies.  
 
 
 
 
Nadien: 
Geef feedback op de instructies en het 
stellen van vragen. Geef goede 
voorbeelden.  
Evalueer de 
samenwerkingsvaardigheden. 

2 

 

Leerling 1 geeft instructie. 
Leerling 2 maakt het 
ontwerp na  
Leerling 1 geeft instructies aan 
leerling 2 die op een ander blad of aan 
de keerzijde het ontwerp tekent op 
basis van de aanwijzingen. Leerling 2 
mag ook vragen stellen. 
 

3 

 

Vergelijk. 
De wand wordt weggehaald en de 
leerlingen vergelijken hun ontwerp. 
Tip: leerling 2 zorgt ervoor dat het 
ontwerp dat hij maakte in stap 1 niet 
zichtbaar is voor zijn/haar 
medeleerling.  
 

4 

 

Wisselen. 
 

 

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) 

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) 

De ander laten uitpraten  

(SV 2; M&M 1.7) 
Respectvol omgaan met elkaar  
(SV 1.2; M&M 1.7; 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 

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

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

Gegevens verwerven en gebruiken  

(LL1 en 3) 
Het eigen leerproces controleren en 
bijsturen  

(LL 5) 

 

 
 

Maak heterogene duo’s zodat de leerlingen leren van elkaar. De opdracht is nl. voor beiden uitdagend: een 
duidelijke instructie geven die de partner begrijpt is ook voor ‘sterke’ leerlingen een aandachtspunt.  
Laat de ‘sterke’ leerling beginnen.  Plaats hen daarvoor zo dat je dit kan verwoorden met ‘de leerlingen aan de kant 
van … mogen starten’ ofwel geef je de leerlingen een nummer 1 en 2. 
 
Leerlingen die het moeilijk hebben, kan je een aangepast blad geven of meer hulpmiddelen 
vb. met hulplijnen of ruitjes om figuren te tekenen 
een hulpmiddel voor links en rechts of windroos om de windrichtingen te benoemen bij een stratenplan 
Bij het tekenen van een route kan je voor bepaalde leerlingen het stratenplan beperken, er meer symbolen op 
aanbrengen …   
 
Je kan de leerlingen de moeilijkheidsgraad laten verhogen wanneer het goed gaat. Laat de leerlingen eenvoudig 
starten vb: bouwsel van .. blokken. Wanneer de partner dit kan, kan het volgende ontwerp moeilijker zijn.   
Je kan de leerlingen lagen kiezen welk stratenplan ze gebruiken. Hierbij kiest de leerling die het ontwerp zal 
natekenen op welk stratenplan de andere leerling een ontwerp moet maken. 
 
Variatie: Je kan de opdracht gemakkelijker maken door de leerlingen niet zelf een ontwerp te laten maken maar zelf 
een aantal tekeningen of foto’s  te voorzien. Leerling 1 beschrijft dan aan leerling 2 wat er op de tekening te zien is 
en maakt hierbij gebruik van plaatsbegrippen ‘voor, naast, tussen, onder, boven, links, rechts ..’ 
 
 
 

 



Didactische duiding 
 
Laat de leerlingen in stap 1 tegelijk een eigen ontwerp maken om de ‘gelijktijdigheid’ te vergroten.   
De leerlingen zijn positief wederzijds afhankelijk van elkaar.  Het succes hangt af van beiden: de ene leerling moet 
een haalbaar ontwerp maken en duidelijke instructies geven, de andere leerling moet aandachtig luisteren en de 
instructies goed opvolgen.  Succes = het resultaat is hetzelfde als het ontwerp.    
Wijs leerlingen op deze wederzijdse verantwoordelijkheid. Het is niet de ‘schuld’ van de ene leerling wanneer ze 
niet beiden hetzelfde hebben.   
Je kan de leerlingen bij een goed resultaat (gelijke tekeningen/bouwsels)  dit laten ‘vieren’ met een high five. 
 
Deze structuur kan je ook per 3 of 4 laten uitvoeren maar dan wordt het complexer en duurt het langer voor een 
leerling aan de beurt is met het eigen ontwerp.  
 

 

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

Leeractiviteit voorbeelden 
 

 Zelfstandig 
inoefenen 
 
Toepassen 
 
Evalueren  

 Wiskunde: 
Meetkunde 
Figuren tekenen of leggen: een figuur maken met verschillende vlakke figuren en vervolgens 
instructies geven aan de partner om de correcte figuur na te tekenen of te leggen.   
Vb: een rechthoek met een lengte van 8 cm een een breedte van 4 cm.   
Vb: Leg het vierkant onderaan. Daarboven leg je een rechthoek met de breedte tegen het 
vierkant. Daarboven leg je een scherphoekige driehoek met de scherpe hoek naar boven. … 
 
Bouwsels maken en beschrijven. 
 
Oefenen van de begrippen ‘voor, naast, tussen, onder, boven, links, rechts ..’ 
Leg een groen blokje. Leg links van het groene blokje een rood blokje. Leg er een blauw blokje 
tussen.  Leg een kroonkurk op het ..  Leg een … onder ..    
Teken een boom. Links van de boom teken je een bal. Voor de boom zit een … 
 
Beschrijven i.p.v. zelf tekenen: De ene leerling kiest hierbij een tekening (= ontwerp) in elke rij 
en beschrijft de tekening. De andere leerling duidt de beschreven tekening aan. 
 

 
 
 



 
 
Nederlands: 
Luisteren en spreken: 
Een personage of tekening beschrijven en tekenen of kiezen uit een aantal gegeven 
tekeningen. 
 
Wereldoriëntatie: 
Oefenen op een stratenplan of landkaart: een route beschrijven gebruik makend van 
windrichtingen of namen van straten, gemeentes, rivieren en bezienswaardigheden ofwel  
van de begrippen links, rechts, rechtdoor … 
 
 

 


